


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441التهيئةالرياضيات
الثاني

1

التمهيد

طرح عنوان الفصل القسمة (1) والفكرة العامة له وهي ما القسمة؟ على الطالب.

مراجعة المعرفة الســابقة عند الطالــب وهي: تحــديد الكسـور الـتي تمثل أجزاء من مجمـوعة
وكتابتها، وطرح عددين ضمن العدد 100، ومفهوم عملية الضرب، وجداول ضرب األعداد 2، 3، 4، 5،

 .10 ،9 ،8 ،7 ،6

عرض بعض صـور أطفـال سوريا في مخيمـات الالـجئين، ومناقشـة الطالـب في دور المسـلمين
تجـاههم بتقــديم الـدعم المـادي لهم والتبرعـات العينية من غـذاء ودواء ومالـبس وبطانيـات

وجميع مايلزمهم، باإلضافة إلى الدعاء لهم. ومن ثم طرح المسألة التالية عليهم:

إذا كــان لــدى محمد عشــرة قطع من المالــبس الشــتوية وأراد أن يتـبرع بها لخمســة أطفـال
سوريين، فكم قطعة  سياخذ كل طفل؟

ماذا لو تبرع كل شخص داخل هذا الفصل بقطعتين، كم سيكون مجموع القطع؟

(مرفق صور في إثراء 4)

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

طرح األعداد المكونة من
رقمين

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الطرح-

طرح األعداد المكونة من رقمين
الطرح

الطرح مع وجود األصفار
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الطرح-
الطرح مع وجود األصفار

الطرح

الضرب في 2
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 2

الضرب

الضرب في 4
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 4

الضرب

الضرب في 5
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 5

الضرب

الضرب في 10
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 10

الضرب

الضرب في الصفر و في
الواحد

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب

(1)-الضرب في الصفر و في الواحد
الضرب

 صفحة 1 من 6

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/857
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/861
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/864
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/865
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/867
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/868
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/870


الضرب في 3
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 3

الضرب

الضرب في 6
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 6

الضرب

الضرب في 7
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 7

الضرب

الضرب في 8
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 8

الضرب

الضرب في 9
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 9

الضرب

الهدف األول
1)  تمييز 0 0) ن العدد  م ح عددين ض ر ن المتطلبات السابقة وهي:  ط ب م ال ط ل ن تمكن ا التحقق م

 (1 0 ,9  ,8 ,7 ,6 ,5  ,4 ,3 ,2) ي األعداد  ج الضرب ف ت ا د ن ا ج ي ن األشياء.  إ المجموعات التي تحوي العدد نفسه م
ج الضرب. ت ا د ن ا ج ي ل الشبكات إل ا م ع ت س ب عددين.  ا ر ج ض ت ا د ن ا ج ي إ
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مستوى الهدف

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

اس  اتيجية  سـتخدم من أجل  عز ز  علم الطالب و تم توظيف ا   دف ت و ن تصور وا ـ  عن اس يعاب  ل طالب    عمليات
الطرح من رقم ن، وتمي   ا  موعـات ال   تحوي العـدد نفسـه من  شـياء، وإيجـاد نـاتج الضـرب     عـداد (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10)، مما يمكن املعلم ن من تحديد كيفية مساعدة الطالب    عملية التعلم.

دور المعلم

تحديد  حتياجات التعليمية للطالب    املواضيع التالية:

طرح عددين ضمن العدد (100)
تمييز المجموعات التي تحوي العدد نفسه من األشياء.
إيجاد ناتج الضرب في األعداد (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

إيجاد ناتج ضرب عددين.
استعمال الشبكات إليجاد ناتج الضرب.

و  ــ يص أخطــاء الطالــب ومعــا    ا من خالــل تقــديم  غــذية راجعة مناســبة وفـور ة للطالــب عن طر ق اســتخدام الشــب ات
لعملية الضــرب،وا  سوسـات لعمليـ   الطرح والضـرب، و نـاء اس  اتيجيـات للتـدر س املتمـايز للطالـب ي ـون عن طر ق اعطـاء

أ شطة متدرجة مثالً.

دور المتعلم
تحـديد احتياجـاته التعليمية والعمل ع    عز ز نقـاط قـوته ومعـا  ة نقـاط الضــعف لـديه    املواضــيع السـابقة من خالـل طرح

 سئلة واستخدام الشب ات أو ا  سوسات والتعلم باألقران.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعـــاب التعليمية دور كـــب      حصـــول التعلم بـــاملتعة وخاصــــة للمرحلة  بتــــدائية، وم  ا لعبة جــــداول الضــــرب الـــ     ــــ ع

 يمكن توظيف ا ملراجعة جداول الضرب. وتحفز الطالب ع   التعلم.

http://www.mathplayground.com/multiplication_blocks.html

 

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

 صفحة 2 من 6

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/871
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/872
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/874
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/875
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/876
http://www.mathplayground.com/multiplication_blocks.html


التقويم

تشخيصينوع التقويم

تحقق من تمكن الطالب من المتطلبات السابقة من خالل حل اختبار التهيئة.أسلوب التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

                                                                  ، ة  ب ج ل ٤٧ و و ا ن م ت ، اذا ت ة  ب ج ٧ و ف المدرسة ٦ ص ق ي م ف

. ة  ب ج ٣  و ١ = م تناولها  ت م ي ن عدد الوجبات التي ل إ ف

                                         

بحيث تقترن كل جملة ضرب بناتجها :مطابقة السحب واإلفالت

لثانى ب ومعالجتهاالهدف ا ال ط ل ء ا ا ط خ ص أ ي خ ش ت

 صفحة 3 من 6
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مستوى الهدف

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

اس  اتيجية  سـتخدم من أجل  عز ز  علم الطالب و تم توظيف ا   دف ت و ن تصور وا ـ  عن اس يعاب  ل طالب    عمليات
الطرح من رقم ن، وتمي   ا  موعـات ال   تحوي العـدد نفسـه من  شـياء، وإيجـاد نـاتج الضـرب     عـداد (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10)، مما يمكن املعلم ن من تحديد كيفية مساعدة الطالب    عملية التعلم.

دور المعلم

تحديد  حتياجات التعليمية للطالب    املواضيع التالية:

طرح عددين ضمن العدد (100)
تمييز المجموعات التي تحوي العدد نفسه من األشياء.
إيجاد ناتج الضرب في األعداد (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

إيجاد ناتج ضرب عددين.
استعمال الشبكات إليجاد ناتج الضرب.

و  ــ يص أخطــاء الطالــب ومعــا    ا من خالــل تقــديم  غــذية راجعة مناســبة وفـور ة للطالــب عن طر ق اســتخدام الشــب ات
لعملية الضــرب،وا  سوسـات لعمليـ   الطرح والضـرب، و نـاء اس  اتيجيـات للتـدر س املتمـايز للطالـب ي ـون عن طر ق اعطـاء

أ شطة متدرجة مثالً.

دور المتعلم
تحـديد احتياجـاته التعليمية والعمل ع    عز ز نقـاط قـوته ومعـا  ة نقـاط الضــعف لـديه    املواضــيع السـابقة من خالـل طرح

 سئلة واستخدام الشب ات أو ا  سوسات والتعلم باألقران.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

الوسيلة التعليمية
ــــداد وتمثيل ــــا. وكـــــذلك لتوضـــــيح مف ــــوم ال ســــاوي.و مكن تــــوظيف ا    قطع ملــــونة  ســـــتخدم    طرح وضـــــرب  عـ

التدر بات من 1 إ   12.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع دينز

 صفحة 4 من 6



الوسيلة التعليمية
مكعبات صغ  ة تمثل الواحد وأعمدة تمثل العشـرة، و سـتخدم لدراسة  عداد والعمليات ا  سابية عل  ا، يمكن

توظيف ا   ميع التدر بات.

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

جدول الضرب

ة ي ج ر ا روابط خ

شرح لعملية الطرح

ة ي ج ر ا روابط خ

اختبار أونالين

المرفقات

ملف 1

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية
 

 

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

٩ ؟اختيارات من متعدد  -  ٩ ناتج طرح ٧

أي زوجين من المجموعات األتية متساويان ؟اختيارات من متعدد

إكمال الناقص

تقاسمت أمل و سارة ومها صندوقًا من الهدايا ، إذا أخذت كل واحدة منهن ٨ هدايا ،

                                                  

فإن عدد الهدايا التي كانت بالصندوق  = ......... هدية

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 5 من 6

https://www.youtube.com/watch?v=Vky0rFnJKOg
http://projects.nooor.com/SemaBrowsers/ViewBag.aspx?Urlsn=80912d371df6a1fe020d6318989a87439c1e23f895c71609bb61f7d720716892eb7a649945efe0c08b19f93db99f19ae02a0d30ccbeeb08d869dbefd7425899078a61da092930bb8adb2f956104da8898571d294a5156f023f074d46fe59944ab5334fe7d77f5e7fb4abf6c5bf25ae47601a74b2962299786fb570a2d4cf11d73c132d368541e90d58729f09b8c86e671725a27824c8045daac114bb527d3253521a6a1129c91ecab63d7c1dc927ac3dab520c10f2e685717ab16aabbdab5d86e11bff8a0fe1bfa5ff847985bb624a3ba8743bd3f246498ff53cf3efbd68d1e3826f080ecddc804404ac7f94455b18026601feb6b52e8407744092c1a3f4546b675a23f117765d013f871db02593a74ea767600b8de83d794d6fa42ffd3eb9b4a2c4ccccca17b9ba1d598964af4069e3ac2928070b913dfbc29b4174e040396b2af004ba7956250b96227729dfffeb61
https://www.ixl.com/math/grade-2/subtract-a-one-digit-number-from-a-two-digit-number-with-regrouping
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170115131225503%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8.pdf


توجيه الطالب من خالل التعليمات في الصفحة ( ١١ ) من كتاب الطالب لعمل منظمات أفكار
حول القسمة، ويمكنهم استعمال مطوياتهم عند الدراسة والمراجعة.

: ض المالبس) ر ع (م تشجيع الطالب على العمل على مشروع الفصل بعنوان 

 بحيث يخطط الطالب لعمل معرض مالبس لدعم المؤسسات الخيرية، ويقومون بما يلي:
• يختار الطالب مؤسستين من تلك التي تحتاج إلى تبرعات من المالبس، ويخصصون صناديق

لجمع التبرعات، ويكتبون على كل صندوق اسم إحدى المؤسستين.
• يتبرع الطالب ببعض مالبسهم، ويطلبون إلى أصدقائهم وعائالتهم التبرع ببعض المالبس.

ويضعون ما جمعوه في كومة لتوزيعها في الصناديق. واطلب إلى الطالب أن يكتبوا جملة
قسمة؛ لتقسيم ما جمعوه من تبرعات بالتساوي بين الصناديق.

• وأخيرَا اطلب إلى الطالب تقسيم ما جمعوه من تبرعات بين المؤسستين.

تنويع التعليم

اعتمادَا على نتائج التقويم التشخيصي، يمكن استعمال الجدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب
: ومعالجتها

ة ج ل ا ع ة م ط ة إلى خ ج ا ي ح ف

إذا أخطا بعض الطالب في 6 أسئلة أو أكثر، فقم بما يأتي:

، استمع إلى هؤالء الطالب لمعرفة األسباب التي أدت إلى إجاباتهم الخطأ، وقم بمعالجتها
وساعدهم على حل أسئلة التقويم التشخيصي مرة أخرى مستعملَا أحد المصادر األخرى.

ن المتوسط م ض

إذا أخطا بعض الطالب في 3 إلى 5 أسئلة، فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء الطالب.

-اختيار أحد المصادر التالية: 

الربط مع المواد األخرى. (10د)
مشروع الفصل. (10)

التقديم للفصل. (10)

ق المتوسط و ف

إذا أخطا بعض الطالب في سؤالين أو أقل، فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء الطالب.

-اختيار أحد المصادر التالية: 

الربط مع المواد األخرى. (10د)
مشروع الفصل. (10)

التقديم للفصل. (10)

 

المصادر

دليل المعلم للصف الثالث االبتدائي.

دليل التقويم-نسخة المعلم- للصف الثالث االبتدائي.

: اسئلة متنوعة على جداول الضرب بطريقة جذابة، على الرابط

http://www.selaheltelmeez.com/qa.aspx?grade=3&lid=713

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 6 من 6

http://www.selaheltelmeez.com/qa.aspx?grade=3&lid=713
https://ien.edu.sa
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لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استكشف: مفهوم

القسمة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

مراجعة مفهوم الضـرب مع الطالب، وذلك بعرض مقطع الفيـديو في إثراء 1( من الدقيقة 0.50
إلى الدقيقة 1.50)، ومن ثم سؤالهم:

كم قطعة بســكويت في الفيــديو؟ كم قطعة شوكالــتة في كل بســكويت؟ ما مجمــوع
قطع الشوكالـتة؟ مـاهي العملية التي اسـتخدمناها إليجـاد النـاتج؟ كيف يمكن كتـابة جملة

الضرب؟ ماذا تالحظ عند استبدال عدد قطع الشوكالتة مع عدد البسكويت؟

تـــوزيع مجمــوعة من قطع العد على الطالـــب، والطلب منهم تكــوين جملة ضرب. وتــوجيه
األسئلة التالية:

- ما عدد المجموعات المتساوية؟ 
- ما عدد قطع العد في كل مجموعة؟
- ما عدد القطع في المجموعات كلها؟

ثم تـوجيههم بعد ذلك إلى جمع القطع الموجـودة لـدى كل اثنين سـويَا، وبعد ذلك توزيعها
بين كل طـالبين بالتسـاوي. ومناقشـتهم في العملية الـتي قـاموا بها وسؤالهم مـاهو رأيكم

ماذا يمكن أن نسمي هذا العملية؟

توضــيح أن العملية الــتي قــاموا بها تســمى القســمة. وعرض فكرة الــدرس وهي استكشــف
، باستخدام بطاقات المفردات. مفهوم القسمة والمفردات القسمة، جملة القسمة، الرمز 

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في 2
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 2

الضرب

الضرب في 4
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 4

الضرب

الضرب في 5
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 5

الضرب

الضرب في 10
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 10

الضرب

الضرب في الصفر و في
الواحد

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب

(1)-الضرب في الصفر و في الواحد
الضرب

الشبكات وعملية الضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الشبكات وعملية الضرب

استعمال النماذج إليجاد المفهوم

÷

 صفحة 1 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/864
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/865
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/867
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/868
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/870
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/863


استكشاف مفهوم القسمةالهدف األول
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مستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 استكشاف مف وم القسمة لدى الطالب    مراحل متتالية من ا  سوس إ   شبه ا  سوس ثم إ   ا  رد خالل جميع مراحل

الدرس.

دور المعلم
مساعـدة الطالب ع   إدراك مف وم القسـمة  بطر قة محسوسـة وذلك باسـتعمال النماذج، وع   ر ط املفا يم ببعضـ ا والر ط

ب ن امل ارات واملفا يم السابقة لديه  الطرح والضرب وا  موعات امل ساو ة.

دور المتعلم
ع   الطـالب تفسـ   العالقات ال   تر ط املفا يم فيما بي  ا كمف وم القسـمة والضـرب، وطبيعة العالقة بي  ما، وتوظيف خ  ته

) تقسيم. املك سبة    كتابة جملة القسمة وقراءة الرمز (

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط  ساعد الطالب ع   الر ط ب ن معرفته السابقة عن الضرب والطرح املتكرر وا  موعات امل ساو ة واملعرفة ا  ديدة

مف وم القسمة وتقوّ م  علمه.

توجيه الطالب لتعبئة  عمدة وتقديم التغذية الراجعة املناسبة للطالب بحسب احتياجا  م    جدول التعلم.دور المعلم

دور المتعلم
 عـــبئة أعمـــدة النمـــوذج     ل مرحلة من مراحل الـــدرس ومحـــاولة معـــا  ة نقـــاط الضـــعف لـــديه من خالـــل البحث والتق  ـــ 

و ستفسار من املعلم و قران خالل حل التدر بات واستخدام ا  سوسات.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

مجسمات ملونة  ستخدم    بناء مف وم عملية القسمة  وتمثيل ا. و مكن استخدام ا    جميع مراحل الدرس.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

عينات ونماذج تمثل أو تحا ي الواقع مثل  طباق الكرتونية وال اسات الورقية،  لتقر ب مف وم القسمة لدى املتعلم ن.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

÷

 صفحة 2 من 5



م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية
يمكن عرض جزء من الــــدرس    اللـــوحة بحيث  ســــ ل ع   املعلم شرح الــــدرس.  حيث يتم عرض مفردات الـــدرس باســــتخدام

البطاقات. (مرفق نماذج متنوعة ألش ال البطاقات املمكن عمل ا).

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

مفهوم الضرب

ة ي ج ر ا روابط خ

 صفحة 3 من 5

https://www.youtube.com/watch?v=LD4zp8ruvaI


مفهوم القسمة

المرفقات

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريبات أونالين للقسمة

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

استعمل السؤالين (3، 4) من أسئلة «أتأكد»، لتقويم استيعاب الطالب مفهوم القسمة باستعمال النماذج.

 

 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ
صح أم خطأ :

عند تقسيم ١٤ قطعة بالتساوي على أربع مجموعات فإنه اليبقى شئ .

اختيارات من متعدد
إذا كان لديك ١٢ قطعة وترغب في تقسيمها إلى مجموعتين متساويتين ، فإن عدد القطع في كل مجموعة

يساوي :

ختامينوع التقويم

توجيه الطالب لحل سؤال (5) من مسائل أتاكد.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

٩ مجموعات بالتساوي ، ٢ قطعة على  إذا وزعنا ٧

فإن عدد القطع في كل مجموعة = .........

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

التكاليف المنزلية

سؤال رقم 6 من أتأكد.التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 4 من 5

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/mafhoom_kesma/kesm_1.htm
https://www.ixl.com/math/grade-3/multiplication-facts-for-2-3-4-5-and-10-find-the-missing-factor


اختيارات من متعدد

في الجدول التالي :

 العددان المناسبان في الفراغين هما :

صواب وخطأ
صح أم خطأ :

عدد المجموعات المتساوية التي تحتوي على ٣ قطع و التي سنكونها من ١٥ قطعة هي ٥ مجموعات

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

ن المحسوس إلى المجرد  االنتقال م

(٥) لمساعـدة الطالـب على الربط بين توزيع القطع في مجموعات متساوية استعمال السؤال 
وبين جملة القسمة التي تصف الموقف.

تنويع التعليم

تصــميم ورقة عمل مشــابهة للصـورة المرفقة في إثراء 3، وتـوزيعها على الطالـب، بحيث يتم
ق). و (ف ن)،  م (ض ن)، و (د توزيع المهام بين المجموعة بحسب تصنيف مستوياتهم 

المصادر

- دليل المعلم للصف الثالث االبتدائي.

- موقع إلنشاء أوراق عمل بعدد األسئلة المرغوب والجداول المرغوبة.

https://www.superteacherworksheets.com/generator-basic-division.html

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 5 من 5

https://www.superteacherworksheets.com/generator-basic-division.html
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
عالقة القسمة

بالطرح
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

حل مسألة اليوم مع الطالب الواردة في دليل المعلم.

اثراء 2 في  المرفق   CRA ومن ثم تنفيذ النشــاط التــالي باســـتخدام المحسوســات ونمــوذج
الكتشاف مفهوم القسمة.

توزيع عدد زوجي من قطع العد على كل مجموعة من الطالب، ومن ثم:

توجيه الطالب إلى عد قطع العد التي لديهم، وتسجيل عددها. ثم توزيع القطع في
كلٍّ منها قطعتان وسؤالهم: مجموعات، في 

• إذا كان عدد القطع ١٦ قطعة، فكم قطعة عد لديكم؟ 
• ما عدد المجموعات الناتجة؟

• كم قطعة في كل مجموعة؟ 
• تعزِّيز فهم الطالب للقسمة بسؤالهم: ما العملية التي استعملتها لوصف الموقف؟

• كيف تصف القسمة؟ 

الــدرس وهي اســـتعمال النمــاذج إليجــاد مراجعة مفردة الجملة العـــددية، وتســـجيل فكرة 
العالقة بين القسمة والطرح.

عرض النشاط في إثراء1، وكتابة جملة القسمة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

استكشف: مفهوم
القسمة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة

(1)-استكشف: مفهوم القسمة
القسمة

.الهدف األول ح ر ط ل ا ط القسمة ب ب ر ل النماذج ل ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 بنـــاء مف ـــوم القســــمة لـــدى الطالـــب باســــتعمال النمـــاذج، وإيجـــاد العالـــقة ب ن القســــمة والطرح املتكرر    مراحل متتـــالية من
ا  سوس إ   شبه ا  سوس ثم إ   ا  رد، من خالل اسـتعمال خط  عـداد و تم ذلك أثناء اثناء حل ال شاط ومناقشـة مثال

من واقع ا  ياة، وحل   شطة املتنوعة من اتأكد واتدرب.

دور المعلم
مساعـدة الطالـب ع   إدراك مف وم القسـمة باسـتعمال النمـاذج لر ط القسـمة بـالطرح، واسـتعمال خط  عـداد لتمثيل الطرح

املتكرر ح   يصل للصفر، وع   ر ط املفا يم ببعض ا والر ط ب ن امل ارات واملفا يم. 

