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 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة تعليم منطقة ................

 مدرسة .............................

 

 األول الفصل الدراسي / االبتدائي الثالث الصف /

 
 هـ 14410/  1440

 

 

 الحصة      
 اليوم

 السابعة سةالساد الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

        األحد

        االثنين

        الثالثاء

        األربعاء

        الخميس

 

 المدرسة قائد معلم المادة

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



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 
 

 

 

 

 الحصة الصف التاريخ اليوم
عنوان 

 الدرس
 التوقيع

     هـ14/      / األحد

     هـ14/      / االثنين

     ـه14/      / الثالثاء

     هـ14/      / األربعاء

     هـ14/      / الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضياتمادة الري تحضير مسرد

 معلم المادة :
 

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

 : المدرسة قائد
 

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

 المشرف التربوي :

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

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

     القيمة المنزلية  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
المنزلية ضمن القيمة  –القيمة المنزلية  –حل المسألة  –األنماط العددية 

ترتيب  –مقارنة األعداد  –القيمة المنزلية ضمن عشرات األلفوف  –وف األل
    اختبار الفصل –التقريب إلى أقرب عشرة ومئة وألف  –األعداد 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

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

 . يكتشف أنماطا عددية ويوسعها 

 لنماذج الستكشاف القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن األلفوف .يستعمل ا 

 . يقرا األعداد ضمن القيم المنزلية لألرقام فيها 

 . يقرأ األعداد ضمن عشرات األلوف  ويكتبها ويحددها 

 . يقارن بين عددين ضمن عشرات األلوف 

  .يستعمل خط األعداد والقيمة المنزلية ألرتب األعداد ضمن عشرات األلوف 

  يقرب األعداد إلى أقرب عشرة وألقرب مئة وألف  

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

 ويحل مسائل عليها . اتقان القيمة المنزلية

 سيفهم المتعلمون أن :

 اكتشاف األنماط العددية وتوسعتها يكون بالتدريب عليها . -

 ج الستكشاف قيمة منزلية .استعمال  األنماط  والنماذ -

 قراءة ومقارنة األعداد ضمن األلوف مهارة نتقنها بالتدريب -

   . مثل الخلط بين األعداد ضمن األلوف وغيرهااألخطاء معالجة  -. -

 , .............. , ..............  6,  4,  2أكمل النمط :  س

 (695   -578في األرقام التالية )  5ما القيمة المزلية للعدد  س

 ( 7,  9,  5,  1ما أكبر عدد يمكن كتابته من األعداد )  س

 أضع اشارة أكبر من وأصغر من بين األعداد : س

568  )    (952           -    100   )       (101  

 

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟

 ن علىسيكون المتعلمون قادري سيعرف المتعلمون

  األنماط العددية 
  القيمة المنزلية  –حل المسألة 
   القيمة المنزلية ضمن األلفوف 
  ترتيب  –مقارنة األعداد  –القيمة المنزلية ضمن عشرات األلفوف

  اختبار الفصل   –التقريب إلى أقرب عشرة ومئة وألف  –األعداد 

 القيمة المنزلية وأنماط األعداد ويحل مسائل عليهااتقان  

 .حل اختبار منتصف الفصل ونهاية الفصل بنجاح  

 .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
   قصيرة . قصة 

   تنفيذ مهمة ملف االنجاز. 

  عمل ملصق.. 

 المحكات الرئيسية
 ات .تحقيق درجات متقدمة في االختبار 

 . القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

          المفكراتالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .              * التذكير االكاديمي * 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 

 معلم المادة :
 

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



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 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  

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  –لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته ) ماذا أعرف  التعليمية 

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

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 

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  
مفردات ثم مناقشتها لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه ال

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  
 اج لذلك .الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحت

 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 
ردات الوحدة ويوزيع على المجموعات ومناقشة تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم لمف 

 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 
 تضح فيها التقويم الذاتي .لجنة التحكيم من المعلم وبعض الطالب المتميزين ي

 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 

رائط رسم خ

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

ية الذهن

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   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

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

ين عناصره على ب

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  لقصةفي كتابة ا

 المباشر عن االسلوب

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 بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

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

 

 

 معلم المادة :

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي  الثالث الصف    القيمة المنزلية  اسم الوحدة

 ا
مة
ه
لم
ا

: 
ية
ائ
ألد

 

 تتمثل مهمتك في : -

 بحث يشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى .كتابة  -1                   

 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .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 تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 . معلم متميزأنت : 

 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. 