 صفحة 1 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/9155


دور المتعلم

ع   الطـــالب تفســـ   العالقـــات الـــ   تر ط مف ــوم القســـمة بـــالطرح، وطــبيعة العالـــقة بي  ا، وتــوظيف خــ  ته املك ســـبة    جمل
وعبـارات ذات داللة معنو ة، وحله لأل شـطة املتنوعة و عب  ه عن ف مه من خالل إ شاء وكتابة وحل أمثلة مختلفة، ومن خالل

استخدامه   ط  عداد والطرح املتكرر للوصول للصفر.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

التـدريب والممارســة، للوصـول إلى تسـاعد هــذه اإلـستراتيجية على تكـوين وبنـاء مفهـوم القســمة، عن طريق 
اإلتقــان القــائم على المعنى، وفي هــذه اإلــستراتيجية يحل الطــالب المســائل عن طريق اســتعمال النمـاذج،

وتستخدم أثناء حل مسائل أتدرب.

دور المعلم

ــــدر ب ع   م ــــارة اســـــتعمال النمــــاذج لر ط اســـــ ثارة دافعية الطالـــــب للتعلم ومراعــــاة أنمــــاط التعلم ا  تلفة عند  عليم أو التـ
ــــالطرح، والتحقق من إتقــــان الطالــــب للم ــــارة بما يتضـــــمن الف م والتفك   ومالــــحظة  نمــــاط والعالقــــات، وت ليف القســـــمة بـ
الطـــالب بتـــدر بات وم ـــام أدائية  عطي الفرصـــة للطـــالب ملمارســـة امل ـــارة    سياقـــات متنـــوعة من مســـائل أتـــدرب أو التـــدر بات

 ثرائية    مصادر املعلم لأل شطة الصفية.

 

دور المتعلم
أداء الطالـب لمهـارة اسـتعمال النمـاذج لربط القسـمة بـالطرح داخل وخـارج الصـف في سياقـات متنـوعة، وحل

.cra المسائل عن طريق استخدام نموذج

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 توجيه املعلم لتعلم الطالـب السـتعمال النمـاذج    اك شـاف العالـقة ب ن القسـمة والطرح من خالـل التفـاعل الفعـال ب ن املعلم

والطالب، أثناء املناقشات وتزو ده ل م بالتغذية الراجعة  عد حل اتأكد.

دور المعلم

عرض الهـدف من الـدرس في بـداية الحصـة مع مراجعة المعرفة السابقة لمفاهيم الضـرب والطرح قبل البدء
بالدرس لربط المعرفة السابقة في الحالية. 

الـتركيز على المحتـوى من المهـارات المتعلقة بـالطرح. والتسلســل المنطقي في تــدريس المهـارات، حيث يتم
تدريس المهارات من األسـهل لألصـعب تدريجيًا. فيبدأ باسـتعمال النماذج للوصول لمفهوم القسمة وينتقل به
إلى شبه المحسوس ثم المجرد من خالـل األنشـطة المتنوعة والتـدريبات باإلضـافة إلى اسـتخدام خط األعـداد

والطرح المتكرر.

تقديم التوضيح خطوة بخطوة من خالل نمذجة المعلم  إجراءات إنجاز المهمة من خالل التفكير بصوت عال. 

توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة المهارة وذلك خالل مسائل اتأكد.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مـدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالب بإمكان
المعلم االنتقال لمهارة أعلى.   

 

دور المتعلم
املراقبة الــذاتية لعملية  علمه إليجادالعالــقة ب ن القســمة والطرح وتـوج   ا واســتعمال النمـاذج وخط  عــداد والطرح املتكرر،

و ن باه الجراءات املعلم، وال  ك   ع   الت  ير ول س العمليات.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

مجسمات ملونة  ستخدم    جمع وطرح وضرب وقسمة  عداد وتمثيل ا.الوسيلة التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

Number Lines

تطبيقات خط  عداد، لتمثيل الطرح املتكرر وعالقته بالقسمة. مرفق التطبيق    إثراء 3.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 5



المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

التفاعالت الماصة للطاقة

المرفقات

ملف 1

ة ي ج ر ا روابط خ

Number line تطبيق

المرفقات

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

حل مسائل أتدرب رقم 5، 7، 13.

كلٍّ : كيف يمكنك استعمال الطرح المتكرر لتقرر هل يمكن قسمة عدد إلى مجموعات متساوية في  ل ا ؤ س
منها ٤ أم ال؟

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

عند تمثيل جملة القسمة ١٨÷٢=٩ بالطرح المتكرر، فإننا نبدأ على خط األعداد بالعدد ٩.صواب وخطأ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تــوزيع قطع عد أو قطع دينز على الطالــب ومن ثم تــوجيههم إلى اســتعمالها لتكــوين عملية قســمة في
نموذج cra بالحاالت الثالث، المحسوس، شبه المحسوس، والمجرد؟

(يمكن اإلستفادة من نموذج cra المرفق في إثراء 4)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

۳ حتى نصل الى الصفر هي :اختيارات من متعدد ÷ عدد مرات الطرح للجملة ۱۲

 صفحة 3 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/61203?lessonId=84860
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170110082957414CRA.pdf
http://www.mathlearningcenter.org/web-apps/number-line/


صواب وخطأ

جملة القسمة الناتجة من الطرح المتكرر التالي

٢ ١  

٧ -

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

١ ٤  

٧ -

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

٧  

٧ -

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ر ف  ص

 

٢ =  ٧ ÷  ٢ ي: ١ ه

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

1 0 ،9 ل 2، 3، 6،  ئ ا س : م كتاب التمارين

: كتاب الطالبة

: تنويع الواجبات المنزلية

التدريباتالمستوى

ن المتوسط و 6، 8د

ن المتوسط م 10، 12ض

ق المتوسط و 14ف

ن التكاليف المنزلية م 10ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

ل المفهوم بصورة ص ى ي ت ب ح ل ا ل ط ن تتوفر المحسوسات عند ك ن الضروري أ م
. ة ح ي ح ص

: األخطاء الشائعة

، يمكن أن يواجه بعض الطالـب صعوبة في حل مسـألة متعـددة الخطوات مثل (1 2) السؤال 
هــذه المسـألة؛ لـذا إذا نسـوا أن يطرحـوا ٤ من العــدد ٢٤ قبل القســمة، فـاقترح عليهم تمـثيل

المسألة بقطع العد.

: ل النماذج ا م ع ت س ا

وليس ٣ مجموعـات؛ ألـنهم عـدوا ٤ 1، إذا اعتقد بعض الطالـــب أن عـــدد القفزات ٤  ل  ا ـ ث ي م ف
عالمـات في كل قفزة على خط، األعـداد، فاطلب إليهم رسـم أقواس من ١٥ إلى ١٤ ومن ١٤ إلى
؛ لتــبين لهم أن القفزات تغطي ٣ وحـدات؛ أي أن القفزة الواحـدة إلى ١٢ ، ... وهكــذا ومن ١٣   ،  ١٣

تشير إلى مجموعة فيها 3.

 صفحة 4 من 5



تنويع التعليم

: ة ل ي د ة تدريس ب ط خ

إذا  واجه بعض الطالب صعوبات في استعمال الطرح المتكرر لربط القسمة بالطرح

ل أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: م ع ت س ا ف

تدريبات إعادة التعليم (6).  .1
أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:  .2

3)، وبعد أن يضعوا قطع العد ÷ اطلب إلى الطالب استعمال 24 قطعة عد إليجاد (24
أمامهم، اطلب إليهم أن يستبعدوا 3 قطع مرة بعد مرة، حتى ال يبقى من القطع شيء. وأن

يسجلوا كل مرة طرحوا فيها مجموعة من 3 قطع ثم اسألهم:
• ما عدد قطع العد الموجودة؟

• ما عدد المجموعات ذات القطع الثالث التي طرحتها؟
3)؟ ÷ • ما ناتج قسمة (24

ق) و ن) (ف م و التعلم (ض ع ي ر س

المواد: قطع عد، بطاقات.

يمكن توزيع قطع عد وبطاقات مكتوبَا عليها مسألة مثل:
يوجد ___ وردة، إذا وضعت كل ___ وردات في وعاء. فما عدد األوعية الموجودة؟

• الطلب إلى الطالب تكملة الفراغات وإجابة السؤال باألعداد الصحيحة.
• الطلب إليهم أن يستعملوا قطع العد للتحقق من المسألة والجواب، ثم يكتبوا جملة

عددية تصف الحل.

ق) و ن) (ف م (ض ن)  و ل المسألة (د تدريبات ح

دعِّم مهــارات حل المســألة وخططها مســتعملَا تــدريبات حل المســألة الـواردة في مصــادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

دليل المعلم للصف الثالث االبتدائي.
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

شبكة الرياضيات التعليمية

(http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_1_(1

فيديو شرح لعملية القسمة 

http://www.k5learning.com/math-help/simple-division

 أوراق عمل ماهية القسمة؟

http://www.helpingwithmath.com/printables/worksheets/division/div0301division01.htm 

فيديو لعملية طرح متكرر يمكن اإلستفادة منه وربطه بعملية القسمة.

https://www.youtube.com/watch?v=O4hupPcun6E

شرح لنموذج cra باللغة اإلنجليزية.

http://www.broward.k12.fl.us/studentsupport/ese/PDF/CRAApproachinMath.pdf 

موقع المدرسة العربية

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/mafhoom_kesma/kesm_8.htm

موقع التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، يعرض برمجيات يمكن االستفادة
منها في عرض الدرس.

http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/6/1/titel.htm

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 5 من 5

http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_1_(1)
http://www.k5learning.com/math-help/simple-division
http://www.helpingwithmath.com/printables/worksheets/division/div0301division01.htm
http://www.helpingwithmath.com/printables/worksheets/division/div0301division01.htm
https://www.youtube.com/watch?v=O4hupPcun6E
http://www.broward.k12.fl.us/studentsupport/ese/PDF/CRAApproachinMath.pdf
http://www.broward.k12.fl.us/studentsupport/ese/PDF/CRAApproachinMath.pdf
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/mafhoom_kesma/kesm_8.htm
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/6/1/titel.htm
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استكشف: عالقة القسمة

بالضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

.math games multiplication مراجعة جداول الضرب مع الطالب باستخدام تطبيق

عرض القصــة التـالية مع اســتعراض الصـور المناســبة لكل جزء من القصـة (مرفقة الصـور في
الوسائل التعليمية):

تعيش ســاره في مزرعة جميلة، ولــديها 9 دجاجـات، تـبيض كل دجـاجة بيضـتان يوميًا، تجمع
ساره البيض كل يوم، كم بيضة تجمع ساره في كل يوم؟

تضـع ساره البيض الذي جمعته في قوالب، 6 بيضـات في كل قالب، إلى كم قالب تحتاج ساره
لكي تضع البيض الذي جمعته في اليوم الواحد؟

مناقشــة الطالـب في القصــة للوصـول للعالـقة بين الضــرب والقســمة وكتـابة جمل الضــرب
والقسمة المناسبة، ثم سؤالهم: فيما تتشابه جملتا الضرب والقسمة؟

الدرس وهي إيجـاد تسـجيل عنوان الـدرس استكشــف: عالـقة القسـمة بالضـرب، وعرض فكرة 
العالقة بين القسمة والضرب، وعرض المفردات: المقسوم، المقسوم عليه، ناتج القسمة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في 3
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 3

الضرب في 3 وكذلك بالنسبة لجميع جداول الضرب

ن القسمة والضرب.الهدف األول ي ة ب ق ال ع ل د ا ا ج ي إ

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 بنــاء مف ــوم املقســوم واملقســوم عليه ونــاتج القســمة لــدى الطالــب    مراحل متتــالية من ا  ســوس إ   شبه ا  سـوس ثم إ  

ا  رد، إليجاد العالقة ب ن القسمة والضرب خالل جميع مراحل الدرس.

 صفحة 1 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/871


دور المعلم

مساعــدة الطالــب ع   إدراك مفــا يم املقسـوم واملقسـوم عليه ونــاتج القســمة بطر قة محسوســة، وع   ر ط املفــا يم ببعضــ ا
والر ط ب ن م ارة إيجاد العالقة ب ن القسمة والضرب ومفا يم املقسوم واملقسوم عليه وناتج القسمة، من خالل :

-عمل نموذج لعملية القسمة.

-كتابة جملة القسمة.

-كتابة جملة الضرب املرتبطة.

-است تاج العالقة ب ن القسمة والضرب.

وذلك   ل مسائل باستعمال العالقة ب ن القسمة والضرب.

دور المتعلم
ع   الطالب تفسـ   العالقات ال   تر ط مفا يم املقسوم واملقسوم عليه وناتج القسمة فيما بي  ا، وطبيعة العالقة ب ن القسمة

والضرب، وتوظيف خ  ته املك سبة    جمل وعبارات ذات داللة معنو ة قراءة وكتابة بحل   شطة والتدر بات املتنوعة.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ســاعد  ــذه  ســ  اتيجية ع   ت ـو ن و نــاء مف ـوم املقسـوم واملقسـوم عليه ونــاتج القســمة، عن طر ق التــدر ب واملمارســة من
خالل   شـطة والتـدر بات املتنوعة، للوصول إ   إتقان م ارة إيجاد العالقة ب ن القسـمة والضـرب، و    ذه  س  اتيجية يحل

الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق املرتبطة بالضرب خالل مسائل اتأكد.

دور المعلم

اســـ ثارة دافعية الطالـــب للتعلم ومراعـــاة أنمــاط التعلم ا  تلفة عند  عليم أو التـــدر ب ع   م ــارة إيجــاد العالــقة ب ن القســـمة
والضــــرب، والتحقق من إتقــــان الطالــــب للم ــــارة بما يتضــــمن الف م والتفك   ومالـــحظة  نمـــاط والعالقـــات، وت ليف الطـــالب

بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة    مسائل أفكر واتأكد.

دور المتعلم
أداء الطالـــب مل ـــارة إيجـــاد العالـــقة ب ن القســـمة والضـــرب داخل وخــارج الصـــف    سياقــات متنــوعة، وحل املســائل عن طر ق

عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق امل  ابطة ب ن القسمة والضرب.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية
الصــور تختصـــر الكــث   من ال لمــات، و ســـتخدم الصــور أثنــاء سرد القصـــة    بــداية الــدرس حيث  عرض  ل صــورة    امل ــان

  املناسب.

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 5



م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

الوسيلة التعليمية
مجسمات ملونة  ستخدم    ضرب وقسمة  عداد وتمثيل ا. يتم استخدام ا أثناء عرض  مثلة و  شطة

املتنوعة.

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

 صفحة 3 من 5

https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170112130854049%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9.pdf


أسلوب التقويم
غلى 15؛ لتقـويم ما إذا كـان الطالـب قد فهموا كيف يسـتعملون النمـاذج لتحـديد اسـتعمل أسـئلة أتأكد من 1 

األنماط في ربط جمل الضرب والقسمة أم ال.

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
٦ =  ٧ ÷  ٤ المقسوم عليه في جملة القسمة  ٢

        هو العدد :

صواب وخطأ

إذا كان ، المقسوم =٢٠ ، المقسوم عليه = ٤ ، ناتج القسمة = ٥

فإننا نكتب جملة القسمة على الصورة التالية :

٢٠ ÷ ٤ = ٥

اربط كل جملة ضرب بجملة القسمة المترابطة معها :مطابقة السحب واإلفالت

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ
نكتب جملة القسمة الممثلة بالنموذج        

 على الشكل  ١٢ ÷ ٣ = ٤

صواب وخطأ
÷ ٨ هي :  ٦ جملة الضرب التي نستعملها إليجاد ناتج ٤

٦ ٤ =  ٨ ×  ٨

النموذج الذي يمثل ١٤  ٢ هو :اختيارات من متعدد

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

: ن المحسوس إلى المجرد االنتقال م

إلى ١٤؛ لربط فكرة اســتعمال قطع العد، أو الصــور مع كتــابة الجمل اسـتعمال األسـئلة من ١١ 
.cra المترابطة للضرب والقسمة وذلك باستخدام نموذج

تنويع التعليم

÷

 صفحة 4 من 5



: ي المفهوم التوسع ف

في ٣ صفـوف، بحيث تحوي أعـدادًا متسـاوية من عد  قطعة  • تـوجيه الطالـب إلى أن يرتبـوا ٢٤ 
القطع. ثم كتابة الحقائق المترابطة لهذه الشبكة.

٢٤ = ٨ × ٣ ،٣ =٨ ÷ ٢٤ ،٢٤ = ٣ × ٨ ، ٨ = ٣ ÷ ٢٤
وأن يرسموا صورة لكل واحدة منها، بعد ذلك يتم السؤال:

• متى تستعمل القسمة؟
عندما أوزِّع القطع في مجموعات متساوية.

• ومتى تستعمل الضرب؟
عندما أعد القطع كلها التي في المجموعات.

المصادر

دليل المعلم للصف الثالث.
تدريبات أونالين إليجاد العالقة بين القسمة والضرب.

https://www.ixl.com/math/grade-3/relate-multiplication-and-division-for-arrays

math games multiplication موقع لتحميل تطبيق

http://soft.sptechs.com/39525-Math-Games-Multiplication.html

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 5 من 5

https://www.ixl.com/math/grade-3/relate-multiplication-and-division-for-arrays
http://soft.sptechs.com/39525-Math-Games-Multiplication.html
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
عالقة القسمة

بالضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

عرض مسألة اليوم الواردة في دليل المعلم ص (19أ) قبل البدء في الدرس.

تقديم النشاط التالي:

كلٍّ منها 3 طالـب. وإعطاء كل مجموعة منهم 12قطعة عد، تقسـيم الطالب مجموعات، في 
وتكليف طالبًا من كل مجموعة بأن يكون مقررًا. ثم توجيه السؤال التالي للطالب:

إذا أراد ثالثة أشخاص أن يتقاسموا 6 تفاحات. فما هو نصيب كل شخص؟

يقوم الطالب بعد ذلك باستعمال 6 قطع عد لعمل شبكة من ٣ صفوف، في كل صف 2 من
القطع، ثم توجيه السؤال التالي:

• ما عدد الصفوف؟ وما عدد القطع في كل صف؟ وما عدد القطع كلها؟

ماذا لو أردنا توزيع 12 تفاحة على 3 أشخاص؟ كم سيكون نصيب الواحد منهم؟

كتابة جميع الجمل التي يمكن استنتاجها من النموذج.

تشجيع الطالب على التعبير عن فهمهم من خالل الكتابة والتمثيل.

(يمكنك االســتفادة من أوراق العمل في إثراء 1، وتوجيه الطالـب لتنفيذ أفكار مشابهة تتناسـب
مع الموضوع).

 

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

استكشف: عالقة
القسمة بالضرب

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة

(1)-استكشف: عالقة القسمة بالضرب
عالقة القسمة بالضرب

ن القسمة والضرب.الهدف األول ي ة ب ق ال ع ل ل ا ا م ع ت س ا القسمة ب

80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

دورة التعلم الخماسية ( 5E’s )االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تقـدم دورة التعلّم ا  ماســية كطر قة بحث وتفك   وتـدفع الطـالب للتفك      العالـقة الـ   تر ط القسـمة بالضـرب، تت ـون من
خمســة مراحل   : (ال  يئة أو جــذب  ن بــاه، ك شــاف، والتفســ  ، والتوســيع، والتقـو م) و ســتخدم خالــل مرحلـ   التقــديم

والتدر س.

 صفحة 1 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/9156


دور المعلم

تصــميم أ شــطة ل ل مرحلة من مراحل  سـ  اتيجية،  ليتمكن الطالـب من ا ســتمرار    اسـتكشاف عالـقة القسـمة بالضـرب
وا  قـــائق املرتبطة   ا، من خالــل   يئة التقـــديم املناســـب للـــدرس والـــذي يتمثل     شــاط، ثم  ك شــاف من خالــل اســـتعمال
قطع العد    حل ال شاط، وتفسـ   عالقة القسمة بالضرب ومناقشة ذلك مع الطالب، والتوسع بتطبيق التدر بات ع   مسائل
 تـوز ع الطالـب    مجموعـات غ   متجا ســه بحيث تضــم 4-5 طالـب، ومراجعة معلومـا  م من واقع ا  يــاة، ثم تقـو م الطالــب.
السـابقة (مرفق أوراق عمل يمكن ا شــاء مشـابه ل ا    إثراء 2 ور ط ا  عملية الضـرب)، وتـوف   مواد  عليمية محسوسـة  كقطع

العد واملكعبات املتداخلة وخ  ات مباشرة ما أمكن ذلك.

دور المتعلم

التفــاعل مع عالــقة القســمة بالضــرب، والبحث عن إجــابة عن  ساؤالــ  م حـول  ــذه العالـقة، فيطرحـون  ســئلة، و نـاقشون،
و شار ون زمال  م، ليك شـفوا أشـياء أو أف ار أو عالقات لم تكن معروفة ل م من قبل مثل اسـتعمال ا  قائق امل  ابطة لكتابة

جمل الضرب والقسمة. وتفس    حداث ال   لم  ستطيعوا تقس   ا.

األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ســتخدم عند وجـود طالـب مختلف ن    املســتو ات املعرفية أو امل ـار ة و ــدرسون نفس املفـا يم وامل ـارات، وفيه يمكن أن يبـدأ
 وا  ـدير بالـذكر أن التـدرج  نا  ل طـالب من ال شـاط املالـئم ملسـتواه املعر   أو امل ـاري و تقـدم إ   الوصول إ   مسـتوى متم  .

حسب مستوى  رقام والتعقيد.

دور المعلم

تحــديد مســتو ات الطالــب والفروق الفردية فيما بي  م، وتقســيم  دوار ب ن الطالــب، والتخطيط ا  يد لتنفيذ  ســ  اتيجية،
وتكييف ا  تـــوى لي ناســــب مع  ســـ  اتيجية، حيث يتــــدرج      شــــطة من  ســــ ل إ    صــــعب مثل من اكمــــال كتــــابة جملة

قسمة إ   كتابة جميع ا  قائق امل  ابطة وتجميع بطاقات ال  ل، وتقديم التغذية الراجعة للطالب.

دور المتعلم

املشـــاركة    تنفيذ الـــدرس واســـتخدام املكعبـــات املتـــداخلة وقطع العد إليجــاد العالــقة ب ن الضـــرب والقســـمة وكتــابة ا  قــائق
امل  ابطة،  ـإل  ام يجب القيام به، وتقبل فكرة اختالف امل ام، وقبول التحـدي    تجميع وتركيب قطع صور لعبة ال  ل  للتعرف

  ع   البيانات واملعا  ة واملعلومات، و ذل ا   د لالرتقاء بمستواه.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

مجسمات ملونة  ستخدم    ضرب وقسمة  عداد وتمثيل ا.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكعبات المتداخلة

الوسيلة التعليمية
مكعبـات م سـاو ة ا   م مختلفة اللون و   قـابلة للـ  كيب والفك لت و ن أشـ ال مختلفة لتمـثيل عملية الضـرب

والقسمة.

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 8



م الوسيلة س ا
التعليمية

( jigsaw Puzzles) ألعاب التركيب

الوسيلة التعليمية

صورة أو جمل يتم تقسيم ا إ   أجزاء ، وتقوم الطالبة ب  كي  ا.

تجميع وتركيب قطع الصورة من قبل مجموعات طالبية للتعرف ع   البيانات واملعا  ة واملعلومات.

ـــــابة جملة قســــــــمة    أحد  جزاء، وطرح متكرر (أو ع   خط  عــــــــداد)     خر، وتمــــــــثيل مجموعــــــــات    ـ ـ يمكن كتـ

الثالث، وا  قائق املرتبطة    الرا ع مثالً.

 

المرفقات اإلضافية

 صفحة 3 من 8



المواد التعليمية المساندة

المرفقات

 صفحة 4 من 8



ملف 3

المرفقات

ملف 1

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

تشكيالت لونية حرة

المرفقات

ملف 1

ملف 2

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

نوع اسئلة التدريبات باستعمال الجدول التالي:

التدريباتالمستوى

ن المتوسط و  8، 9د

ن المتوسط م 11ض

ق المتوسط و 17ف

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

ارسم شبكة ٤ في ٨ على السبورة واسأل:
• ما جملتا الضرب اللتان تصفان هذه الشبكة؟

٣٢ = ٤ × ٨ ، ٣٢ = ٨ × ٤
• ما جملتا القسمة اللتان تصفان هذه الشبكة؟

٨ = ٤ ÷ ٣٢ ، ٤ = ٨ ÷ ٣٢

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ
١ هي : ٥ ، ٥  ، ٣ أحد الحقائق المترابطة لمجموعة االعداد 

٥=٨ +٣                     

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
مسائل اتأكد رقم 14.

وجه الطالب إلى تدوين مالحظاتهم ومعلوماتهم عن الدرس في المطوية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

العملية المناسبة في (   ) لتصبح الجملة

= ٢ صحيحة  ٨ (   )١ ٦             

                  هي:

اختيار من متعدد

الحقائق االخرى المرتبطة مع الحقيقة

         ٦×٤ = ٢٤   هي :

مالحظة (توجد أكثر من إجابة صحيحة )

 صفحة 5 من 8

https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170112143505030%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170113051252645%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%83%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1.pdf
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/48281?lessonId=80030
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170118021123433%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA2.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170118020632388%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf


اختيارات من متعدد
الجملة العددية التي التنتمي إلى الحقائق المترابطة نفسها هي :

 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

: ن كتاب الطالبة م

التدريباتالمستوى

ن المتوسط و  12د

ن المتوسط م 13ض

ق المتوسط و 15، 16ف

: ن كتاب التمارين م

المسائل: 2، 3، 6، 7، 8، 10، 12.

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

١ فطيرة ٦ أشخاص ٨ الجملة العددية التي تستخدم إليجاد عدد الفطائر التي أكلها كل شخص إذا اقتسم 
بالتساوي هي :

٣ =  ٦ ÷  ١ ٨                                

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

األخطاء الشائعة

، يمكن أن يـواجه بعض الطالــب صعوبـات في كتـابة جملة القســمة الـتي (9  ،8) السؤالين 
التـوجيه إلي نسـخ الشـبكتين، ورسـم دوائر حول الصـفوف أو األعمـدة؛ تصـف الشـبكة؛ لـذا يتم 

لبيان التقسيم إلى مجموعات متساوية.

ن) و ة (د ل ي د ة تدريس ب ط خ

واجه بعض الطالب صعوبات في ربط الضرب بالقسمة. ⇐ إذا 

أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ⇐ فيتم استعمال 

تدريبات إعادة التعليم.  .1
توجيه الطالب لرسم شبكة ٣ في ٨ على ورقة مربعات. وسؤالهم:  .2

• ما عدد المربعات في الشبكة؟ 
• كتابة جملة ضرب وجملة قسمة تصف الشبكة. 

• تكرار عمل الطالب على شبكة ٣ في ٥.

 

تنويع التعليم

 صفحة 6 من 8



 

 المجموعات الصغيرة
ن) بصري/ مكاني و (د

المواد ورقة مربعات، مكعب أعداد. قطع صغيرة مثل مكعبات صغيرة.
- يرمي الطالــب مكعب األعــداد، ثم يقومـون برســم إشـارات ( × ) بقــدر العــدد الظـاهر على
صفٍّ من مربعــات الورقــة. ويمكن أن تســتعمل المكعبــات الصــغيرة بــدلًا من المكعب على 

إشارات ( × ).
-  يرمي الطالب مكعب األعـداد مرة أخرى؛ لتحـديد عدد الصـفوف التي سترسم. فعلى سبيل

المثال: إذا ظهر العددان ٢، ٣ فهذا يعني عمل شبكة من صفين في كل صف ٣.

- يكتب الطالب أسفل الشبكة عائلة الحقائق.

 التعلم الذاتي      
منطقي

ق) و ن) (ف م و التعلم (ض ع ي ر 1) س

المواد مكعب أعداد.

توجيه الطالب لرمي مكعبي األعداد، وكتابة جملة ضرب باستعمال العددين الظاهرين
٦ = ۳ × على المكعبين. فمثلًا إذا ظهر على المكعبين العددان ٢،  ٣، فإنهم يكتبون  ۲

.۲ = ۳ ÷ ثم الطلب منهم كتابة جملة القسمة المترابطة ٦

 

( ) (فوق ن م )  (ض ن و ل المسألة (د 2) تدريبات ح

تـدعيم مهارات حل المسألة وخططها باسـتعمال تـدريبات حل المسألة ( ١٢ ) الواردة في
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

تأكد سريع

ب؟ ر ض ل ا ط القسمة ب ب ي ر ة ف ب و ع ب يواجهون ص ال ط ل ض ا ع ل ب ا ز ال ي أ

بديل المجموعات الصغيرة (دليل المعلم 19أ) ⇐ إذا كان الجواب نعم فيتم استعمال 

بديلي التعلم الذاتي (دليل المعلم 19أ) ⇐ إذا كان الجواب ال فاستعمال 

                                    تدريبات المهارات (11)

                                    التدريبات االثرائية (13)

يمكنك االســتفادة من أوراق العمل المــدرجة في إثراء 4، في تنويع التعليم للطالـب البصـريين
مع إضافة خانات للحقائق المرتبطة.

المصادر

- دليل المعلم للصف الثالث االبتدائي.

- مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، برمجيات لعالقة القسمة بالضرب، على
: الرابط

https://goo.gl/GRZjTn

: موقع نيفا للرياضيات، أوراق عمل متنوعة، على الرابط

https://goo.gl/IKAfo7

 

: مصدر الصور للبزل موقع pinterest، على الرابط

https://goo.gl/NymWbI

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/RKYdU3
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
مهارة حل المسألة: أختار

العملية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

: ي الحصة األولى ف

مراجعة المعرفة الســابقة للطالـب حـول الضــرب والقســمة، وجميع طرق حل المسـألة الـتي
سبق لهم دراستها.

تـذكير الطالـب بـأهمية اســتخدام العمليـات الحسـابية في حيـاتنا اليوميـة. وأهمية اسـتخدام
األسـلوب العلمي في التفكير، من خالل دروس حل المسألة بالخطوات األربع التي تساعد ذهن
اإلنسان على التفكير في جميع نواحي الحياة بأسلوب علمي، وهو أحد أفضل أساليب التفكير. 

عرض النشاط في في إثراء 1، ومناقشة خطوات حل المسألة مع الطالب.

: لثانية ي الحصة ا ف

مناقشة الفرق بين درس خطة حل المسألة، ومهارة حل المسألة مع الطالب.

تشجيع الطالب على تدوين مالحظاتهم باستمرار في مطوياتهم.

تقديم النشاط الوارد في دليل المعلم ص 22  للطالب.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

عالقة القسمة بالضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة
(1)-عالقة القسمة بالضرب

القسمة والحقائق المترابطة

ل المسألة.الهدف األول ح اختيار العملية المناسبة ل

80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التدريس التبادلياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

      شـاط  علي   يـأخذ ش ل حوار ب ن املعلم والطالـب أو الطالـب  عضـ م  عضـا، بحيث ي بادلون  دوار طبقا لإلس  اتيجيات
ــــة واملثــــــال ـ ـ ــــل ال شــــــاط    بــــــداية ا  صـ ـ الفرعية املتضـــــــمنة (الت بؤ-ال ســــــاؤل-التوضـــــــيح-الت  يص-التصــــــور الــــــذ    )، خالـ

ا  لول (تطبق    ا  صة  و  ).

دور المعلم

تقسـيم الطالب ا   مجموعات غ   متجا سـة، و   يص قدرا  م  وم ارا  م    تحديد املعطى واملطلوب وحل املسألة والتحقق
من   ة ا  ل، ومراقبة عمل ا  موعـات والتـأكد من فعـالية  س  اتيجيـات، مع  عز ز   جابـات ال ــ يحة و عـديل وتقـو م

املواقف ا  اطئة    اي خطوة من ا  طوات  ر ع. 

دور المتعلم
التعـب   عن رأيه وطرح  ساؤالـته عن املسـألة وتـ  ير ا  طوات  ودحض  راء ا  ـالفة بـا     وامل  رات العلمية، و  ون  شـطًا

يتحمل مسؤلية  علمه، و طبق ما علمه    سياقات متنوعة ح    ستطيع حل مسائل القسمة با  طوات  ر ع.

 صفحة 1 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3694


الجكسو (األم) القائم على مجموعة الخبراءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

يقســم املعلم الطالــب إ   مجموعــات ثالــثية أو ر ـاعية و عطي  ل فرد ف  ا مسـألة مختلفة عن  خر،ثم يجمع الطالـب أ ــ اب
املسـائل امل شـا  ة    مجموعـات لدراسـة املسـألة املشـ  كة، ثم  عـود  ل طـالب بخـ  ة مركزة إ   مجموعته  م (تطبق    ا  صـة

    الثانية).

دور المعلم
تحـديد املسـائل الـ   ستوزع ب ن الطالـب بحيث ي ون ا  ل   سـب للمسـألة طرق مختلفة، وتوضـيح  س  اتيجية للطالـب، مع

  تقسيم املسائل بي  م وتحديد أدوار  ل م  م،ومن ثم تقو م نتاج ا  موعة      اية الدرس.

 شارك بفعالية    تنفيذ الدرس، من خالل حل مسائل القسمة با  طوات  ر ع، يتعلم الطالب بنفسه ومن خالل مجموعته.دور المتعلم

حل المشكالتاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اسـ  اتيجة تمكن الطالـب من أن يتعلمـوا بأنفســ م فرديا أو جمـاعيا   ل مشــ لة حقيقية تقـدم ل م ع   ش ل مسـألة ر اضـية،

و تم ذلك من خالل   شطة واملسائل املتنوعة (تطبق ا  صة  و   والثانية).

دور المعلم

تقــديم مســائل متنـوعة تناســب الطالــب ملناقشــ  ا مع م من كتــاب الطـالب أو مصـادر املعلم لأل شــطة الصــفيه، وترك الطالـب
 عملـون متعــاون ن   ل ا، و  ــ يع تطـبيق التقـو م الــذا ي وتقـو م  قران  أثنــاء حل   شــطة والتــدر بات املتنـوعة من مســائل

أتدرب ومصادر املعلم لأل شطة الصفية..

دور المتعلم
سي ون دور الطالـب كتـابة ما املعطيـات؟ ومـا و املطلوب؟     ل مسـألة، باإلضـافة إ   اختيـار خطة   ل املسألة وتحـديد ا  ل

   ل ا .   سب، ثم حل املسألة، والتحقق من   ة ا  ل، أي اتباع ا  طوات  ر ع   ل املسألة والتعاون معًا

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية (تطبق ا  صة  و   والثانية).الوسيلة التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية
 سـتخدم للعرض التقـدي  ، وعرض ال شاط    إثراء 1، كما  سـتفاد م  ا    عرض  ش ال عند الرغبة    تمثيل املسألة (خالل

ا  صة  و   والثانية).

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

المحفزات والمثبطات في التفاعالت الكيميائية

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrمراجعة : الجهاز الهضمي والمواد الغذائية - 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

: ي الحصة األولى ف

مسائل أتدرب على المهارة رقم 5، وسؤال رقم Q258912 من أسئلة الدرس.

:  إذا كانت المسألة تطلب « كم يزيد »، فما العملية التي تستعملها لحل المسألة؟ ل ا ؤ س

: لثانية ي الحصة ا ف

مسائل أتدرب على المهارة رقم 10، وسؤال رقم Q258911 من أسئلة الدرس.

 

ة الدرس ل ئ س أ

 صفحة 2 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/44688?lessonId=78097
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/44472?lessonId=78060


ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

إذا جمع كل من سعيد و محمد ٩ صدفات ،

                                                                                 

فما عدد الصدفات التي جمعاها معًا :

اختيارات من متعدد

كان مع لين ١٦ ملصقًا ، اعطت ٩ منها ألختها ،

                                                

فكم ملصقًا بقي معها؟

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ي الحصة األولى ف

سؤال رقم Q258913 من أسئلة الدرس.

لثانية ي الحصة ا ف

أسئلة أتدرب على المهارة في كتاب الطالبة رقم 11.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

يقضي محمد ٣ ساعات للدراسة يوميًا ،

                                                              

فإن عدد الساعات التي يقضيها للدراسة في اسبوع = ......... ساعة

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

: ي الحصة األولى ف

كتاب الطالبة رقم 6، كتاب النشاط رقم 2، 4،5.

: لثانية ي الحصة ا ف

كتاب الطالبة رقم 7، كتاب النشاط رقم 3، 6، 7.

ن التكاليف المنزلية م 10ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 3 من 5



ل المهارة ي ل ح ت

استعمال االسئلة من 1-4، لتحليل مهارة حل المسألة ومناقشتها.

ة  (دون) ل ي د ة تدريس ب ط خ

واجه بعض الطالب صعوبة في تحديد العملية التي يستعملونها: وهل هي الضرب أم إذا  
القسمة.

أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم. (15-14)

2) ذكر الطالب بأن الضـرب هو ضم مجموعات متساوية من األشياء، بينما القسمة فهي توزيع
األشياء في مجموعات متساوية. وزود الطالب بوسائل حسية لعمل نماذج للمسائل.

األخطاء الشائعة

(8)؛ قد يواجه بعض الطالب صعوبة في حل هـذا السؤال ويعتبرون أن الجواب هو ١٥؛ السؤال 
لذا يتم تذكيرهم بأن كل واحدة منهن قدمت العدد نفسه من الهدايا.

ع ي ر تأكد س

األ يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في تحديد العملية المناسبة لحل المسألة؟

م  فيتم إعطــائهم ورقة عمل لمســائل متنـوعة متــدرجة الصــعوبة، ع إذا كــانت اإلجـابة ن
والطلب منهم تحديد العملية المناسبة لكل مسألة.

إذا كانت اإلجابة ال  فيتم استعمال  بدائل تنويع التعليم (22أ)

                                           تدريبات المهارات (16)

                                          التدريبات اإلثرائية (17)ا

 

تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة
الموهوبون (فوق)

المواد: ورقة، قلم رصاص.

- تقديم معلومات للطالب عن النجوم، وتزويدهم ببعض الرسوم الستعمالها نماذج للجوزاء
أو للدب األصغر.

- الطلب من بعض الطالــــب رســــم كـــوكبة من النجـــوم، والطلب من زمالــــئهم أن يغيِّروا
المجمـوعة ويصوغـوا مسـائل لفظية قصــيرة حـولها، ويتحـدى الطالـب بعضــهم بعضًـا في

اختيار العمليات المناسبة لحل المسائل.

التعلم الذاتي
ق) و ن) (ف م و التعلم (ض ع ي ر 1) س

: بطاقات. المواد

• إعطـاء بطـاقة لكل طـالب، والطلب منه أن يختـار عملية من العمليـات األـربع، ويكتب مسـألة
لفظية على بطاقته.

• يتبـادل الطالـب البطاقـات بينهم. والطلب منهم أن يحـددوا الكلمـات الـتي تساعـدهم على
اختيار العملية المناسبة لحل المسألة.

• توجيه الطالب إلى حل أسئلتهم، والتأكد من صحة إجاباتهم.

لتربية الفنية (10 دقائق) ع المواد األخرى: ا ط م ب ر ل 2) ا

توجَيه الطالب إلى نشاط التربية الفنية، الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

المصادر

⇐

⇐

⇐

⇐

 صفحة 4 من 5



- دليل المعلم للصف الثالث االبتدائي.

- دليل التقويم-نسخة المعلم-الصف الثالث االبتدائي.

- مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

: - موقع التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/6/3/titel.htm

: - موقع شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

(http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_1_(3

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد
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هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441القسمة على 2الرياضيات
الثاني

1

التمهيد

ي الحصة األولى  ف

مراجعة المهــارات السـابقة لــدى الطالـب في جــدول ضرب العــدد 2 وذلك باســـتخدام لعبة
البطاقات.

تنفيذ النشاط التالي إلثارة دافعية الطالب نحو التعلم:

قسـم الطالب مجموعات ثالثية. وأعط كل مجموعة عددًا زوجيًا من قطع العد يساوي
١٨ أو أقل.

يسـتعمل أحد الطالب قطع العد ليقسم المجموعة إلى مجموعتين متساويتين؛ ليجد
عدد القطع في كل مجموعة.

كلٌّ منها يســـتعمل طـــالب آخر الطرح المتكرر؛ ليجد عـــدد المجموعـــات الـــتي تحــوي 
قطعتي عدٍّ.

يكتب الطالب الثالث حقائق الضرب والقسمة المترابطة.
تكَون كل مجموعة ورقة عمل تمثل فيها جميع العمليـات السابقة كالمرفق في إثراء 1،

وتعلق كلوحة جدارية في الصف.

تسجيل عنوان الدرس القسمة على 2، وفكرة الدرس وهي إيجاد ناتج القسمة على 2.

لثانية ي الحصة ا ف

قراءة قصـــة (قســـمة العـــدل) المرفقة في إثراء 3 على الطالـب، وتــذكيرهم بـأهمية العــدل
والمساواة في اإلسالم.

مراجعة ما تعلمه الطالـب الحصـة السـابقة حـول القسـمة على 2، من خالـل حل النشـاط في
إثراء 2.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في 2
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 2

العالقة بين الضرب والقسمة

عالقة القسمة بالضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة
(1)-عالقة القسمة بالضرب

الحقائق المترابطة

.الهدف األول ى 2 ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي إ

80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

اس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القـدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السـليم
نحو مـادة الر اضـيات ودروس القسـمة، و تم اسـتخدام  ـذه  س  اتيجية    ال شـاط التقـدي  ، وخالـل املثـال ا  لول و عض

تدر بات اتأكد (يطبق خالل ا  صة  و   والثانية).

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشـادات الالـزمة للعمل في النشاط التقـديمي فيتم اعطاء كل طالب مهمة بحيث
يســتعمل أحد الطالـب قطع العد ليقســم المجموعـات، ويســتعمل طـالب آخر الطرح المتكرر، ويكتب
الطـالب الثـالث حقـائق الضـرب والقسـمة المـترابطة، ويتم عمل ذلك جميعًا في لـوحة حائطيـة. يختـار
المعلم منسـق لكل مجمـوعة ويحـدد دور المنسـق ومسؤوليـاته بحيث يقوم المنسـق بتسـليم العمل

عند االنتهاء منه.
التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة

وقت الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضـيح وتلخيص ما تعلمه الطالب إليجاد ناتج القسـمة على 2،
مع تقويم أداء الطالـب وتحـديد الواجبات الصـفية و تقويم تحصـيل الطالب وكـذلك الوقوف على نقاط

الضعف وتزويدهم بالتغذية الراجعة.