 ليةالشمو . 

  اللغوي واإلبداعي واألدبي .الجانب 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  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  -أحل المسالة  –ة واحدة التصنيف وفق خاصي

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (   المكون

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    هـ14/     / 

 موعات وتوزيع تقسيم المج

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.
    هـ14/     / 

 .هـ14/     /  توزيع البروشور ومناقشته    

  األنماط العددية مفردات الوحدة– 

القيمة  –القيمة المنزلية  –حل المسألة 
القيمة المنزلية  –المنزلية ضمن األلفوف 
عداد مقارنة األ –ضمن عشرات األلفوف 

التقريب إلى أقرب  –ترتيب األعداد  –
  اختبار الفصل   –عشرة ومئة وألف 

    هـ14/     / 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    هـ14/     / 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    هـ14/     / 

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة(–
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   الجمع  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
جمع األعداد المكونة من  –حل المسألة  –تقدير نواتج الجمع خصائص الجمع 

ونة من جمع األعداد المك -استعمال الخطوات األربع لحل المسألة  –رقمين 
  اختبار الفصل –ثالثة أرقام 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

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

 .  يستعمل خصائص الجمع 

 . يقدر نواتج الجمع باستعمال التقريب أو األعداد المتناغمة 

  جميع االحاد ليجمع عددين كل منهما مكون من رقمين .يعيد ت 

 . يستعمل النماذج ليستكشف األعداد المكونة من ثالثة أرقام 

 . يجمع أعدادا مكونة من ثالثة أرقام ويستعمل التقدير للتأكد من معقولية الجواب 

 يحل اختبار الفصل . 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 فكرة الكبرى:ال
 وحل مسائل عليه .وتقدير نواتجه اتقان الجمع 

 سيفهم المتعلمون أن :

 استخدام خصائص الجمع يحقق نواتج متناغمة . -

 . استعمال النماذج ليستكشف أعداد مكونة من ثالثة أرقام  -

وتقدير الجمع بالعد الخلط التي تقع مثل معالجة أخطاء  -. -

    نواتج الجمع .

 =  5+  7+  9اد أجمع  األعد:  س

 =   24+  56أقدر نواتج الجمع باستعمال التقريب  س

 =  6+  58أجمع  س

  =  854+ 251أجمع وأقدر الناتج   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 تقدير نواتج الجمع 

   حل المسألة 

   جمع األعداد المكونة من رقمين 

  استعمال الخطوات األربع لحل المسألة 

  اختبار الفصل –جمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام 

 .  وتقدير النواتج اتقان الجمع  

 .بنجاح حل اختبارالفصل  

 .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  على تحقق نواتج التعلمعلى تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة : تحديد البراهين واألدلة   22الخطوة الخطوة 

 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  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .              * التذكير االكاديمي         * المفكرات 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 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  

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

والخبرات  عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات 
ماذا  –رتيجيته ) ماذا أعرف لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واست التعليمية 

ماذا تعلمت ( فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على   -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.

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  
 المعلم . ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة  
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  
 ود بنهاية كل فصل .بخرائط المفاهيم الموج

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

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

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

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

إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف الواحد وتكون 
 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 

التدريس) تعلم 

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 نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

افتقد الى الربط والقصة 

 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

 

 األسلوب 
األسلوب المباشر اختار 

 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

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

ى اغلب اشتمل عل

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

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

 

 

 معلم المادة :

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف   الجمع اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 بحث يشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى .كتابة  -1                   

 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .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 :   

 وية توظيف الدروس اللغالهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 . معلم متميزأنت : 