دور المتعلم
التعــب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خــوف، وإلقـــاء  ســـئلة، و جــابة عن  عض ال ساؤالــت، وعرض أف ــاره عن كيفية إيجــاد القســـمة

ع   2، و حصل من خالل العمل مع ا  موعة ع   فرص آمنة للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه، والتعلم باألقران.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 سـاعد  ـذه  سـ  اتيجية ع   ت ـو ن و نـاء مف ـوم القســمة، عن طر ق التـدر ب واملمارســة، للوصـول إ   إتقـان م ـارة اســتعمال
 ملسـألة قسـمة، وم ـارة  اسـتعمال ا  قـائق امل  ابطة إليجـاد القسـمة ع   2، و    ـذه  س  اتيجية يحل قطع العد لعمل نموذجًا
الطالب مسائل أتدرب و عض التدر بات من مصادر املعلم لأل شـطة الصفيةعن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي

ل  قائق امل  ابطة (تطبق    ا  صة الثانية).

دور المعلم

اســــ ثارة دافعية الطالــــب للتعلم ومراعــــاة أنمــــاط التعلم ا  تلفة عند  عليم أو التــــدر ب ع   م ـــارة اســــتعمال قطع العد لعمل
 ملســـألة قســـمة، وم ـــارة  اســـتعمال ا  قـــائق امل  ابطة إليجــاد القســـمة ع   2، والتحقق من إتقــــان الطالــــب للم ـــارة بما نمــوذجًا
يتضـمن الف م والتفك   ومالـحظة  نمـاط والعالقـات، وت ليف الطـالب بتـدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصـة للطالب ملمارسـة

امل ارة    سياقات متنوعة.

دور المتعلم

أداء الطالــب للم ــارة داخل وخــارج الصــف    سياقــات متنــوعة، حيث يقـوم باســتعمال قطع العد إليجــاد نــاتج القســمة ع   2،
و ســتعمل ا  قــائق امل  ابطة كــذلك، فيحل مســائل أتــدرب وتــدر بات متنـوعة من مصــادر املعلم لأل شــطة الصــفية، عن طر ق

عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص  توجيه املعلم لتعلم الطالب من خالل التفاعل الفعال ب ن املعلم والطالب (تطبق    ا  صة  و  ). و

دور المعلم

عرض فكرة الــدرس في بــداية الحصــة مع مراجعة المعرفة السـابقة حـول جــدول ضرب 2، وعالقة القسـمة
بالضرب، قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة في الحالية. 

الــتركيز على المحتـوى من المهــارات وهي اســتعمال قطع العد لعمل نمـوذجًا لمســألة قســمة، واســتعمل

الحقـائق المترابطة إليجاد القسـمة على 2، والمفاهيم كمفهوم القسـمة والتعميمات مثل القسمة تعني

توزيع عـدد من األشـياء في مجموعات متساوية إليجاد عدد المجموعات ، أو عدد األشـياء في
كل مجموعة. واالستراتيجيات. 

التسلسل المنطقي في تدريس هذه المهارات، حيث يتم تدريس المهارات من األسهل لألصعب تدريجيًا. 

تقـديم التوضـيح خطـوة بخطـوة من خالـل نمـذجة المعلم  إجراءات إيجـاد القسـمة على 2 من خالـل التفكير
بصوت عال. 

توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة المهارة وذلك خالل حل مسائل اتأكد.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مـدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالب بإمكان
المعلم االنتقال لمهارة أعلى من خالل مسائل اتدرب ومصادر المعلم لألنشطة الصفية.   

دور المتعلم
املراقبة الـــذاتية لعملية  علمه وتـــوج   ا، و ن بـــاه الـــجراءات املعلم أثنـــاء اســـتعمال قطع العد وا  قـــائق امل  ابطة إليجـــاد نـــاتج

القسمة ع   2، وال  ك   ع   الت  ير ول س العمليات.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

 صفحة 2 من 7



الوسيلة التعليمية

لأللعــاب التعليمية دور كــب      حصــول التعلم بــاملتعة وخاصـــة للمرحلة  بتــدائية، و مكن اســتخدام لعبة البطاقــات ملراجعة

جــدول ضرب 2 بحيث يتم عمل بطاقــــات مشــــا  ة للمرفق    ملف 1،  يـوزع املعلم البطاقــات ع   الطالـب و بــدأ طـالب  سـؤال

۸ × ۲  لــــدي ٦ من لــــــديه  مثًال، يجيب الطــــالب الـــــذي لـــــديه بطــــاقة تحمل الرقم ٦، و قــــول أنا  ۳ × ۲ من لــــديه نــــاتج ضرب 

 و كذا (يطبق ا  صة  و  ). 

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

مجسمات ملونة  ستخدم    جمع وطرح وضرب وقسمة  عداد وتمثيل ا.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

دوائر اإلحاطة

الوسيلة التعليمية
عبــارة عن إطــارات دائر ة ملـونة قــابلة للطي  ســتخدم     حــاطة وتمـثيل ا  موعــات امل ســاوي    عملية القســمة

ع   2.

المرفقات اإلضافية
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المواد التعليمية المساندة

المرفقات

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

أحرفي إطارات زخرفية

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

ي الحصة األولى ف

مسائل اتأكد رقم 3، 5، 6.

 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 اربط كل جملة عددية بناتجها :مطابقة السحب واإلفالت

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
: لثانية ي الحصة ا ف

 حل مسائل اتدرب 10، 11، 12.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

يبين الجدول المجاور المعدل التقريبي لكمية األمطار لبعض مدن المملكة العربية السعودية في أحد االعوام
، ما المدينة التي معدل كمية األمطار فيها نصف كمية األمطار في مدينة حائل ؟

ختامينوع التقويم
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أسلوب التقويم

: ي الحصة األولى) تنويع التدريبات (ف

رقم السؤالالتدريباتالمستوى

ن و د
المتوسط

تدريبات إعادة
التعليم

2 ،1

ن م ض
المتوسط

1- 9تدريبات المهارات

ق و ف
المتوسط

1التدريبات اإلثرائية

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

، ١٨ قطعة من الحلوى ، ثم اقتسمتها بالتساوي مع أخيها اشترت ريم علبة تحوي 

                                                                                        

 فإن عدد القطع التي أعطتها ريم ألخيها هي :

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
: لثانية ي الحصة ا ف

 ۲ ؟ اشرح وجهة نظرك. ÷ : هل تفضل أن تستعمل قطع العد أو حقائق الضرب المترابطة إليجاد ۲۰  ل ا ؤ س

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
٨ هي : األعداد التي ناتج قسمتها على ٢ أكبر من 

مالحظة (هناك أكثر من إجابة صحيحة )

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

تنويع الواجبات المنزلية

: ي الحصة األولى) نَوع أسئلة التدريبات، باستعمال المستويات التالية من كتاب الطالبة (ف

التدريباتالمستوى

ن) و 7، 8، 9(د

ن) م  14، 16، 17، 18(ض

ق) و 22-19(ف

لثانية) ي الحصة ا (ف

كتاب التمارين من 18-10.

كتاب الطالبة 24-23.

ن التكاليف المنزلية م 10ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

 صفحة 5 من 7



ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

ة ي ض ا ي ر ل الخلفية ا

كلٍّ على ٢ ال تعني عمل مجموعتين متسـاويتين فقط، بل تعني عمل مجموعـات في  القسمة 
منها اثنـان أيضا. وحقيقة كون النتائج واحـدة تعود لكون عملية الضـرب إبداليـة. فمثال؛ قسـمة
العدد ١٤ مجموعتين متساويتين يساوي ٧، ومثلها قسمة العدد ١٤ على ٧ مجموعات متساوية

يساوي ٢.

يساعدهم  ٧×٢ وهـذه النـتيجة ال يسـتطيع الطـالب إدراكهـا. ولكن عمل شبكتين تمثالـن٢×٧، 
على فهمها، وتـدوير إحـداهما لتطابق األخر وخالل هذا الدرس يتم ربط القسـمة على ٢ بتجزئة

مجموعة من األشياء إلى مجموعتين متساويتين.

األخطاء الشائعة

، قد يجد بعض الطالـب صعـوبة في مثل هــذين السـؤالين. لــذا شجعهم ( 1 3  ،1 2) السؤاالن 
على رسم صورة، أو استعمال قطع العد لحل السؤالين، والتحقق من اإلجابتين.

خطة تدريس بديلة  (دون)

⇐ إذا  
واجه بعض الطالب صعوبة في القسمة على 2.

⇐ ل  ا م ع ت س فيتم ا
أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم. (18)

2) توجيه الطالب السـتعمال عدد زوجي من قطع العد وطبقين ورقيين للتدرب على التنصـيف، أو قسمة مجموعة إلى

مجموعتين متساويتين، وعد قطع العد في كل طبق وتسجيل النتيجة.

تشـجيع الطالب على حل « مسائل مهارات التفكير العليا » باسـتعمال قطع العد، أو رسـم صور لعمل نموذج يبيِّن ماذا

يحدث عند قسمة 9 على 2.

سؤال الطالب: أي حقيقة ضرب تساعدهم على قسمة عدد على ۲؟

يمكن التحقق من فهم الطالب للدروس من (6- 1) إلى (6- 4) من خالل اعطائهم اختبار منتصف الفصل (15).

تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة
الموهوبون (فوق)

المواد: ورقة، قلم رصاص.

- توجيه الطالب لعمل أنماط عددية تتضمن أكثر من عدد مجهول، وأن يلعبوا لعبة تتحدى
رفاقهم لتكملة النمط، ووصفه.

التعلم الذاتي
ق) و ن) (ف م و التعلم (ض ع ي ر 1) س

: ورقة، قلم رصاص. المواد

تـوجيه الطالـب لكتـابة مسـألة قســمة، وأن يشــرحوا طريقة حلها باسـتعمال حقيقة الضـرب
المترابطة أو قطع العد لعمل نموذج لها.

لتربية الفنية (15دقيقة) ع المواد األخرى، ا ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ق) و ن) (ف م ن) (ض و ل المسألة (د 3) تدريبات ح

تــدعِّيم مهـارات حل المسـألة وخططها باســتعمال تــدريبات حل المسـألة ( ٢٠ ) الــواردة في
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر
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: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/zLBuWD

: تدريبات أونالين إليجاد القسمة على 2، على الرابط

https://goo.gl/fmkxcF

: لعبة التمساح والقسمة، على الرابط

https://goo.gl/jvGMSV

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441القسمة على 5الرياضيات
الثاني

1

التمهيد

استعمال مسألة اليوم قبل بدء الدرس (في دليل المعلم).

بتنفيذ وذلك  و5، والقســمة على 2،  مراجعة معلومـات الطالـب السـابقة حـول جـدول ضرب 2 
لعبة تعليمية مشابهة للمرفق في إثراء 2.

يتم توزيع الطالب إلى مجموعات خماسية، ثم توزيع مكعبات متداخلة عددها من مضاعفات
الخمسة، على كل مجموعة، ويتم تكليف الطالب باآلتي:

توزيع المكعبات بحيث يأخذ كل طالب 3 مكعبات.
ماهي الجملة التي تعبر عن العملية السابقة؟ وماهي الحقائق المترابطة معها؟

التوزيع اآلن بحيث يأخد كل طالب 5 مكعبات؟ وكتابة جملة القسمة؟
ماذا لو أردنا توزيع 31 مكعب على 5 طالب؟ لماذا؟

ثم سؤال الطالب ماهي العبادة التي نتقرب بها إلى اهللا خمس مرات في اليوم؟ الصالة.

تذكير الطالب بأهمية الصالة والمحافظة عليها بصورة مبسطة وسريعة.

تسجيل فكرة الدرس وهي إيجاد ناتج القسمة على 5.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في 5
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 5

جدول ضرب 5

عالقة القسمة بالضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة
(1)-عالقة القسمة بالضرب

عالقة القسمة بالضرب

.الهدف األول 5 ى  ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي إ

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القـدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السـليم

نحو عملية القسمة والر اضيات.

 صفحة 1 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/867
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3694


دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشـادات الالـزمة لتنفيذ األلعـاب التعليمية أو األنشـطة واختيـار منسـق كل مجموعة
وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.

التــأكد من تفــاعل أفراد المجمـوعة في حل األنشــطة والتــدريبات المختـارة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل
مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضـيح وتلخيص ما تعلمه الطالب حول إيجاد القسمة على 5،
مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم

التعـب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خـوف، وإلقــاء  ســئلة عن القســمة ع   5، و جـابة عن  عض ال ساؤالـت، وعرض أف ـاره، وتـوز ع
املكعبــات ع   ا  موعــات باســتخدام دوائر  حــاطة، ومشــاركة زمالــئة    ا  ل، وحصـوله ع   فرصــة آمنة للمحــاولة وا  طأ،

واستفساره عن الفقرات ال   لم يف م ا، والتعلّم من خطئه.

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص  و  توجيه املعلم لتعلم الطالب للقسمة ع   5، من خالل التفاعل الفعال ب ن املعلم والطالب.

دور المعلم

عرض األهــداف. في بــداية الحصــة مع مراجعة المعرفة الســابقة حـول عالـقة القســمة بالضــرب والحقـائق
المترابطة، وجدول ضرب 5، قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة في الحالية. 

التركيزعلى المحتوى من المفردات والمهارات كمهارة القسمة على 5 والمفاهيم كمفهوم القسمة والحقائق
كالحقائق المترابطة حول جدول ضرب 5. 

التسلسـل المنطقي في تـدريس المهـارات، حيث يتم تـدريس المهارات من األسـهل لألصـعب تـدريجيًا، ويمكن
االستفادة من مصادر المعلم لألنشطة الصفيه في ذلك. 

تقـديم التوضـيح خطوة بخطوة من خالـل نمـذجة المعلم  إجراءات القسـمة على 5 من خالـل التفكير بصوت
عال. 

توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة المهارة.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مـدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالب بإمكان
المعلم االنتقال لمهارة أعلى.

دور المتعلم
املراقبة الــــذاتية لعملية  علمه إليجــــاد نــــاتج القســـــمة ع   5 وتــوج   ا، و ن بـــاه الـــجراءات املعلم أثنـــاء تزو د الطالــب بالتغـــذية

الراجعة خالل حل التدر بات و  شطة املتنوعة، وال  ك   ع   الت  ير ول س العمليات.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

يمكن استخدام العديد من التطبيقات مثل  لعاب التعليمية.

http://www.fun4thebrain.com/Division/snowballDiv.html

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكعبات المتداخلة

مكعبات م ساو ة ا   م مختلفة اللون و   قابلة لل  كيب والفك لت و ن جمل قسمة.الوسيلة التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

دوائر اإلحاطة

عبارة عن إطارات دائر ة ملونة قابلة للطي  ستخدم     حاطة وتمثيل ا  موعات.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 8

http://www.fun4thebrain.com/Division/snowballDiv.html


المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

دورة الصخور

المرفقات

المرفقات

 صفحة 3 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/60756?lessonId=84793


المرفقات

التقويم

تشخيصينوع التقويم

النشاط المستخدم في بداية الحصة والمرفق في إثراء 2 لمراجعة جداول ضرب 2 و 5 والقسمة على 2.أسلوب التقويم

 صفحة 4 من 8



تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

مسائل اتأكد رقم 6.

مسائل أتدرب وأحل المسائل رقم 8، 16، 19.

: ل ا ؤ س

لماذا تستعمل نموذجًا لقسمة ٤٠ على ٥ ؟ إجابة ممكنة: ألنه يساعد على إيجاد عـدد المجموعات المكونة من
٥ في العدد ٤٠، عندما ال أعرف حقيقة الضرب المترابطة.

٥؟ 8. ÷ ما ناتج ٤۰

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اربط كل جملة قسمة بناتجها :مطابقة السحب واإلفالت

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
مسائل أتددرب وأحل المسائل رقم 20.

استخدام تطبيق لعبة رمي كرات الثلج المرفق في الوسائل التعليمية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

العدد المناسب في ( ٧ + . . . ) ÷ ٥ = ٣

هو .........

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

جمل القسمة التي ناتجها ٩ هي :(يمكن اختيار أكثر من اجابة)اختيار من متعدد

اختيارات من متعدد

 

رياًال ثمنًا لها ، فإذا كانت النماذج متساوية الثمن ،                                     اشترى رياض ٥ نماذج طائرات ، ودفع ٣٠ 

فما ثمن النموذج الواحد بالريال ؟

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

: تنويع التكاليف المنزلية

تكليف عمل وسيلة: يكلف الطالب بتنفيذ عمل مشابه للصورة في إثراء 4.

كتاب التمارين: 1- 18.

كتاب الطالب:

التدريباتالمستوى

ن المتوسط و 11، 12، 13، 14 د

ن المتوسط م 15 ض

ق المتوسط و 16 ف

ن التكاليف المنزلية م 10ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

 صفحة 5 من 8



ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

ل الحقـائق المترابطة: التوضيح للطالـب أن معرفتهم حقـائق الضــرب للعــدد 5، ا م ع ت ـ س ا
ستساعدهم في القسمة على ٥ لذا ال بد من مراجعة الحقائق.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

واجه بعض الطالب صعوبة في القسمة على 5. ⇐ إذا 

أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ⇐ ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم. (22)

2) تكليف الطالـب باســتعمال قطع نقـدية السـتبدال مجمـوعة من أوراق النقد من فئة الريـال
بأوراق نقدية من فئة ٥ رياالت؛ إليجاد عدد الخمسات في المجموعة.

األخطاء الشائعة

(11-14)، قد يواجه بعض الطالب صعوبة في إجابة هذه األسـئلة؛ لذا يتم لفت نظرهم األسئلة 
إلى أن الوصــفة تكفي خمسـة أشـخاص، والسـؤال عن المقـادير الالـزمة لعمل وجبة لشـخص

واحد.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في القسمة على 5؟

← بديل المجموعات الصغيرة (٢٧ ب) م ع إذا كانت اإلجابة ن
←   فيتم استعمال بديل التعلم الذاتي (27ب) إذا كانت اإلجابة ال 

                                            تدريبات المهارات (23)
                                           التدريبات اإلثرائية (25)

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في  الدرسين (6-4، 6-5) بإعطائهم: االختبار
القصير (2) في دليل التقويم (13).

تنويع التعليم

( ن و (د

 صفحة 6 من 8



المجموعات الصغيرة
: لوحة ملصقات، أقالم تلوين. المواد

توجيه الطالـب إلى أن يرسـموا ملصـقًا يبيِّن حقائق الضـرب للعـدد ٥ ثم تكليفهم باسـتعمال
العملية العكسية لعمل ملصق حقائق القسمة.

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: بطاقات كرتونية. المواد

تـوجيه الطالــب إلى عمل سالســل عــددية بعمليـتين إلى أربع عمليــات مكتـوبة على بطاقـات
كرتونية، بحيث تكون القسمة إحدى هذه العمليات، مثل:

٤ = ٥ ÷ ۲۰  ، ۲۰ = ٥ × ٤  ، ۲۰ = ٤ × ٥  ، ٥ = ٤ ÷ ۲۰

ع المواد األخرى، الصحة (10د) ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس ونقل أثر تعلَمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

تــدعّيم مهــارات حل المســألة وخططها باســتعمال تــدريبات حل المسـألة (٢٤) الــواردة في
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

تدريبات تنويع التعليم
التدريباتالمستوى

ن المتوسط و تدريبات إعادة التعليمد

ن المتوسط م تدريبات المهاراتض

ق المتوسط و التدريبات اإلثرائيةف

المصادر

: فيديو تعليمي يشرح القسمة على 5، على الرابط

https://goo.gl/ajmkq3

https://goo.gl/v0ZfY3

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/TRdBRJ

: اختبارات أونالين، على الروابط

https://goo.gl/rGEa69

https://goo.gl/CVfCSJ

: موقع لتمثيل القسمة على 5 بالمجموعات، على الرابط

https://goo.gl/sVuDZZ

:  لعبة لمراجعة جداول الضرب، على الرابط

https://goo.gl/obfpXw

: لعبة لعمليات قسمة، على الرابط

https://goo.gl/0SvX63

 

 

 (دون)

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د

 صفحة 7 من 8

https://goo.gl/ajmkq3
https://goo.gl/v0ZfY3
https://goo.gl/TRdBRJ
https://goo.gl/rGEa69
https://goo.gl/CVfCSJ
https://goo.gl/sVuDZZ
https://goo.gl/obfpXw
https://goo.gl/0SvX63


شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 8 من 8

https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441القسمة على 10الرياضيات
الثاني

1

التمهيد

. ثم سؤال الطالب: قراءة اآلية الكريمة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) 

من يفسر لي اآلية الكريمة؟
إذا قمت بحسنة واحدة فقط، فكم تكتب لك؟

إذا قمت بحسنتان، فكم تكتب؟
حسنًا لو قمت بعشر حسنات، فكم ستكتب؟

ماهي العملية الحسابية التي استخدمناها؟

توجيه الطالـب إلى أهمية عمل الصالحـات والسـعي إلى كسـب الحسـنات، ورحمة رب العالمين
بعباده وكرمه بمضاعفة الحسنات.

مراجعة جدول ضرب 10 وبعض الجداول من خالل لعبة أحاجي جدول الضرب المدرجة في إثراء
.2

تنفيذ نشاط افتتاحي للمجموعات شبيه للمرفق في إثراء 3، بحيث يتضمن أرقام من جدول
ضرب 2، 5، 10.