 تنفيذ القصة والملصق  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

داء واأل

 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 بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

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

 

 

 معلم المادة :

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

 

 

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

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

  االختبار التراكمي  -اختبار الفصل –

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة ريخالتا اليوم ) الموضوع (   المكون

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    هـ14/     / 

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.
    هـ14/     / 

 .هـ14/     /  توزيع البروشور ومناقشته    

 خصائص الجمع تقدير  مفردات الوحدة

جمع األعداد  –حل المسألة  –نواتج الجمع 
استعمال الخطوات  –المكونة من رقمين 
جمع األعداد المكونة  -األربع لحل المسألة 

 اختبار الفصل –من ثالثة أرقام 

    هـ14/     / 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    هـ14/     / 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    هـ14/     / 

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة(–
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    الطرح  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
طرح األعداد  –معقولية الجواب  –نواتج الطرح تقدير  –طرح األعداد المكونة من رقمين 

تحديد العملية المناسبة  –الطرح مع وجود األصفار  –المكونة من اُلثة أرقام مع إعادة التجميع 
   اختبار الفصل واالختبار التراكمي  –

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  رسميةرسميةاألهداف الاألهداف ال
 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :

  أعداد مكونة من رقمين .يطرح 
 . يقدر ناتج الطرح مستعمال التقريب أو األعداد المتناغمة 
 . يعمل نموذجا لمسألة طرح مع إعادة التجميع 
  أرقام مع إعادة التجميع . 3يطرح أعداد يتكون كل منها من 
 . يطرح أعداد مع وجود األصفار 
   يحدد العملية المناسبة  الجمع أو الطرح لحل المسألة . 

  يحل اختبار الفصل. 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

  .الطرح  وتقدير نواتجه وحل مسائل  عليه اتقان 

 سيفهم المتعلمون أن :
 التدريب عليها .طرح أعداد مكونة من رقمين أو ثالثة أرقام يكون ب -
 تقدير نواتج الطرح وحل اختبار الفصل دليل على اتقان مفردات الفصل -

عدم القدرة على األخطاء التي تقع في الطرح مثل معالجة  -. -

    تقدير نواتج الطرح 

 =   21  -35أطرح األعداد   س

شخصا إلى حفلة زواجه فلم يحضر  112أحل المسألة ) دعا سالم  س

 صا تقريبا حضر الحفل مدعوا كم شخ 37سوى 

 =  245- 897اطرح وأقدر الناتج )  س

 =   254 – 900أطرح  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

  طرح األعداد المكونة من رقمين 
   تقدير نواتج الطرح 
   معقولية الجواب 
   طرح األعداد المكونة من اُلثة أرقام مع إعادة التجميع 
   الطرح مع وجود األصفار 
   اختبار الفصل واالختبار التراكمي  –تحديد العملية المناسبة   

طرح األعداد المكونة من رقمين او اكثر وتقدير على القدرة 

 نواتجها وحل المسائل عليها .

 حل اختبار الفصل بنجاح. 

 .ايجابي نحو حب الرياضيات تكوين اتجاه  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 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  -من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ   يتم 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .              * التذكير االكاديمي         * المفكرات 

 تقويم ذاتي                 ت طويلة .                        * المالحظاتكتابة تلخيص .                       * اختبارا * 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

م حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فيها ثعرض 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  داتعرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفر 
ماذا  –لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته ) ماذا أعرف  التعليمية 

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

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

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

دات على المجموعات عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفر 
 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 

زيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتع
 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 المجموعات فيها في حصة كاملة .تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقش 
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.
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

 

 يد .يقدم التمه

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

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 نام   مبتدئ التوقعات
اهد واألدلة الشو

 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  ة القصة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 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 

 لمباشرةعن ا
 

 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 بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

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

 

 

 معلم المادة :

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي  لثالثا الصف   الطرح  اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 فردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى .بحث يشمل مكتابة  -1                   

 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .صور من الحياة تدعم الوحدة 

 .خريطة ذهنية وخرائط مفاهيم 

 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 

 . جداول مقارنات 

 القرآن الكريم والرياضيات. 