وسؤال الطالب بعد االنتهاء منه:

ماهي جمل الضرب التي حصلت عليها؟
ماهي جمل القسمة التي حصلت عليها؟

اكتب كل جملة قسمة والحقائق المترابطة معها؟

 تسجيل فكرة الدرس وهي إيجاد ناتج القسمة على 10

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في 10
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 10

جدول ضرب 10

.الهدف األول 1 ى 0 ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي إ

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التدريس التبادلياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 شـــاط  علي   يــأخذ ش ل حــوار ب ن املعلم والطالــب أو الطالــب  عضـــ م  عضـــا، بحيث ي بــادلون  دوار طبقا لإلس  اتيجيــات
الفرعية املتضـــمنة (الت بؤ-ال ســـاؤل-التوضـــيح-الت  يص-التصــور الـــذ    ) إليجـــاد نـــاتج القســـمة ع   10 أثنــــاء حل ال شـــاط

التقدي   ومناقشة  مثلة ا  لولة.

األنعام 160

 صفحة 1 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/868


دور المعلم

تقسيم الطالب ا   مجموعات غ   متجا سة، و   يص قدرا  م وم ارا  م، ومراقبة عمل ا  موعات أثناء   شطة ومناقشة
 مثلة ا  لـولة والتــأكد من فعــالية  س  اتيجيــات، مع  عز ز   جابـات ال ــ يحة  عند حل  شـاط أو تــدر ب و عــديل وتقـو م

املواقف ا  اطئة وتزو د م بالتغذية الراجعة. 

دور المتعلم

التعـب   عن رأيه وطرح  ساؤالــته عن كيفية إيجــاد نــاتج القســمة ع   10خالـل حله أتـأكد وأتـدرب وأحل املسـائل، وت  ير إجابـاته
ودحض  راء ا  ـــالفة بـــا     وامل  رات العلمية، و  ــون  شـــطًا يتحمل مســؤلية  علمه، و طبق مــا علمه    سياقــات متنــوعة

من التدر بات ومصادر املعلم لأل شطة الصفية.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء مف وم القسـمة، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ   إتقان م ارة القسمة ع  
10، و    ــذه  سـ  اتيجية يحل الطــالب مســائل متنـوعة عن طر ق عمليـات  ســتدالل و س  جـاع التلقـا ي ل  قـائق    كتـاب

الطالب وكتاب التمار ن ومصادر املعلم لأل شطة الصفية.

دور المعلم

اسـ ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند  عليم أو التدر ب ع   م ارة القسـمة ع   10، والتحقق من
إتقـان الطالـب للم ـارة بما يتضــمن الف م والتفك   ومالـحظة  نمـاط والعالقـات بي  ا و  ن الضــرب، وت ليف الطـالب بتــدر بات
وم ام أدائية  عطي الفرصة للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة من خالل مسائل أتدرب واحل املسائلووم ارات التفك  

العليا والتدر بات املتنوعة من مصادر املعلم لأل شطة الصفية.

دور المتعلم
أداء الطالـــب مل ـــارة القســــمة ع   10 داخل وخـــارج الصــــف    سياقـــات متنـــوعة، وحل املســـائل عن طر ق عمليـــات  ســـتدالل

و س  جاع التلقا ي ل  قائق والتأكد من   ة حله ومراجعته.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

يمكن استخدام العديد من التطبيقات مثل  لعاب التعليمية.

https://goo.gl/Hne574

https://goo.gl/JkyXXR

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية
 يمكن اســـــتخدام لعبة الســـــلم والثعبــــان لأللعــــاب التعليمية دور كــــب      حصــــول التعلم بــــاملتعة وخاصـــــة للمرحلة  بتدائيــــة.

كتدر ب للقسمة ع   10.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع دينز

مكعبات صغ  ة تمثل الواحد وأعمدة تمثل العشرة، و ستخدم لدراسة  عداد والعمليات ا  سابية عل  ا.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 7

https://goo.gl/Hne574
https://goo.gl/JkyXXR


المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الضغط في القالب

ة ي ج ر ا روابط خ

أحاجي جدول الضرب

المرفقات

 صفحة 3 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/48296?lessonId=80037
http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2Fapi%2Fmanifests%2Fitem%2Far%2Fc0bae8e5-c784-485e-b4c5-e726279c8511#?page=content-1


المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

مسائل أتدرب وأحل المسائل رقم 7، 8. 16.

: ل ا ؤ س

ما حقيقة الضرب المترابطة التي يمكنك استعمالها إليجاد ناتج٦٠ ÷ ١٠؟

١٠ × ٦ = ٦٠ أو ٦ × ١٠= ٦٠
 أوجد ناتج ٦٠  ÷ ١٠؟ ٦

.(https://goo.gl/kdv4oh) استخدام التدريب التفاعلي على الرابط

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

العدد المناسب في الفراغ 

١٠ = ٩ ÷ ( ... )

هو  ١٠

اختيارات من متعدد

رياًال، اشترت عائلة خالد ١٠ تذاكر لمدينة االلعاب بـ ١٠٠ 

                                                                         

فما ثمن التذكرة الواحدة بالريال ؟

 صفحة 4 من 7

https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170128160940902%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%2010.pdf
https://goo.gl/kdv4oh


اختيارات من متعدد

رياًال ثمن للفواكة و الباقي لشراء ١٠ فطائر متساوية رياًال ، انفق منها ٣٠  ذهب محمد الى السوق و كان معه ٩٠ 
الثمن ،

                                          

فما ثمن الفطيرة الواحدة ؟

اختيار من متعدد
( ٧ عدد مكون من رقمين ، يمكن تكوينه من االرقام ( ٣ ، ٥ ، صفر ،

بحيث يقبل القسمة على ١٠ هو :(يمكن اختيار أكثر من إجابة صحيحة )

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة أ ف ا ك ة م ق ا ط ب

اكتب ما يلي على السبورة:
١٠ ÷ ١٠ ، ٩٠ ÷ ١٠ ، ١٠٠ ÷ ١٠

واطلب إلى الطالب كتابة جملة عددية تبين الحل لكل واحدة منها.

المطويات: توجيه الطالب لتدوين مالحظاتهم مع أمثلة متنوعة في مطوياتهم.

توزيع ورقة العمل في إثراء 4

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

العدد المناسب في الفراغ هو :

صفر ÷ ١٠ = .........

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

: تنويع التكاليف المنزلية

كتاب التمارين: 1- 15.

كتاب الطالب:

التدريباتالمستوى

ن المتوسط و 9، 10، 11د

ن المتوسط م 12، 14 ض

ق المتوسط و 13، 15ف

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

اشترى عمر علبة عصير و علبة حليب حسب األسعار التالية :

فكم دفع ثمنًا لها بالريال ؟

 صفحة 5 من 7



ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

1 ى 0 ل القسمة ع
مثال 1:  تذكَير الطالب بأن كل عشرة تكافئ ١٠ آحاد. وأن استعمال حزمة عشرات من المكعبات

يكافئ مجموعة بها ١٠ آحاد.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

واجه بعض الطالب صعوبة في القسمة على 10. ⇐ إذا 

أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ⇐ ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم. (28)

2) تكليف الطالـب بالعمل كل اثنين معًا. وأعطاء كل مجموعة ٧ أوراق نقدية من فئة ١٠ رياالت،
والطلب إليهم أن يحـددوا كمية النقود الـتي معهم، ثم اسـتبعاد ورقة نقـدية منها مرة بعد

مرة حتى ال يبقى منها شيء، وسؤالهم:
• كم ورقة نقدية استبعدت؟ ٧ أوراق

• ما جملة القسمة التي تصف هذا الطرح المتكرر؟
۷ = ۱۰ ÷ ۷۰

األخطاء الشائعة

(14)، قد يواجه بعض الطالب صعوبة في إجابة هـذا السؤال؛ لـذا ال بد من لفت نظرهم السؤال 
إلى أن القـائمة ال تـبين بشـكل مباشـر تكلفة شراء الوحـدة الواحـدة من جميع األـنواع، والسؤال

يطلب تكلفة شراء وحدة واحدة من كل نوع.

ع ي ر تأكد س

األ يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في القسمة على 10؟

← بديل المجموعات الصغيرة (30 ب) م ع إذا كانت اإلجابة ن
←   فيتم استعمال بدائل التعلم الذاتي (30 ب) إذا كانت اإلجابة ال 

                                            تدريبات المهارات (27)
                                            التدريبات اإلثرائية (29)

تنويع التعليم

( ن و (د

 صفحة 6 من 7



المجموعات الصغيرة
: ورقة، قلم رصاص.  المواد

تكليف الطالـب أولًا بإعـادة كتـابة كل مسألة من (1-4) من فقرة أتـأكد في صورة عـدد مكون
من رقم واحد مقسوم على العـدد 1، ثم كتابة ناتج قسـمة عدد مكون من رقمين على العدد

.10

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

تـوجيه الطالــب إلى كتــابة جملــتَي الضــرب لكل سـؤال، والـتي يمكن أن تساعــدهم على حل
األسئلة من 7 إلى 10.

ع المواد األخرى، العلوم (10د) ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط العلوم؛ الستكشاف مفهوم الدرس ونقل أثر تعلَمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

تــدعّيم مهــارات حل المســألة وخططها باســتعمال تــدريبات حل المسـألة (28) الــواردة في
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

تدريبات تنويع التعليم
التدريباتالمستوى

ن المتوسط و تدريبات إعادة التعليمد

ن المتوسط م تدريبات المهاراتض

ق المتوسط و التدريبات اإلثرائيةف

المصادر

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/COMTpR

: أوراق عمل متنوعة للقسمة على 10، على الرابط

https://goo.gl/9fvkU1

https://goo.gl/tdzIM7

https://goo.gl/aN3Els

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/qG0u39

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 (دون)

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د

 صفحة 7 من 7

https://goo.gl/COMTpR
https://goo.gl/9fvkU1
https://goo.gl/tdzIM7
https://goo.gl/aN3Els
https://goo.gl/qG0u39
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
القسمة مع الصفر وعلى

الواحد
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

عمل مسـابقة للطالـب بهـدف مراجعة معلومـاتهم السـابقة حـول الضــرب في الصـفر وفي
الواحد، باإلضافة إلى بقية جداول الضرب، باستخدام البطاقات الدائرية (مرفق صورة توضيحية

يمكن تنفيذ مشابه لها في إثراء 3).

تـــذكَير الطالـــب بـــأن خــالق الكــون هو واحد ال شريك له، وســؤالهم عن ذكر دليل من القرآن
الكريم؟ ويمكن سؤالهم من يذكر لي أسماء اهللا الحُسنى.

تنفيذ النشاط التالي مع الطالب:

فكر: أنت وأربعة من أصــدقائك لــديكم خمســـة ألــواح من الشـــكوالتة، وتريــدون تقاســـمها
بالتساوي.

نفذ: ارسم صورة توضح كيف يمكنكم تقاسم التفاحات.

اكتب: جملة القسمة.....................

إقرأ: جملة القسمة هي ................

تخيًل: ماذا لو وزع لوح واحد فقط على الطالب؟

تسجيل فكرة الدرس وهي استعمال قواعد القسمة للقسمة مع الصفر وعلى الواحد.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في الصفر و في
الواحد

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب

(1)-الضرب في الصفر و في الواحد
الضرب في الصفر وفي الواحد

ع الصفر وعلى واحدالهدف األول ل قواعد القسمة للقسمة م ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

 صفحة 1 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/870


مستوى الهدف

االستراتيجيات

دورة التعلم الخماسية ( 5E’s )االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
تقـــدم دورة التعلّم ا  ماســـية كطر قة بحث وتفك   وتـــدفع الطــالب للتفك      اســـتعمال قــواعد القســـمة للقســـمة مع الصـــفر

وع   واحد، تت ون من خمس مراحل   : (ال  يئة أو جذب  ن باه، ك شاف، والتفس  ، والتوسيع، والتقو م).

دور المعلم

 بــــال  يئة وال شــــاط التقــــدي  ، لتمكن الطالــــب من  ســــتمرار    تصـــــميم أ شــــطة ل ل مرحلة من مراحل  س  اتيجيةابتــــداءًا
استكشاف ب ية مف وم القسمة وم ارة استعمال  قواعد القسمة للقسمة مع الصفر وع   واحد، وتوز ع الطالب    مجموعات

غ   متجا سه بحيث تضم 4 - 5 طالب، وتوف   مواد  عليمية محسوسة كقطع العد وخ  ات مباشرة ما أمكن ذلك.

دور المتعلم

التفاعل مع ا    ات ا  ديدة و   اسـتعمال قواعد القسـمة للقسـمة مع الصـفر وع   واحد، والبحث عن إجابة عن  ساؤال  م
حول  ـذه ا    ات،  ليك شـفوا أشـياء أو أف ـار أو عالقات لم تكن معروفة ل م من قبل، وتفسـ     حـداث ال   لم  سـتطيعوا
تقســـ   ا، من خالـــل تنفيذ   شـــطة ومناقشـــة  مثلة مع املعلم وحل التـــدر بات املتنـــوعة من كتـــاب الطـــالب وكتـــاب التمـــار ن

ومصادر املعلم لأل شطة الصفية.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 سـاعد  ـذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء مف وم القسـمة، عن طر ق التـدر ب واملمارسـة، للوصول إ   إتقان م ارة القسـمة مع

الصفر وع   الواحد، و    ذه  س  اتيجية يحل الطالب مسائل متنوعة عن طر ق استعمال ا  قائق امل  ابطة.

دور المعلم

اســــ ثارة دافعية الطالــــب للتعلم ومراعــــاة أنمــــاط التعلم ا  تلفة عند  عليم أو التــــدر ب ع   م ــــارة القســــمة مع الصــــفر وع  
الــــواحد، والتحقق من إتقـــــان الطالـــــب للم ـــــارة بما يتضـــــمن الف م والتفك   ومالـــــحظة  نمــــاط والعالقــــات، وت ليف الطــــالب
بتـدر بات وم ـام أدائية  عطي الفرصــة للطـالب ملمارســة امل ـارة    سياقـات متنـوعة من مسـائل أتـدرب وأحل املسـائل إ   مصـادر

املعلم لأل شطة الصفية.

دور المتعلم

أداء الطالـــــب مل ـــــارة القســـــمة مع الصـــــفر وع   الــــواحد داخل وخـــــارج الصـــــف    سياقـــــات متنــــوعة، وحل املســــائل عن طر ق
اســـتعمال ا  قـــائق امل  ابطـــة. يحل مســـائل اتـــأكد وأتـــدرب وأحل املســـائل ومســـائل م ـــارات التفك   العليا باإلضـــافة إ   مســـائل

متنوعة من مصادر املعلم لأل شطة الصفية.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

مجسمات ملونة  ستخدم    العمليات ا  سابية.الوسيلة التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

  ســــتخدم لعبة البطاقــــات كمســــابقة ب ن لأللعــــاب التعليمية دور كـــب      حصـــول التعلم بــــاملتعة وخاصــــة للمرحلة  بتدائيــــة.

ا  موعـــات من  ســـتطيع كتـــابة أكـــ   عـــدد ممكن من جمل الضـــرب والقســـمة ال ـــ يحة، بحيث تحتـــوي ع   عمليـــات ضرب

وقسمة  مختلفة لألعداد 0، 2، 5، 10، تنفذ  ش ل مشابه للصورة املرفقة.

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

 صفحة 2 من 7



الرياح

المرفقات

ملف 1

المرفقات

المرفقات

 صفحة 3 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/66588?lessonId=86945
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التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

مسائل اتأكد رقم 10.

مسائل أتدرب وأحل المسائل رقم 11، 13، 19.

ل ا ؤ س

كيف يمكنك تقسيم ٤ تفاحات بينك وبين ثالثة من أصدقائك؟ وضح إجابتك.
٤ ÷ ٤= ١ ؛ تفاحة لكل واحد.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

باستخدام النموذج ، ناتج العملية :

صفر ÷ ٥ =

هو 

 صفحة 4 من 7



إكمال الناقص

باستخدام النموذج ،

ناتج العملية :

......... = ٤ ÷ ١

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
مسائل أتدرب وأحل المسائل رقم 20.

ورقة العمل في إثراء 3.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

العدد المناسب في الفراغ لتصبح جملة القسمة :

( ... ) ÷ ٩ = صفر

  صحيحة هو صفر

اختيارات من متعدد
 العملية المناسبة في ( ... ) لتصبح الجملة العددية صحيحة :

٦ ( ... ) ٦ = ١

اختيارات من متعدد

اشترت هند ٣ هدايا و اقتسمتها مع صديقتين بالتساوي ،

فكم هدية أخذت كل واحدة ؟

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

: تنويع التكاليف المنزلية

كتاب التمارين: 21-1

كتاب الطالب:

التدريباتالمستوى

ن المتوسط و 15، 16 د

ن المتوسط م 18 ض

ق المتوسط و 17ف

ن التكاليف المنزلية م 10ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

 صفحة 5 من 7



اإلرشادات/ المالحظات

األخطاء الشائعة

قد يحاول بعض الطالب قسـمة عدد على الصـفر؛ لذا يجب التوضـيح لهم بأنهم يسـتطيعون
قسمة الصفر على أي عدد، ولكنهم ال يستطيعون قسمة أي عدد على الصفر.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

واجه بعض الطالب صعوبة في قسمة الصفرعلى عدد. ⇐ إذا 

أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ⇐ ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم. (34)

2) تكليف الطالب بالبحث عن نمط في جمل القسمة اآلتية:

۰ = ٥ ÷ ۰  ، ۱ = ٥ ÷ ٥  ، ۲ = ٥ ÷ ۱۰  ، ۳ = ٥ ÷ ۱٥

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالــب يجــدون صعــوبة في اســـتعمال خصــائص القســمة مع الصــفر وعلى
الواحد؟

←  بديل المجموعات الصغيرة (33 ب) م ع إذا كانت اإلجابة ن
←   فيتم استعمال بديلَي التعلم الذاتي (33 ب) إذا كانت اإلجابة ال 

                                            تدريبات المهارات (31)
                                           التدريبات اإلثرائية (33)

6-7) يتم إعطـائهم: للتحقق من استيعــاب الطالــب المفــاهيم الـواردة في  الدرســين (6-6، 
االختبار القصير (3) في دليل التقويم (14).

تنويع التعليم

( ن و (د

 صفحة 6 من 7



المجموعات الصغيرة
: قطع للعد، أكواب.  المواد

الطلب من الطالب تقسيم ٦ قطع للعد في ٦ أكواب بالتساوي، وكتابة جملة القسمة.
ثم تحَــديهم في قســـمة صفر من قطع العد في ٦ أكواب، وتحَـديهم في قسـمة ٦ قطع

باستعمال كوب واحد. وتكليفهم بكتابة جمل القسمة:

٦ = ۱ ÷ ٦  ، ۰ = ٦ ÷ ۰  ، ۱ = ٦ ÷ ٦

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: ورقة، قلم رصاص. المواد

 توجيه الطالب لمراجعة قواعد القسمة في هذا الدرس، ومراجعة الضرب في ١ وفي الصفر،
ثم تكليفهم بإعطاء مثال لكل منها والسؤال:

• كيف تتشابه هذه القواعد؟ وكيف تختلف؟ 

تقَبل كافة اإلجابات المعقولة.

ل المسألة  3) تدريبات ح

تــدعّيم مهــارات حل المســألة وخططها باســتعمال تــدريبات حل المسـألة (32) الــواردة في
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

تدريبات تنويع التعليم
التدريباتالمستوى

ن المتوسط و تدريبات إعادة التعليمد

ن المتوسط م تدريبات المهاراتض

ق المتوسط و التدريبات اإلثرائيةف

المصادر

: المدرسة العربية، على الرابط

https://goo.gl/CElQ8u

https://goo.gl/qQQgQY

: تدريبات أونالين للقسمة على 1، على الرابط

https://goo.gl/AbEY5I

https://goo.gl/Vv0liW

: فيديو شرح لعملية القسمة مع الصفر وعلى الواحد، على الرابط

https://goo.gl/Aaedrw

https://goo.gl/FTLJ3u

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/s9oVdC

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 (دون)

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د
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هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441التهيئةالرياضيات
الثاني

1

التمهيد

مراجعة معلومات الطالب السابقة حول:

استعمال الشبكات لكتابة جمل الضرب والقسمة.
إيجاد ناتج القسمة على األعداد (2،5،10).

إيجاد ناتج الطرح ضمن العدد 100.
استعمال حقائق الضرب المترابطة.

ويكون ذلك عن طريق لعبة البطاقات التعليمية (مرفق شرح لها في الوسائل التعليمية).

عرض الفكرة العامة للفصل وهي ما حقائق القسمة؟ وما طرائق إجرائها؟

عرض المفردات باسـتخدام بطاقـات المفردات وهي: المقسوم، المقسوم عليه، ناتج القسـمة،
الحقائق المترابطة، الشبكة.

تكليف الطالـب بكتـابة فقرة قصــيرة حـول ما تعلَّمـوه عن القســمة في الفصــل السـابق، ثم
تكليفهم بتضمينها جملة أو جملتين توضح متى نحتاج إلى إجراء القسمة.

تـوجيه الطالـب إلى تنفيذ المطـوية ومشــروع الفصـل (تزويد المخزن بالبضـائع) الـوارد في
دليل المعلم.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

طرح األعداد المكونة من
رقمين

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الطرح-

طرح األعداد المكونة من رقمين
طرح عددين ضمن العدد 100

الشبكات وعملية الضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الشبكات وعملية الضرب

استعمال الشبكات إليجاد ناتج الضرب

عالقة القسمة بالضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة
(1)-عالقة القسمة بالضرب

القسمة باستعمال المجموعات المتساوية

الهدف األول
ل الضرب م ة ج ب ا ت ك ل الشبكات ل ا م ع ت س ن المتطلبات السابقة وهي: - ا ب م ال ط ل ن تمكن ا التحقق م

ق ئ ا ق ل ح ا م ع ت س 1 - ا 0 ن العدد 0 م ح ض ر ط ل ج ا ت ا د ن ا ج ي 2) - إ ، 5 ، 1 0) ى األعداد  ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي والقسمة. - إ
الضرب المترابطة.

15الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

 صفحة 1 من 6
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ف االستراتيجية ص و

مخطط  سـاعد الطـالب ع   الر ط ب ن معرفته السـابقة حـول اسـتعمال الشـب ات لكتـابة جمل الضـرب والقسـمة، وإيجـاد نـاتج
القســمة ع    عـداد (2،5،10)، إيجــاد نــاتج الطرح ضمن العــدد 100، واســتعمال حقـائق الضــرب امل  ابطة واملعرفة ا  ديـدة

 وتقوّ م  علمه.

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق النصوص المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة حول اسـتعمال الشـبكات لكتـابة جمل الضـرب والقسـمة، إيجـاد ناتج
(2،5،10)، إيجاد ناتج الطرح ضمن العـدد 100، استعمال حقائق الضرب المترابطة.ضمن القسمة على األعداد 

مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.
يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.

يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة
جديدة.

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اســ  اتيجية  ســـتخدم أجل التعلم  عز ز  علم الطالــب و تم تــوظيف ا   ــدف ت ــو ن تصــور وا ــ  عن اس يعــاب  ل طــالب مما

يمكن املعلم ن من تحديد كيفية مساعدة الطالب    عملية التعلم.

دور المعلم

إعداد أوراق عمل مناسبة أو أ شطة للتم يد.
تحديد  حتياجات التعليمية للطالب.

تقديم  غذية راجعة مناسبة وفور ة للطالب.
حث الطالب ع    ستفسار عن الصعو ات ال   تواج  م.

بناء اس  اتيجيات للتدر س املتمايز للطالب.

دور المتعلم

حل اسـئلة التقويم التشخيصـي حول خبرات الطالب السابقة اسـتعمال الشـبكات لكتابة جمل الضـرب
والقسـمة، إيجاد ناتج القسـمة على األعـداد (2،5،10)، إيجـاد نـاتج الطرح ضمن العـدد 100، اسـتعمال حقائق

الضرب المترابطة.
طرح اسئلة لالستفسارات التي يجد فيها صعوبة حول الخبرات السابقة.

حل تدريبات متنوعة تلبي احتياجاته في موضوعات الضرب والقسمة والطرح وتعزز من فهمه لها.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

مجسمات ملونة  ستخدم    تمثيل العمليات ا  سابية  الطرح والضرب والقسمة وتمثيل الشب ات.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

 صفحة 2 من 6



الوسيلة التعليمية
لأللعـــاب التعليمية دور كــب      حصــول التعلم بـــاملتعة وخاصـــة للمرحلة  بتـــدائية، تكتب عمليـــات قســـمة وضـــرب وطرح ع  

 ثم يجيب عن السؤال (مرفق شرح لكيفية التنفيذ    إثراء 1). البطاقات و تم اختيار الطالب لبطاقة عشوائيًا

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

فيديو لشرح تنفيذ لعبة البطاقات

التقويم

تشخيصينوع التقويم

حل التدريبات من 1 إلى 13.أسلوب التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اربط كل جملة عددية بـ حقيقتها المترابطة :مطابقة السحب واإلفالت

إكمال الناقص

اصطاد صياد ١٠ طيور ، و اصطاد زميله أكثر منه بثالثة ،

                               

فإن مجموع مااصطاده اإلتنان معًا = ......... طائر

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

لثانى ب ومعالجتهاالهدف ا ال ط ل ء ا ا ط خ ص أ ي خ ش ت

25الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مخطط  سـاعد الطـالب ع   الر ط ب ن معرفته السـابقة حـول اسـتعمال الشـب ات لكتـابة جمل الضـرب والقسـمة، وإيجـاد نـاتج
القســمة ع    عـداد (2،5،10)، إيجــاد نــاتج الطرح ضمن العــدد 100، واســتعمال حقـائق الضــرب امل  ابطة واملعرفة ا  ديـدة

 وتقوّ م  علمه.

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق النصوص المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة حول اسـتعمال الشـبكات لكتـابة جمل الضـرب والقسـمة، إيجـاد ناتج
(2،5،10)، إيجاد ناتج الطرح ضمن العـدد 100، استعمال حقائق الضرب المترابطة.ضمن القسمة على األعداد 

مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

 صفحة 3 من 6

https://www.youtube.com/watch?v=yVTO2l2IkDk


دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.
يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.

يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة
جديدة.

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اســ  اتيجية  ســـتخدم أجل التعلم  عز ز  علم الطالــب و تم تــوظيف ا   ــدف ت ــو ن تصــور وا ــ  عن اس يعــاب  ل طــالب مما

يمكن املعلم ن من تحديد كيفية مساعدة الطالب    عملية التعلم.

دور المعلم

إعداد أوراق عمل مناسبة أو أ شطة للتم يد.
تحديد  حتياجات التعليمية للطالب.

تقديم  غذية راجعة مناسبة وفور ة للطالب.
حث الطالب ع    ستفسار عن الصعو ات ال   تواج  م.

بناء اس  اتيجيات للتدر س املتمايز للطالب.

دور المتعلم

حل اسـئلة التقويم التشخيصـي حول خبرات الطالب السابقة اسـتعمال الشـبكات لكتابة جمل الضـرب
والقسـمة، إيجاد ناتج القسـمة على األعـداد (2،5،10)، إيجـاد نـاتج الطرح ضمن العـدد 100، اسـتعمال حقائق

الضرب المترابطة.
طرح اسئلة لالستفسارات التي يجد فيها صعوبة حول الخبرات السابقة.

حل تدريبات متنوعة تلبي احتياجاته في موضوعات الضرب والقسمة والطرح وتعزز من فهمه لها.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

الوسيلة التعليمية
بطاقـــات المفردات تعرض المفردة مع تعريف أو تمــثيل، مرفق صــور توضـــيحية بـــاللغة اإلـــنجليزية لمفردة

القسمة.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية
لأللعـــاب التعليمية دور كــب      حصــول التعلم بـــاملتعة وخاصـــة للمرحلة  بتـــدائية، تكتب عمليـــات قســـمة وضـــرب وطرح ع  

 ثم يجيب عن السؤال (مرفق شرح لكيفية التنفيذ    إثراء 1). البطاقات و تم اختيار الطالب لبطاقة عشوائيًا

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

فيديو لشرح تنفيذ لعبة البطاقات

التكاليف المنزلية

 صفحة 4 من 6

https://www.youtube.com/watch?v=yVTO2l2IkDk


تكليف الطالب بإنشاء المطوية والعمل على مشروع الفصل.التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
٤ =  ۳  ÷ الحقيقة المترابطة مع الجملة ۱۲ 

هي :

اربط كل جملة عددية بما يناسبها :مطابقة السحب واإلفالت

اختيارات من متعدد

ذهب أحمد و خالد وثالث من اصدقائهما إلى معرض الكتاب و اشتروا ٣٠ كتابًا ، و وزعوها فيما بينهم بالتساوي
.

                                          

فكم سيأخذ كل منهم من كتاب ؟

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

المعالجة

اعتمادَا على نتائج التقويم التشخيصي، يمكن استعمال الجدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب
: ومعالجتها

ة إلى ج ا ي ح ف
ة ج ل ا ع ة م ط خ

ن المتوسط م ق المتوسطض و ف

إذا أخطا بعض
الطالب في 7
أسئلة أو أكثر،

فقم بما يأتي:

استمع إلى هؤالء
الطالب لمعرفة

األسباب التي أدت
إلى إجاباتهم

الخطأ، وقم
، بمعالجتها

وساعدهم على
حل أسئلة

التقويم
التشخيصي مرة
أخرى مستعملَا

أحد المصادر
األخرى.

إذا أخطا بعض
الطالب في 3 إلى 6

أسئلة، فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء
الطالب.

-اختيار أحد المصادر
التالية: 

الربط مع
المواد

األخرى. (36 د)
مشروع

الفصل. (36)
التقديم

للفصل. (36)

إذا أخطا بعض
الطالب في سؤالين

أو أقل، فقم بما
يأتي:

-تصحيح أخطاء
الطالب.

-اختيار أحد المصادر
التالية: 

الربط مع
المواد

األخرى. (36 د)
مشروع

الفصل. (36)
التقديم

للفصل. (36)

تنويع التعليم

 صفحة 5 من 6



: التقديم للفصل

ة: القطع الذهبية ا ي ح ل ن واقع ا م
المواد: قطع عد.

التوضيح للطالب أنهم سيكملون دراسة القسمة في هذا الفصل.
كلٍّ منها ٣ أو ٤ طالب، وأعطِاء كل مجموعة ٢٠ قطعة • يتم تقسِّيم الطالـب مجموعـات، في 

عد.
• تبليغهم أن كل قطعة عد تمثل قطعة ذهبية يعثر عليها.

• تكليف المجموعــات بعمل نمــوذج لتـوزيع قطع الــذهب بين شخصــين، أو ٥ أشــخاص، أو ١٠
أشخاص.

وتوجيههمـإلى رسـم صـورة لكل نمـوذج؛ لمعرفة كم قطعة سيـأخذ كل واحد في الحاالـت
الثالث.

توجيه الطالب لفتح صفحة ( ٣٦ ) في كتبهم وقراءة الفقرة في أعلى الصفحة وسؤالهم:
اذكر بعض األشياء التي يمكن أن تقسم بالتساوي بين األشخاص؟ النقود، الطعام، ... إلخ

مشروع الفصل
تزويد المخزن بالبضائع

يصـمِّم الطالب مخزنًا ألصناف مختلفة من المالبس، ويحدِّدون سعر القطعة الواحدة، والثمن
الكلي للقطع من كل صنف.

• يكون الطالب مخزنًا للمالبس فيه ٧ أثواب، و ٨ أزواج أحذية، و ٩ بناطيل، و ٨ قمصان.
• يحسب الطالب الثمن الكلي لكل صنف من المالبس، ثم يحسبون سعر القطعة الواحدة.

• يكتب الطالــــب جملًا عــــددية تــــبيِّن سعر كل قطعة من كل صنف، ثم يعملـــون قــــائمة
باألسعار.

• تحــدي الطالــب في أن يحســبوا كم يزيد ثمن البضـاعة كلها، إذا زادوا سعر كل قطعة ريـالًا
واحدًا.

المصادر

: فيديو تعليمي عن استعمال الشبكة في جدول الضرب، على الرابط

https://goo.gl/6XfBxv

: فيديو تعليمي عن طرح عددين باستعمال قطع دينز، على الرابط

https://goo.gl/dxvnra

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 6 من 6

https://goo.gl/6XfBxv
https://goo.gl/dxvnra
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استكشف: تمثيل القسمة

بنموذج
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

مراجعة المكتســبات السـابقة للطالـب حـول القســمة والضــرب والحقـائق المـترابطة وتمـثيل
الضرب باستعمال النماذج، وذلك من خالل استخدام لعبة التركيبات (البزل).

الــدوارة وإختيـار طـالبين لتنفيذ لعبة إلكـترونية عن جــداول الضــرب اســتخدام تطـبيق العجلة 
 .(https://goo.gl/pr1jCM) باستعمال النماذج

توزيع ورقة العمل في إثراء 3 على الطالب، وتكليفهم بحلها، ثم توجيه األسئلة التالية لهم:

ماذا تمثل عدد القطع وعدد الصفوف؟
ماذا يمثل العدد الكلي للقطع؟

ما عالقة القسمة بالضرب؟
اكتب الحقائق المترابطة لعملية الضرب؟

برأيك كيف نعبر عن المقسوم؟ المقسوم عليه؟ ناتج القسمة؟

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الشبكات وعملية الضرب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الشبكات وعملية الضرب

استعمال النماذج إليجاد ناتج الضرب

ةالهدف األول م س ل نموذج لمسألة ق م ع ع العد ل ط ل ق ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القـدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السـليم

نحو عملية القسمة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة لتنفيذ األنشطة واأللعاب التعليمية في بداية وأثناء الدرس.
اختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.

التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة
وقت الحاجة.

ربط األفكــار بعد انتهــاء العمل التعــاوني، وتوضــيح وتلخيص ما تعلمه الطالــب حـول تمــثيل القســمة
باستعمال النماذج مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

 صفحة 1 من 6

https://goo.gl/pr1jCM
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/863


دور المتعلم

 

يشارك زمالئه في حل األنشطة والتدريبات الجماعية.
يعبر عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، ويلقي األسئلة، ويجيب عن بعض التساؤالت، ويعرض أفكاره.

يناقش أفراد مجموعته في إجاباتهم ويعتمدها.
ويحصـل على فرصـة آمنة للمحاولة والخطأ، ويسأل في النقاط غير الواضـحة لديه حول تمثيل القسمة

باستعمال النماذج ويتعلّم من خطئه.

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص  بناء مف وم القسمة لدى الطالب    مراحل متتالية من ا  سوس إ   شبه ا  سوس ثم إ   ا  رد.و

دور المعلم
مساعــدة الطالــب ع   إدراك مف ــوم القســـمة بطر قة محسوســة وذلك عن طر ق تصــميم أ شــطة  ســاعد الطــالب حــ   يــدرك

مف وم القسمة باستعمال قطع العد، وع   ر ط املفا يم ببعض ا  القسمة والضرب والر ط ب ن امل ارات واملفا يم.

دور المتعلم

 وطبيعة العالقة ب ن عـدد القطع الك   ع   الطـالب تفسـ   العالقـات ال   تر ط املفا يم فيما بي  ا، أثناء إجراء ال شاط جماعيًا
وعـدد القطع     ل صف وعـدد الصـفوف، وتوظيف خ  ته املك سـبة    جمل وعبارات ذات داللة معنو ة لكتابة جملة القسـمة

الناتجة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

يمكن استخدام العديد من التطبيقات مثل تطبيق ال  لة الدوارة (الروليت) الختيار طالب عشوائيًا، وتطبيق مؤقت الوقت. 

https://goo.gl/Ikqcji

https://goo.gl/Ur2qPr

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

ورق شفاف و أقالم تحبير والوان

ورق مر عات لتمثيل عملية القسمة.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

( jigsaw Puzzles) ألعاب التركيب

الوسيلة التعليمية

تجميع وتركيب قطع الصورة من قبل مجموعات طالبية لمراجعة الضرب والقسمة والحقائق المترابطة.

يمكن تنفيذ الوســيلة بطريقة مشــابهة لما هو موجـود في ملف (1)، مع تغيير عملية الجمع المكرر إلى نـــاتج
الضرب وإضافة قطعة تركيب جديدة رابعة يوضع فيها الحقائق المترابطة.

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 6

https://goo.gl/Ikqcji
https://goo.gl/Ur2qPr


م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

مجسمات ملونة  ستخدم    تمثيل عملية القسمة.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني على اإلنترنت لعمليات القسمة باستخدام نماذج وصور متنوعة

المرفقات

 صفحة 3 من 6

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-division-intro/e/dividing-with-visuals


التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
اسـتعمال أسئلة (3-11) من "اتـأكد"، لتقويم استيعـاب الطالب السـتعمال النماذج إلجراء القسـمة، وكتابة جمل

عددية باستعمال القسمة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

النموذج المجاور يمثل جملة القسمة :   ٢٠÷٢=١٠

النموذج الذي يكون فيه المقسوم يساوي ١٢ هو :اختيارات من متعدد

ختامينوع التقويم

توزيع ورقة عمل في إثراء (1) على الطالب، وتكليفهم بكتابة جملة القسمة التي تمثل الشكل.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

عّد هي :اختيارات من متعدد الشبكة التي ال يمكن تكوينها من ٢٤ قطعة 

لتمثيل جملة القسمة ٣٦÷٩ :اختيارات من متعدد

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

تكليف الطالب بعمل نماذج في لوحة المربعات لعمليات القسمة التالية:

ن التكاليف المنزلية م 10ز

۷ =۸ +٥٦
٤ =۹ +۳٦
٥ =۷ +۳٥
۱۰ =۱ +۱۰

 صفحة 4 من 6



األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

جمل القسمة التي يكون فيها المقسوم عليه العدد ١٠ هو :(هناك أكثر من إجابة صحيحة )اختيار من متعدد

صواب وخطأ

نمثل ١٨ ÷ ٣ باستخدام النماذج على الصورة :

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

من المحسوس إلى المجرد:

استعمال السؤال (١١)؛ للتقريب بين مفهوم القسمة وعمل نموذج لها باستعمال الشبكات.

تنويع التعليم

التعلم الذاتي
سريعو التعلم 

: قطع عد. المواد

توزيع 12 قطعة عد على الطالـب، وتكليفهم بتكـوين شبكة من صفيـن. وإيجـاد جميع
الطرق الممكنة لـذلك، مثل صفين كل صف 6 قطع عد، أو 3 صفوف في كل منها 4، أو

4 صفوف في كل منها 3.
تكرار النشاط باستعمال 18 قطعة عد.

في كل مرة يتم توجيه الطالب لكتابة عملية ضرب أو قسمة للشكل.

المصادر

: شرح لعملية القسمة باستخدام النماذج، على الرابط

https://goo.gl/nogwqC

: فيديوهات لشرح تمثيل القسمة بالنماذج، على الروابط

https://goo.gl/Wppq5b

https://goo.gl/Xg2p7P

https://goo.gl/Lo645g

: تطبيق لعمل النماذج، على الرابط

https://goo.gl/YCBWmw

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

 ضمن فوق

 صفحة 5 من 6

https://goo.gl/nogwqC
https://goo.gl/Wppq5b
https://goo.gl/Xg2p7P
https://goo.gl/Lo645g
https://goo.gl/YCBWmw


https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 6 من 6

https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
القسمة على 3

وعلى 4
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
2

التمهيد

ي الحصة األولى  ف

إلى 6 وذلك باســتخدام لعبة تعليمية إلكـترونية حيث يتم مراجعة جـدول ضرب األعـداد من 1 
توزيع آيبـاد على كل مجموعة وعمل مسابقة بين المجموعات يفوز فيها من يصـل أولًا لنقطة

النهاية.

https://goo.gl/v6AmGR :اللعبة على الرابط

سـؤال الطالــب عن جميع الطرق الممكنة إليجــاد نــاتج ضرب عــددين؟ ثم سـؤالهم مــاذا عن
الطرق الممكنة إليجاد نواتج القسمة؟

توزيع الطالـب إلى مجموعات ثالثية واعطاء كل مجموعة 24 قطعة من الحلوى أو البسكويت،
ثم توجيههم إلى توزيعها بينهم بالتسـاوي، وسؤالهم كم نصـيب كل طـالب؟ ماذا لو كانت
المجمـوعة ربـاعية فكم سيكون نصـيب كل طـالب؟ اكتب الجمل الممثلة لـذلك (مرفق صورة

توضيحية لعمل مشابه في إثراء 1 و3).

وعلى 4، وفكرة الـدرس وهي اسـتعمال النماذج وحقائق تسـجيل عنوان الدرس القسمة على 3 
الضرب المترابطة إليجاد ناتج القسمة على 3 وعلى 4.

لثانية ي الحصة ا ف

تـوزيع الطالـب إلى مجموعـات ثالـثية، ثم اعطـاءهم مجمـوعة من البطاقـات على شكل قلب
أو 4، وفي ومقســومة إلى جزأين بحيث يكـون على أحد األــجزاء عملية ضرب أو قســمة على 3 
صــورة الجزء اآلــــخر اإلجــــابة، وتكليف الطالــــب بتجميع األــــجزاء الصــــحيحة ســــويًا (مرفق 

توضيحيةمشابهة للفكرة في إثراء 4).

توزيع ورقة العمل في إثراء 6 وتكليف الطالب بكتابة جمل القسمة التي تعبر عن الشكل.

عرض الصورة التالية على الطالب

ثم مناقشتهم في الفرق بين العدل والمساواة. 

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في 4
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-الضرب في 4

الضرب في 4

 صفحة 1 من 13

https://goo.gl/v6AmGR
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/865


الضرب في 3
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 3

الضرب في 3

.الهدف األول ى 3 وعلى 4 ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي ل النماذج إل ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القـدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السـليم

نحو عملية القسمة (تطبق ا  صة  و   والثانية).

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشـادات الالـزمة لتنفيذ األنشــطة واأللعـاب التعليمية واختيـار منسـق كل مجمـوعة
وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.

التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضـيح وتلخيص ما تعلمه الطالب حول القسـمة على 3 وعلى
4 مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم

يشارك زمالئه في حل األنشطة ويشاركهم في تنفيذ األلعاب التعليمية والتدريبات الجماعية.
يعبر عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، ويلقي األسئلة، ويجيب عن بعض التساؤالت، ويعرض أفكاره.

يناقش أفراد مجموعته في إجاباتهم ويعتمدها.
يحصل على فرصة آمنة للمحاولة والخطأ، ويسأل في النقاط غير الواضحة لديه حول القسمة على 3

وعلى 4، ويتعلّم من خطئه.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مجموعة من  جراءات املسـتخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه للقسمة ع   3 وع   4

بقصد السيطرة ع   أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة(تطبق ا  صة  و  ).