 مدرسي .إثراء علمي من الكتاب ال 

 الهدف هـ

 معلم  مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 . معلم متميزأنت : 

 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 بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

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

 

 

 معلم المادة :

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

 

 

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

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    هـ14/     / 

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.
    هـ14/     / 

 .هـ14/     /  توزيع البروشور ومناقشته    

طرح األعداد المكونة من مفردات الوحدة 

طرح  –معقولية الجواب  –تقدير نواتج الطرح  –رقمين 
 –األعداد المكونة من اُلثة أرقام مع إعادة التجميع 

 –تحديد العملية المناسبة  –الطرح مع وجود األصفار 
   ر التراكمي اختبار الفصل واالختبا

    هـ14/     / 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    هـ14/     / 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    هـ14/     / 

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة(–
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    ( 1الضرب )  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 4الضرب في  – 2الضرب في  –الشبكات وعمليات الضرب  –معنى الضرب 

الضرب في صفر وفي  10الضرب في  – 5الضرب في  –حل المسألة  –
  الواحد  اختبار الفصل 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11وة وة الخطالخط

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

 . يستعمل النماذج الستكشاف معنى الضرب 

  يستعمل الشبكات اليجاد ناتج الضرب . 

  2يجد ناتج الضرب في العدد . 

  4يجد ناتج الضرب في العدد . 

   5يجد ناتج الضرب في العدد . 

  يجد ناتج الضرب في الصفر والواحد.10ناتج الضرب في العدد يجد 

 . يحل اختبار الفصل واالختبار التراكمي 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

( ويحل   1,  صفر  ,  10,  5,  4,  2الضرب في األعداد ) اتقان 

 . هارة عالية مسائل عليها ويستعملها في الحياة بم

 سيفهم المتعلمون أن :

(   1,  صفر  ,  10,  5,  4,  2)  الضرب في األعداد  -

  يحتاج للتدريب والمراجعة .

 .  والصفر’ 1األخطاء التي تقع مثل الخلط بين الضرب في معالجة  -. -

 = 5× 2أضرب ما يلي )  س

2  ×9      ......  =4 ×8      ............ =5 ×7  ........ = ...... 

3 ×10  ........ =5  ×10      ........... =8  ×10.............. = 

     

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟

 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

   جدول اإلشارات 
  معنى الضرب 
   الشبكات وعمليات الضرب 
   حل المسألة  – 4الضرب في  – 2الضرب في 
   الضرب في صفر وفي الواحد   10الضرب في  – 5الضرب في

 اختبار الفصل  

 . (  1,  صفر  ,  10,  5,  4,  2) ضرب األعداد في  

 .حل اختبار منتصف الفصل ونهاية الفصل بنجاح  

 .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  لة على تحقق نواتج التعلملة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألد: تحديد البراهين واألد  22الخطوة الخطوة 

 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  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .              * التذكير االكاديمي         * المفكرات 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 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  

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

والخبرات  عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات 
ماذا  –استرتيجيته ) ماذا أعرف لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم و التعليمية 

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

أو الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات 
 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  
 مع المعلم . ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة  
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  
 موجود بنهاية كل فصل .بخرائط المفاهيم ال

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

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

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

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

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

 عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة . 

 دة .كتابة قصة وعمل ملصق للوح 

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 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –ة إلقائي

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط ة القص

 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

 

 األسلوب 
ار األسلوب المباشر اخت

 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

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

على اغلب  اشتمل

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

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

 

 

 معلم المادة :

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف   ( 1الضرب )  اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 بحث يشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى .كتابة  -1                   

 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .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 :   

 دروس اللغوية توظيف الالهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 . معلم متميزأنت : 

 تنفيذ القصة والملصق  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

لناتج ا

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 بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

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

 

 

 معلم المادة :

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

 

 

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

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

  االختبار التراكمي  -اختبار الفصل –

 