دور المعلم

يقـوم املعلم  عملية نمــذجة لعمليـات القســمة ع   3 وع   4 ولالس  اتيجيــات الــ    ســتخدم ا    التفك   لتنمية سلـوك ما وراء
املعرفة وتتضــــــمن عمليــــــات تحــــــديد (ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصـــــوت عـــــال، وال ســـــاؤل الــــــذا ي عن عملية التفك  
وإيضاح ما يـدور    ذ نه أمام الطالب، ت ليف الطالب ب نفيذ تـدر بات مشا  ة والتجول بي  م ملالحظة حل م، توضـيح العالقة

ب ن عملية القسمة والضرب.

دور المتعلم
يقـوم  ل طــالب بنمــذجة م ـارة القســمة ع   3 وع   4 مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديــــدة ثم يقـــارن عمليـــاته    النمـــذجة

 عمليات زميل له يجلس بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه و ناقش ا معه.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع العد

مجسمات ملونة  ستخدم    تمثيل عمليات القسمة والضرب.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 13

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/871


م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعاب التعليمية دور كب      حصول التعلم باملتعة وخاصة للمرحلة  بتدائية.

يمكن تنفيذ لعبة  عليمية باستخدام البطاقات. ع   الرابط: 

http://www.commoncoresheets.com/Division.php

يمكن اختيار العديد من التصاميم المختلفة. 

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

ملف ملف 2

م الوسيلة س ا
التعليمية

شبكة التربيع

، تستخدم لتمثيل عمليتي الضرب والقسمة.الوسيلة التعليمية لوحة من المربعات على مسافات متساوية أفقيًا وعموديًا

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

ترتيب كسور مقاماتها مختلفة - مثال

المرفقات

 صفحة 3 من 13

http://www.commoncoresheets.com/Division.php
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170221074519234FlashCards3.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170221074531750FlashCards4.pdf
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/49374?lessonId=80455


المرفقات

المرفقات

المرفقات

 صفحة 4 من 13



المرفقات

 صفحة 5 من 13



التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
ي الحصة األولى) (ف

تكليف الطالب بحل األسئلة من ( ١) إلى ( 4) الواردة في فقرة "اتأكد" ومتابعة حلولهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

بإستخدام النموذج أدناه 

فإن ناتج ١٦÷٤  يساوي :

صواب وخطأ
النموذج أدناه يمثل جملة القسمة  :

١٢÷٦=٢

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ي الحصة األولى) (ف

: ة المطويات ع ب ا ت م

وعلى 4 تشـجيع الطالـب على كتـابة مسـائل مشـابهة لألمثلة، وتـدوينها في المكان الخاص بالقسـمة على 3 
في مطوياتهم.

تكليف الطالب بكتابة جملة قسمة على 3 أو على 4 والتعبير عنها بطرق مختلفة (نشاط مشابه إلثراء 5).

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
لثانية) ي الحصة ا  (ف

استخدام لعبة البطاقات في األلعاب التعليمية.

لثانى .الهدف ا ى 3 وعلى 4  ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي ق الضرب المترابطة إل ئ ا ق ل ح ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

 صفحة 6 من 13



االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القـدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السـليم

نحو عملية القسمة (تطبق ا  صة  و   والثانية).

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشـادات الالـزمة لتنفيذ األنشــطة واأللعـاب التعليمية واختيـار منسـق كل مجمـوعة
وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.

التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضـيح وتلخيص ما تعلمه الطالب حول القسـمة على 3 وعلى
4 مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم

يشارك زمالئه في حل األنشطة ويشاركهم في تنفيذ األلعاب التعليمية والتدريبات الجماعية.
يعبر عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، ويلقي األسئلة، ويجيب عن بعض التساؤالت، ويعرض أفكاره.

يناقش أفراد مجموعته في إجاباتهم ويعتمدها.
يحصل على فرصة آمنة للمحاولة والخطأ، ويسأل في النقاط غير الواضحة لديه حول القسمة على 3

وعلى 4، ويتعلّم من خطئه.

األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 سـتخدم عند وجود طالـب مختلف ن    املسـتو ات املعرفية أو امل ـار ة وـ درسون نفس املفا يم وامل ارات،   وفيه يمكن أن يبـدأ

 ل طالب من ال شاط املالئم ملستواه املعر   أو امل اري و تقدم إ   الوصول إ   مستوى متم  (تطبق ا  صة الثانية).

دور المعلم

تحـديد مسـتو ات الطالب والفروق الفردية فيما بي  م    حفظ جـداول الضـرب ومف وم القسـمة وا  قائق امل  ابطة، وتقسـيم
 دوار ب ن الطالــب، والتخطيط ا  يد لتنفيذ  سـ  اتيجية عن طر ق اختيــار التــدر بات املناســبة   ميع املســتو ات من كتـاب
التمــــار ن وكتــــاب الطــــالب ومصــــادر املعلم لأل شـــــطة الصــــفية، وتكييف ا  تــــوى لي ناســــب مع  ســ  اتيجية، تقــديم التغــذية

الراجعة للطالب.

دور المتعلم
املشاركة    تنفيذ الـدرس  إل  ام يجب القيام به (ف سـتعمل حقائق الضـرب امل  ابطة إليجاد ناتج القسـمة ع   3 وع   4، و حل

  التدر بات ا  تلفة)، وتقبل فكرة اختالف امل ام، وقبول التحدي و ذل ا   د لالرتقاء بمستواه.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعاب التعليمية دور كب      حصول التعلم باملتعة وخاصة للمرحلة  بتدائية.

يمكن تنفيذ لعبة  عليمية باستخدام البطاقات. ع   الرابط: 

http://www.commoncoresheets.com/Division.php

يمكن اختيار العديد من التصاميم المختلفة. 

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

ملف ملف 2

م الوسيلة س ا
التعليمية

Number Lines

الوسيلة التعليمية

تطبيقات خط  عداد، لتمثيل عملية القسمة أو الطرح املتكرر.

https://goo.gl/jRirxv

 

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

 صفحة 7 من 13

http://www.commoncoresheets.com/Division.php
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170221074519234FlashCards3.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170221074531750FlashCards4.pdf
https://goo.gl/jRirxv


م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

ترتيب كسور مقاماتها مختلفة - مثال

المرفقات

المرفقات

المرفقات

المرفقات

 صفحة 8 من 13

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/49374?lessonId=80455


المرفقات

 صفحة 9 من 13



التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
ي الحصة األولى) (ف

تكليف الطالب بحل األسئلة (5)، (6) الواردة في فقرة "اتأكد" ومتابعة حلولهم.

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ي الحصة األولى) (ف

: ة المطويات ع ب ا ت م

وعلى 4 تشـجيع الطالـب على كتـابة مسـائل مشـابهة لألمثلة، وتـدوينها في المكان الخاص بالقسـمة على 3 
في مطوياتهم.

تكليف الطالب بكتابة جملة قسمة على 3 أو على 4 والتعبير عنها بطرق مختلفة (نشاط مشابه إلثراء 5).

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

لثانية) ي الحصة ا (ف

توجيه األسئلة التالية للطالب:

اذكر طريقتين لقسمة ٢٤ على ٣ أو على ٤؟
إجابة ممكنة: استعمل الطرح المتكرر أو النماذج.

استعمل إحدى الطرق إليجاد ناتج 27÷3؟
٩؛ تحقق من أعمال الطالب.

 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
لثانية) ي الحصة ا  (ف

استخدام لعبة البطاقات في األلعاب التعليمية.

التكاليف المنزلية

 صفحة 10 من 13



التكاليف المنزلية

تنويع الواجبات المنزلية

كتاب التمارين:

الحصة 1: من 1 إلى 12.

الحصة 2: من 13 إلى 22.

كتاب الطالبة:

حصة 2األسئلة حصة 1المستوى

10، 918، 16(دون)

16، 18، 1223، 14، 22، 26(ضمن)

21، 2028، 27(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

: ح المتكرر ر ط ل ل ا ا م ع ت س ا
قد يجد بعض الطالب صعوبة في العد العكسـي على خط األعداد. ولمساعدتهم يتم اقتراح

إحاطة مضاعفات العدد ٤ بدوائر قبل البدء في رسم أسهم حتى الصفر.

والتحقق من أن الطالب قد فهموا كيف يستعملون الطرح المتكرر لحل المسألة.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

واجه بعض الطالب صعوبة في القسمة على 3 أو 4. ⇐ إذا

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم (6).

2) رسم خط األعداد من صفر إلى ٢٤، وتكليف الطالب باستعماله لعمل نموذج 24 ÷ ٣ أو ٢٤ ÷ 4
إلى ٢١ وإيجـاد نـاتج القســمة. التوضـيح للطالـب كيف يرسـمون سهمًا على خط األعـداد من ٢٤ 
ليمثل قفزة عكسـية بمقـدار ٣، ثم تـوجيههم إلى االسـتمرار في رسـم األسـهم حـتى الصـفر،
8 هو 4. ثم تكليفهم ÷ والتوضـيح لهم أن عـدد القفزات هو ناتج القسـمة، ولذلك فإن ناتج 24 

4 بالطريقة نفسها. ÷ بإيجاد ناتج 24

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في القسمة على 3 أو على 4؟

فيتم استعمال بدائل تنويع التعليم (41ب). ⇐ م ع إذا كانت اإلجابة ن

فيتم استعمال: ⇐ إذا كانت اإلجابة ال 

                                   بدائل تنويع التعليم (41ب)

                                      تدريبات المهارات  (7)

                                      التدريبات اإلثرائية  (9)

ق: تبليغ الطالب أن الـدرس اآلتي عن القسـمة على ٦ وعلى ٧، وتكليفهم بأن يكتبوا ح م ال ل ع ت
كيف يساعدهم الدرس الحالي على تعلُّم الدرس الالحق.

ن و د
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تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة 
المواد: ورق أبيض، أشياء حسية مثل: حبات فاصولياء، مشابك ورق،..إلخ.

توجيه الطالب الستعمال المدخل الحسي لحل المسائل.
طرح السؤال التالي على الطالب:

بــاع عمــار وجعفر وخـالد عصــيرًا في يـوم حـارٍّ فربحـوا ( ١٥ ) ريالًــا. إذا تقاســـموا المبلغ
بالتساوي، فكم ريالًا يأخذ كل واحد منهم؟

بما أن المبلغ سيتقاسـمه ثالثة أشـخاص، إذن ضع ثالث قطع من الورق أمام األشخاص،
ثم اطلب إليهم قسـمة ١٥ شيئًا محسوسـا بين قطع الورق الثالث التي تمثل األشـخاص

الثالثة.
تكليف الطالب بكتابة جملة قسمة لتوضيح المسألة.

إعـادة السؤال السـابق على الطالب، ولكن إذا باع عمار وأصـدقاؤه الثالثة عصـيرًا في يوم
حارٍّ فربحوا ٢٠ ريالًا، وتقاسموا المبلغ بالتساوي بينهم، فكم ريالًا أخذ كل واحد منهم؟

بما أن المبلغ سيتقاســمه ٤ أشــخاص، إذن ضع ٤ قطع من الـورق أمـام األشـخاص، ثم
اطلب إليهم قسـمة ٢٠ شيئًا محسوسًـا بين قطع الورق األربع التي تمثل عدد األشـخاص

األربعة.
توجيه الطالب مرة ثانية لكتابة جملة قسمة لتوضح هذه المسألة.

التعلم الذاتي
ق) و ن) (ف م و التعلم (ض ع ي ر 1) س

: بطاقات، ورقة، قلم. المواد

إعطــــاء كل طـــالب بطـــاقة، ثم الطلب إليه كتـــابة حقيقة قســــمة على أحد وجهي
البطاقة، باستعمال أحد األعداد ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ مقسومًا عليه، والجواب على الوجه اآلخر.

توجيه الطالب لتبادل البطاقات والتأكد من حل المسائل.

توجيههم أيضًا لكتابة مسألة من واقع الحياة تمثل السؤال:
۱۰ ÷ ما ناتج ٤۰

، وأن يوضــحوا طريقة حل المســألة باســتعمال النمــاذج والحقــائق المــترابطة والطرح
المتكرر.

لتربية الفنية (36 دقيقة) ع المواد األخرى، ا ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ق) و ن) (ف م ن) (ض و ل المسألة (د 3) تدريبات ح

تـدعِّيم مهارات حل المسألة وخططها باسـتعمال تدريبات حل المسألة (8) الواردة في
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

دون
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: فالش تعليمي القسمة على 3، على الرابط

https://goo.gl/tN3cBq

: المدرسة العربية، على الرابط

https://goo.gl/sLuiwv

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/6y7nMV

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/KwZVCd

: أوراق عمل متنوعة، على الروابط

https://goo.gl/xhQIEm

https://goo.gl/W7Gg1H

https://goo.gl/JrKjLq

https://goo.gl/8w5MOx

 https://goo.gl/gZ2QuL

: فيديو يوضح العالقة بين الضرب في 3 والقسمة على 3، على الرابط

https://goo.gl/8yGoME

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 13 من 13

https://goo.gl/tN3cBq
https://goo.gl/sLuiwv
https://goo.gl/6y7nMV
https://goo.gl/KwZVCd
https://goo.gl/xhQIEm
https://goo.gl/W7Gg1H
https://goo.gl/JrKjLq
https://goo.gl/8w5MOx
https://goo.gl/gZ2QuL
https://goo.gl/8yGoME
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
خطة حل المسألة: أعمل

جدوال
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
2

التمهيد

الحصة األولى
مراجعة جداول الضرب ومراجعة عمليات القسمة باستخدام لعبة سباق السيارات.

عرض المسألة التالية على الطالب:

وزع قـائد كتيبة في القوات المسـلحة 24 دبابة على 3 سرايا بالتساوي، فكم دبابة في السـرية
الواحدة؟

ثم توجيه األسئلة التالية:

مالمعطيات في المسألة؟
ما هو المطلوب؟

هل يمكنك تمثيل المسألة؟
هل المعلومات الواردة كافية لحل المسألة؟

ما هي الخطة المناسبة للحل؟

حل المسألة مع الطالب، والتحقق من صحة الحل.

تـذكير الطالـب بالـدور المهم الـذي تقـوم به القـوات المســلحة الســعودية للـدفاع عن أراضـي
الوطن، والدعاء لهم بالنصر.

الحصة الثانية
عرض المسألة التالية على الطالب:

تصدق فيصل بمبلغ 40 ريالًا، حيث وزعها على 4 عائالت فقيرة بالتساوي، فكم ريالًا أعطى لكل
عائلة؟

مناقشة المسألة مع الطالب وحلها.

تسجيل فكرة الدرس وهي عمل جدول لحل المسألة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

أحل المساله أنشئ جدوال
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل
البيانات وقرائتها- أحل المساله أنشئ جدوال

حل المسألة بإنشاء جدول

 صفحة 1 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/570


ل المسألة.الهدف األول ح ل ل و د عمل ج

80الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تقــــوم ع   اســـــ ثارة الطالـــــب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حـــــده، ثم ي شـــــارك  ل اثن ن    مناقشـــــة أف ـــــار ما، ثم ع   مســـــتوى
 من خالـــل   شـــطة  تـــــوفر فرصــــــة للتفك   ــــاركة التعـــــاونية، والتعليم املتبـــــادل ب ن  فراد، كما ا  مـــــوعة، و  ــــــ ع ع   املشــ

والتدر بات املتنوعة (تطبق ا  صة الثانية).

دور المعلم
شرح  سـ  اتيجية للطالــب قبل التطـبيق، وتقســيم  دوار ب ن الطالـب، وطرح أ شــطة أو اســئلة متنـوعة ل  ل والنقـاش حـول

خطة حل املسألة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

دور المتعلم

عاٍل بحيث يطرح كل بصوٍت  التفكير بشـكل فردي في المشـكلة المطروحة، ومشاركة أحد زمالئه في التفكير 
طالب فكرته األفضـل لزميله اآلخر وسـبب اختياره لهـذه الفكرة أو اإلجابة لمـدة دقيقتين لكل منهما ويتفقان
على إجابة واحـدة ثم تشـارك المجموعة كـاملة فكرتها سويًا موضـحين سبب اختيارهم لهـذه االجابة بحيث

يتشاركون في عملية التعلم.

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 تـوجيه املعلم لتعلم الطالــب   طة حل املســألة  عمل جــدول من خالــل التفـاعل الفعـال ب ن املعلم والطـالب (تطبق    ا  صـة

 و  ). 

دور المعلم

عرض األهـداف في بداية الحصـة مع مراجعة المعرفة السابقة قبل البدء بالدرس عن طرق خطة حل المسألة
لربط المعرفة السابقة في الحالية. 

شرح المسـألة بـأنها موقف فيه مشـكلة تتطلب حلًا، ولحل المشـكلة نقرأ المسألة جيـدًا ونفهمها، ويتم حل
المسألة ضمن الخطوات التالية:

قراءة المسألة قراءة متأنية وفهمها.
تحديد المعطيات والمطلوب.

اقتراح حل المسألة وتنفيذه.
التحقق من صحة الحل ومعقوليته.

االستعانة بالطالب لمناقشة المثال المحلول.

تقديم التوضيح خطوة بخطوة من خالل نمذجة المعلم  إجراءات إنجاز المهمة من خالل التفكير بصوت عال. 

تكليف الطالب في مجموعات بحل مسألة ثم مناقشتها مع الطالب ضمن خطوات حل المسالة.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة. 

دور المتعلم
جــدوًال وتـوج   ا، و ن بــاه الــجراءات املعلم، والــ  ك   ع   التـ  ير ول س املراقبة الــذاتية لعملية  علمه خطة حل املســألة: أعمل 

العمليات.

حل المشكالتاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

استراتيجة تمكن الطالـب من أن يتعلموا بأنفسـهم فرديًا أو جماعيًا من خالل محاوالتهم لحل المسألة، حيث
يفسـرون المسـألة، ويجمعون معلومات عن المعطيات والمطلوب، ويضـعون حلولًا محتملة ويقيمون البـدائل
إليجـاد أفضـل الحلول، ثم يقـدمون اسـتنتاجاتهم باسـتعمال خطة المسألة أعمل جـدولًا من خالل األنشـطة

المتنوعة (في الحصة األولى والثانية).

دور المعلم

ستحتاج إلى تقديم مسائل رياضية تناسب الطالب لمناقشتها معهم ومساعدتهم على االرتباط بها، واعطاء
الطالـب الفرصــة لوضـع فروض لحل المسـألة فرديُا ومن ثم تركهم يعملـون سـويُا في ورقة العمل المرفقة

في الوسائل التعليمية، تفحص المسألة مع الطالب، وشجعهم على تطبيق التقويم الذاتي وتقويم األقران.

دور المتعلم

سيكـون دور الطالــب قراءة المســألة فرديًا وجمع المعلومــات عن المعطيــات والمطلـوب، ومناقشــة زمالـئة
ومعلمه في الحل والتـبريرات، واتبـاع الخطـوات األـربع لحل المسـألة ثم التعـاون معًا الختيـار الخطة المناسـبة

ووتنظيم المعلومات في جدول وحلها والتحقق من صحة الحل.

الوسائل التعليمية
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م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية
  ســـتخدم شاشــــة عرض إلكـــ  ونية تتفـــاعل مع تطبيقـــات ا  اســــب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اســــب أو املوجـــودة ع    نـــ  نت.

لتمثيل املسائل باستخدام صور وإل شاء ا  دول ولعرض ال شاط.

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية
 لعبة سبـــاق الســــيارات يتم عرض مســـائل لأللعـــاب التعليمية دور كـــب      حصـــول التعلم بـــاملتعة وخاصــــة للمرحلة  بتدائيـــة.

قسمة وضرب و ل إجابة   يحة يتحرك الطالب بالسيارة والفائز من يصل لنقطة ال  اية.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

 الوسيلة التعليمية عرض نموذج حل املسألة املرفق و مكن توز عه ع   الطالب.

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الهطول

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم
الحصة األولى

حل سؤال 6 من أتدرب على الخطة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

اذا تم سؤال مجموعة من الطالبات عن لعبتهن المفضلة وكانت اإلجابات :

ألعاب الحاسوب : مروة ، أسماء ، سارة ، نوال ، سناء ، حنان ، نور ، كوثر .

الشطرنج :سعاد ، مها ، ليلى ، مريم

الدمى : االء ، رانيا ، رشا

فإننا ننظم المعلومات السابقة في جدول على الشكل :

   

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى

متابعة المطويات:

تشـجيع الطالـب على كتـابة مسـائل مشابهة لألمثلة، وتـدوينها في المكان الخاص بخطة حل المسألة أعمل
جدولًا في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

لحل المسألة :

ما أكثر الحروف تكرارًا في العبارة " محمد صلى اهللا عليه وسلم"

فإن أفضل خطة نستخدمها هي :

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة الثانية

كتابة المسألة اآلتية على السبورة:
يريد نجيب أن يوفر من مصـروفه لشراء ساعة ثمنها ٥٠ ريالًا. إذا كان معه ٨ رياالت في حصالته، وقرر أن يوفر ٥

رياال ٍ ت كل أسبوع، فهل يصبح لديه مبلغ كاف لشراء الساعة بعد ٨ أسابيع؟ ولماذا؟
ال؛ ألــنه بعد ٨ أشـهر سيصـبح لديه ٤٨ ريالًـا. ولــذلك عليه أن يـوفر مبلغًا أكـبر كل أســبوع، أو ينتظر أسـبوعًا آخر

ليتمكن من شراء الساعة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

تقدم المكتبة عرضًا على الكتب " اشتر خمسة كتب ، واحصل على كتاب واحد مجانًا"

إذا كان محمد سيشتري ٢٠ كتابًا ،

                        

فإن عدد الكتب المجانية التي سيحصل عليها محمد = ......... كتب

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 
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ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة الثانية

سؤال رقم 9: اكتب مسألة يتطلب مني حلها أن أعمل جدولًا.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

رياًال ، و يريد أن يشتري جهاز حاسوب ب١٥٠٠ ريال ، إذا كان يوفر في كل أسبوع ٥٠ ريال ، مع محمد ١٠٠٠ 

                           

فبعد كم أسبوع يستطيع محمد أن يشتري الجهاز؟

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

الحصة األولى

كتاب الطالب سؤال رقم 7.