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ ليوما ) الموضوع (   المكون

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    هـ14/     / 

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.
    هـ14/     / 

 .هـ14/     /  توزيع البروشور ومناقشته    

 معنى الضرب ات الوحدة مفرد– 

الضرب في  –الشبكات وعمليات الضرب 
 –حل المسألة  – 4الضرب في  – 2

الضرب  10الضرب في  – 5الضرب في 
 في صفر وفي الواحد  اختبار الفصل  

    هـ14/     / 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    هـ14/     / 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    هـ14/     / 

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة(–
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

       ( 2الضرب  )  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
الضرب في  – 7رب في الض -6الضرب في  – 3الضرب في  –جدول الضرب 

    االختبارالتراكمي –اختبار الفصل  –الخاصية التجميعية  – 9الضرب في  8

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

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

  3يجد ناتج الضرب في . 

 6لضرب في يجد ناتج ا . 

  7يجد ناتج الضرب في . 

  8يجد ناتج الضرب في . 

  9يجد ناتج الضرب في . 

 . يستعمل الخاصية التجميعية لعملية الضرب 

 . يحل اختبار الفصل واالختبار التراكمي 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 .  ( ويحل مسائل عليها 9,  8,  7,  6,  3الضرب في  ) اتقان 

 سيفهم المتعلمون أن :

بالتدريب عليها  ( 9,  8,  7,  6,  3)   الضرب في  -

 واستعمال الخاصية التجميعية  

    3, 2الضرب في األعداد معالجة أخطاء التي تقع مثل الخلط بين  -. -

 = ........  6× 3أضرب األعداد التالية :  :  س

6  ×9   .............. =   7  ×9  .............  =8  ×5 ......... = 

9  ×9 ................ =8  ×2  ............... =3  ×9 ................. =  

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟

 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

   جدول الضرب 
  6الضرب في  – 3 الضرب في 
   الضرب في  – 7الضرب في 
 8  اختبار الفصل  –الخاصية التجميعية  – 9الضرب في– 

 االختبارالتراكمي

 ( بنجاح  9 , 8,  7,  6,  3) ضرب األعداد القدرة على  

 .حل اختبار منتصف الفصل ونهاية الفصل بنجاح  

 .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  د البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحدي: تحدي  22الخطوة الخطوة 

 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  –م نا -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .              * التذكير االكاديمي         * المفكرات 

 تقويم ذاتي                 اتكتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظ * 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فيها ثم عرض قصة من الحياة تهيئة وتمهيد ب 

 موضوع الوحدة  طرح سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد ل

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  –يق جدول التعلم واسترتيجيته ) ماذا أعرف لدروس الوحدة عن طر التعليمية 

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

الرأس بشفافيات أو  الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق
 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  
 ومناقشته في حصة مع المعلم . ثم عرض كل مجموعة لبحثها 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة  
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  
 رائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .بخ

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

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

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

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

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

 عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة . 

 ة وعمل ملصق للوحدة .كتابة قص 

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 

التدريس) تعلم 

طريقة  –ي تعاون

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
ف بعض عناصر استو

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 

 ةوبنفس القو

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 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

اشتمل جانب واحد 

من فقت بعض 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     رياضيات/  المادة بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

 : سةالمدر قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي لثالثا الصف    ( 2الضرب )  اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 أو مراجع أخرى . بحث يشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنتكتابة  -1                   

 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .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 تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 . معلم متميزأنت : 

 تنفيذ القصة والملصق  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي لمقرراسياق 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 بتدائياال   الث ثال/  الصف
 

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

 

 

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

 

 

 معلم المادة :

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

 

 

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

 

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (   نالمكو

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    هـ14/     / 

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.
    هـ14/     / 

 .هـ14/     /  توزيع البروشور ومناقشته    

  الضرب  –جدول الضرب مفردات الوحدة
 – 7الضرب في  -6الضرب في  – 3في 

الخاصية  – 9الضرب في  8الضرب في 
 –اختبار الفصل  –التجميعية 

 االختبارالتراكمي

    هـ14/     / 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    هـ14/     / 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    هـ14/     / 

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة(–
    هـ14/     / 

    هـ14/     /  

 