كتاب التمارين سؤال رقم 2، 3.

الحصة الثانية

كتاب الطالب سؤال رقم 5 .

كتاب التمارين سؤال رقم 4، 6.

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

بإستعمال األشكال في األسفل :

فإن عدد النجوم يزيد على عدد الدوائر بـثالث .

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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ة   ل ي د ة تدريس ب ط خ

إذا  ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في عمل جدول لحل المسألة.

ل ⇐أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم. (11-10)

2) توجيه الطالـب إلى تمثيل المسـألة، والعمل في مجموعات ثالثية، وتكليف أحـدهم بأن يعد
إلى ٢٤ وإلى الثـاني أن يضــيء مصـباحًا أحمر عند ذكر مضـاعف للعـدد ٣، وإلى الثـالث أن من ١ 
يضــيء مصــباحًا أزرق عند ذكر مضـاعف للعـدد ٤، ثم تـوجيههم إلى مالـحظة مـتى يضــيء

المصباحان معًا.

ع ي ر تأكد س

األ يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في عمل جدول لحل المسائل؟

م ⇐ فيتم إعطائهم مزيدًا من التدريبات. ع إذا كانت اإلجابة ن

إذا كانت اإلجابة ال  فيتم استعمال ⇐بدائل تنويع التعليم (45 أ)

                                      تدريبات المهارات (12)

                                     التدريبات اإلثرائية (13)

تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة
الموهوبون 

: ورقة، مسطرة. المواد

• حرصًـا على تنمية مهارات التفكير العليا لـدى الطالب، يتم تقديم مسائل منطقية لهم ، ثم
تكليفهم برسم جداول لحلها مثل:

• يلعب كمال وكريم وجميل على ثالثة أجهزة رياضـية مختلفة، بحيث يلعب كل واحد منهم
كلٌّ على أحد األـجهزة في الوقت نفسـه، ثم ينتقل كل واحد منهم إلى جهاز آخر حتى يلعب 

منهم على األجهزة كلها.
• خالل الدورة الثانية لعب كمال على الجهاز األول، ولعب كريم على الجهاز الثالث. وفي الدورة

الثالثة لعب جميل على الجهاز األول.
كلٌّ منهم في كل دورة. حدد أي األجهزة لعب عليها 

جميل 3، 2، 1.

كمال 2، 1، 3.

كريم 1، 3، 2.

التعلم الذاتي
و التعلم  ع ي ر 1) س

ورقة وقلم.
تكليف الطالب بكتابة مسألة تطبيقية من واقع الحياة يمكن حلها بعمل جدول.

وعندما ينتهون، يتم توجيههم إلى تبادل المسائل وحلها.

ع المواد األخرى، العلوم (36 د) ط م ب ر ل 2) ا
توجيه الطالب إلى نشاط العلوم؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

المصادر

(دون)

(فوق)

( ق و (ف  ( ن م (ض
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: ملف عن خطة حل المسألة، على الرابط

https://goo.gl/HPpSQy

:  شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/UYBDk3

: أفكار الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/Vzyz6X

: شرح استراتيجية حل المشكالت، على الرابط

https://goo.gl/9sEMQt 

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/OPW3ou

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
القسمة على 6

وعلى 7
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
2
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التمهيد

الحصة األولى 

و7 وعالـقة القسـمة بالضـرب، وعالقة مراجعة الخـبرات السـابقة لـدى الطالـب (جـدول ضرب 6 
القسمة بالطرح) مراجعة سريعة باستخدام لعبة إلكترونية مرفقة في الوسائل التعليمية.

اعرض على الطالب الفيديو التعليمي المرفق في إثراء 2. ثم وجه األسئلة التالية:

ماذا ترسل هند كل يوم؟
كم عدد الرسائل النصية التي ترسلها هند؟

كم يوم في األسبوع؟
ما هي العملية التي يمكننا من خاللها حل السؤال؟

كيف يمكن التحقق من صحة الحل؟
ما هو أفضل أيام األسبوع؟ ولماذا؟ وماذا يفعل المسلمون في هذا اليوم؟

تسـجيل عنوان الدرس القسمة على 6 وعلى 7، وفكرة الدرس وهي اسـتعمال الشبكات والطرح
المتكرر إليجاد ناتج القسمة على 6 وعلى 7.

عرض مفردات القســـمة، المقســوم، المقســوم عليه، نـــاتج القســـمة باســـتخدام بطاقـــات
المفردات.

الحصة الثانية

 تنفيذ نشـاط لمراجعة معلومـات الطالـب السـابقة لعمليـات القسـمة والضـرب مرفق شرح له
في الوسائل التعليمية لتحفيز الطالب للعب والمشاركة.

توجيه اللغز التالي للطالب:

أنا عدد من الكرات إذا قسمتني على 6 طالب بالتساوي، أخذ كل طالب 3 كرات، فمن أنا؟

ويمكن تـوزيع قطع نمـاذج لمساعـدة الطالـب على الحـل. بعد اإلجـابة الصـحيحة، يتم تـوجيه
السؤال التالي:

كرة كرات وبقيت  أنا عــدد من الكرات إذا قســمتني على 6 طالــب بالتسـاوي، أخذ كل طـالب 3 
واحدة، فمن أنا؟

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في 6
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 6

جدول ضرب 6

الضرب في 7
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 7

جدول ضرب 7
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.الهدف األول ى 6 وعلى 7 ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي ل الشبكات إل ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 بنـاء مف وم القسـمة واملقسوم واملقسوم عليه وناتج القسـمة لـدى الطالب    مراحل متتالية من ا  سوس إ   شبه ا  سوس

ثم إ   ا  رد(تطبق ا  صة  و   والثانية).

دور المعلم

مساعـدة الطالـب على إدراك مفهـوم القســمة بطريقة محسوسـة وذلك عن طريق تصـميم أنشـطة تسـاعد
الطـالب حـتى يـدرك مفهـوم القســمة باســتعمال قطع العد واســتعمال خط األعـداد، وعلى ربط المفـاهيم

ببعضها كمفهوم القسمة والضرب ومفهوم القسمة والطرح المتكرر والربط بين المهارات والمفاهيم.

دور المتعلم

ع   الطـالب تفسـ   العالقـات ال   تر ط املفـا يم فيما بي  ا  العالـقة ب ن القسـمة والضـرب من خالل تمثيل ا بقطع العد وكتابة
ــــل تمــــــثيل عملية الطرح املتكرر ع   خط  عــــــداد، ـ جمل القســـــــمة والضـــــــرب، والعالــــــقة ب ن القســــــمة والطرح املتكرر من خالـ

وتوظيف خ  ته املك سبة    جمل وعبارات ذات داللة معنو ة.

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص توجيه املعلم لتعلم الطالب للقسمة ع   6 وع   7 من خالل التفاعل الفعال ب ن املعلم والطالب (تطبق ا  صة  و  ).و

دور المعلم

و7 و عالـقة القسـمة بــداية الحصــة مع مراجعة المعرفة الســابقة حـول جــدول ضرب 6  عرض األهــداف في 
بالضرب وبالطرح المتكرر قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة في الحالية. 

التركيز على المحتوى من المفردات والمهارات والمفاهيم  والحقائق واالستراتيجيات. 

عرض األمثلة المحلولة ومناقشتها مع الطالب.

التسلسل المنطقي في تدريس المهارات، حيث يتم تدريس المهارات من األسهل لألصعب تدريجيًا. 

تقديم التوضيح خطوة بخطوة من خالل نمذجة المعلم إجراءات إنجاز المهمة من خالل التفكير بصوت عال. 

توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة المهارة خالل حل مسائل اتأكد.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مـدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالب بإمكان
المعلم االنتقال لمهارة أعلى.

دور المتعلم
وع   7 وتــوج   ا، و ن بـــاه املراقبة الـــــذاتية لعملية  علمه الســــــتعمال الشـــــب ات والطرح املتكرر إليجـــــاد نـــــاتج القســـــمة ع   6 

الجراءات املعلم، وال  ك   ع   الت  ير ول س العمليات.

الرؤوس المرقمةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تتيح للطـالب الفرصـة للتحـدث مع أقرانه والوقوف على أفكـارهم أثنـاء حل النشـطة والتـدريبات المتنوعة، كما
تـتيح له فرصــة التــأمل مع نفســه وأقرانه والتفكير والمراجعة قبل اإلجــابة ومن ثم التعــاون والمشـاركة في

األفكار والحل، وتحفز الطالب على االنتباه واالستعداد والجاهزية، وتزيد من االحساس بالمسؤولية الفردية.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجموعات مؤلفة من 4 أعضاء ويعطى كل عضو رقم من 1 إلى 4.
طرح سؤال من أتدرب وأحل المسائل أو مصادر المعلم لألنشطة الصفية على جميع المجموعات.

التحقق من أن كل طالب أخذ فرصته في الممارسة والحل.
التأكد من وصول كل عضو إلى فهم واسع للمشكلة والحل.

تعيين رقم عشوائي للمناقشة في جانب معين من إجابة السؤال.
مناقشة بقية أفراد المجموعات والذين يحملون الرقم نفسه في األفكار األخرى لإلجابة على السؤال.

دور المتعلم

يميز الرقم الخــاص به ويقرأ السـؤال أو المســألة، ويتشــارك مع أعضــاء مجمـوعته في تقــديم األفكــار
والحلول مع تقـديم المساعـدة لزمالئه واالسـتفسار منهم في حال عـدم فهمه لحلولهم المطروحة

واإلتفاق مع مجموعته على الحل وطريقة تقديمه.

التــأهب والجــاهزية في طرح اإلجـابة المتفق عليها ومناقشــتها مع المعلم والمجموعـات األـخرى في
حال تم اختيار رقمه لتمثيل المجموعة.

الوسائل التعليمية
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م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

 1) لعبة إلك  ونية ملراجعة عمليات القسمة، لأللعـاب التعليمية دور كب      حصول التعلم باملتعة وخاصـة للمرحلة  بتدائيـة.

https://goo.gl/cxKKeK :ع   الرابط

2) لعبة ال  لة الدوارة ملراجعة عمليات القسمة والضرب ع   6 وع   7.

يتم توز ع لعبة مشـا  ة ل ل مجموعة، بحيث يـدور الطالب القرص و جيب ع   السؤال و لون  جابة،  عطي املعلم زمن محـدد

ل  ميع و عد ان  اء الزمن يفوز الفر ق الذي حصل ع   أك   عدد من  جابات ال  يحة.

 

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

شبكة التربيع

الوسيلة التعليمية
، تســتخدم في تمـثيل العمليـات الحسـابية على لـوحة من المربعـات على مسافـات متسـاوية أفقيًا وعمـوديًا

األعداد كالقسمة والضرب.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

عينات ونماذج تمثل أو تحا ي الواقع لتقر ب ا  توى لدى املتعلم ن.  ستخدم لتمثيل عملية القسمة.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية
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م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس، يتم عرض املفردات    بداية ا  صة.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

جمع كسرين غير متشابهين - مثال

ة ي ج ر ا روابط خ

فيديو تعليمي للقسمة على 7

ة ي ج ر ا روابط خ

نشاط تفاعلي لعملية القسمة على 6

المرفقات

ملف 1

ملف 2

التقويم

تكوينينوع التقويم
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https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170223111112325division-tables-6.pdf


أسلوب التقويم

الحصة األولى

٥  × هل يمكنك وصـف خطتين مختلفتين إليجاد ناتج قسمة ٣٠ ÷٦؟ إجابة ممكنة: استعمل حقيقة الضرب  6
=30، أو الطرح المتكرر: 30-6=24، 24-6=18، 18-6=12، 12-6=6، 6-6=0، إذن الجواب هو 5.

 أتدرب وأحل المسائل: رقم 6، 10.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

أكمل جملة القسمة باستعمال الصورة :

......... = ٣٥ ÷ ٧

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى

ة المطويات ع ب ا ت م

تشجيع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص بالقسمة على 6 وعلى 7 في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

ناتج القسمة باستخدام خط األعداد التالي :

......... =٢٤÷٦

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

صواب وخطأ

 نقارن بين ٣٥ ÷٧ ،  ٣٠ ÷ ٦ 

 على الصورة :

 ٣٥ ÷٧  >  ٣٠ ÷ ٦

تكوينينوع التقويم

لثانيةأسلوب التقويم الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

٧ في نفس الوقت هو :اختيارات من متعدد العدد الذي يقبل القسمة على ٦ و على 

اختيارات من متعدد

يريد بقال أن يضع ٣٥ تفاحة و ٣٥ برتقالة في ٧ صناديق ، بحيث يحوي كل صندوق على العدد نفسه من
البرتقال أو التفاح ،

فكم حبة فاكهة يجب أن يضع في الصندوق الواحد؟

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
لثانية الحصة ا

مسائل مهارات التفكير العليا رقم 20.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

٧ هو :اختيارات من متعدد العدد الذي ال يقبل القسمة على 

لثانى .الهدف ا ى 6 وعلى 7 ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي ح المتكرر إل ر ط ل ل ا ا م ع ت س ا
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40الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 بنـاء مف وم القسـمة واملقسوم واملقسوم عليه وناتج القسـمة لـدى الطالب    مراحل متتالية من ا  سوس إ   شبه ا  سوس

ثم إ   ا  رد(تطبق ا  صة  و   والثانية).

دور المعلم

مساعـدة الطالـب على إدراك مفهـوم القســمة بطريقة محسوسـة وذلك عن طريق تصـميم أنشـطة تسـاعد
الطـالب حـتى يـدرك مفهـوم القســمة باســتعمال قطع العد واســتعمال خط األعـداد، وعلى ربط المفـاهيم

ببعضها كمفهوم القسمة والضرب ومفهوم القسمة والطرح المتكرر والربط بين المهارات والمفاهيم.

دور المتعلم

ع   الطـالب تفسـ   العالقـات ال   تر ط املفـا يم فيما بي  ا  العالـقة ب ن القسـمة والضـرب من خالل تمثيل ا بقطع العد وكتابة
ــــل تمــــــثيل عملية الطرح املتكرر ع   خط  عــــــداد، ـ جمل القســـــــمة والضـــــــرب، والعالــــــقة ب ن القســــــمة والطرح املتكرر من خالـ

وتوظيف خ  ته املك سبة    جمل وعبارات ذات داللة معنو ة.

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص توجيه املعلم لتعلم الطالب للقسمة ع   6 وع   7 من خالل التفاعل الفعال ب ن املعلم والطالب (تطبق ا  صة  و  ).و

دور المعلم

و7 و عالـقة القسـمة بــداية الحصــة مع مراجعة المعرفة الســابقة حـول جــدول ضرب 6  عرض األهــداف في 
بالضرب وبالطرح المتكرر قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة في الحالية. 

التركيز على المحتوى من المفردات والمهارات والمفاهيم  والحقائق واالستراتيجيات. 

عرض األمثلة المحلولة ومناقشتها مع الطالب.

التسلسل المنطقي في تدريس المهارات، حيث يتم تدريس المهارات من األسهل لألصعب تدريجيًا. 

تقديم التوضيح خطوة بخطوة من خالل نمذجة المعلم إجراءات إنجاز المهمة من خالل التفكير بصوت عال. 

توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة المهارة خالل حل مسائل اتأكد.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مـدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالب بإمكان
المعلم االنتقال لمهارة أعلى.

دور المتعلم
وع   7 وتــوج   ا، و ن بـــاه املراقبة الـــــذاتية لعملية  علمه الســــــتعمال الشـــــب ات والطرح املتكرر إليجـــــاد نـــــاتج القســـــمة ع   6 

الجراءات املعلم، وال  ك   ع   الت  ير ول س العمليات.

الرؤوس المرقمةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تتيح للطـالب الفرصـة للتحـدث مع أقرانه والوقوف على أفكـارهم أثنـاء حل النشـطة والتـدريبات المتنوعة، كما
تـتيح له فرصــة التــأمل مع نفســه وأقرانه والتفكير والمراجعة قبل اإلجــابة ومن ثم التعــاون والمشـاركة في

األفكار والحل، وتحفز الطالب على االنتباه واالستعداد والجاهزية، وتزيد من االحساس بالمسؤولية الفردية.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجموعات مؤلفة من 4 أعضاء ويعطى كل عضو رقم من 1 إلى 4.
طرح سؤال من أتدرب وأحل المسائل أو مصادر المعلم لألنشطة الصفية على جميع المجموعات.

التحقق من أن كل طالب أخذ فرصته في الممارسة والحل.
التأكد من وصول كل عضو إلى فهم واسع للمشكلة والحل.

تعيين رقم عشوائي للمناقشة في جانب معين من إجابة السؤال.
مناقشة بقية أفراد المجموعات والذين يحملون الرقم نفسه في األفكار األخرى لإلجابة على السؤال.

دور المتعلم

يميز الرقم الخــاص به ويقرأ السـؤال أو المســألة، ويتشــارك مع أعضــاء مجمـوعته في تقــديم األفكــار
والحلول مع تقـديم المساعـدة لزمالئه واالسـتفسار منهم في حال عـدم فهمه لحلولهم المطروحة

واإلتفاق مع مجموعته على الحل وطريقة تقديمه.

التــأهب والجــاهزية في طرح اإلجـابة المتفق عليها ومناقشــتها مع المعلم والمجموعـات األـخرى في
حال تم اختيار رقمه لتمثيل المجموعة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية
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الوسيلة التعليمية

 1) لعبة إلك  ونية ملراجعة عمليات القسمة، لأللعـاب التعليمية دور كب      حصول التعلم باملتعة وخاصـة للمرحلة  بتدائيـة.

https://goo.gl/cxKKeK :ع   الرابط

2) لعبة ال  لة الدوارة ملراجعة عمليات القسمة والضرب ع   6 وع   7.

يتم توز ع لعبة مشـا  ة ل ل مجموعة، بحيث يـدور الطالب القرص و جيب ع   السؤال و لون  جابة،  عطي املعلم زمن محـدد

ل  ميع و عد ان  اء الزمن يفوز الفر ق الذي حصل ع   أك   عدد من  جابات ال  يحة.

 

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

خط األعداد (مستقيم األعداد)

الوسيلة التعليمية

مسـتقيم أحـادي البعد تمثل عليه األعـداد كعالمات خاصـة توزع بالتساوي على المسـتقيم. يسـتخدم لتمثيل
عملية الطرح المتكرر.

https://goo.gl/VbkkjL

 

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

جمع كسرين غير متشابهين - مثال

ة ي ج ر ا روابط خ

فيديو تعليمي للقسمة على 7

ة ي ج ر ا روابط خ

نشاط تفاعلي لعملية القسمة على 6

المرفقات

ملف 1

المرفقات
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https://goo.gl/cxKKeK
https://goo.gl/VbkkjL
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/49396?lessonId=80459
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=209&GradeID=7&SubID=209&ID=1216&typ=tdy_209_3x&ptp=3#.WK8ak_krLIU
https://www.splashmath.com/math-skills/third-grade/division-facts/divide-by-6
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170223110918881division-by-counting-hops.pdf


ملف 1

ملف 2

المرفقات
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https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170223111304592division-tables-7.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170223111112325division-tables-6.pdf


التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى

٥  × هل يمكنك وصـف خطتين مختلفتين إليجاد ناتج قسمة ٣٠ ÷٦؟ إجابة ممكنة: استعمل حقيقة الضرب  6
=30، أو الطرح المتكرر: 30-6=24، 24-6=18، 18-6=12، 12-6=6، 6-6=0، إذن الجواب هو 5.

 أتدرب وأحل المسائل: رقم 6، 10.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

أكمل جملة القسمة باستعمال الصورة :

......... = ٣٥ ÷ ٧

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى

ة المطويات ع ب ا ت م

تشجيع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص بالقسمة على 6 وعلى 7 في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

ناتج القسمة باستخدام خط األعداد التالي :

......... =٢٤÷٦

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

صواب وخطأ

 نقارن بين ٣٥ ÷٧ ،  ٣٠ ÷ ٦ 

 على الصورة :

 ٣٥ ÷٧  >  ٣٠ ÷ ٦

تكوينينوع التقويم

لثانيةأسلوب التقويم الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 10 من 14



٧ في نفس الوقت هو :اختيارات من متعدد العدد الذي يقبل القسمة على ٦ و على 

اختيارات من متعدد

يريد بقال أن يضع ٣٥ تفاحة و ٣٥ برتقالة في ٧ صناديق ، بحيث يحوي كل صندوق على العدد نفسه من
البرتقال أو التفاح ،

فكم حبة فاكهة يجب أن يضع في الصندوق الواحد؟

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
لثانية الحصة ا

مسائل مهارات التفكير العليا رقم 20.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

٧ هو :اختيارات من متعدد العدد الذي ال يقبل القسمة على 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

تنويع الواجبات المنزلية

كتاب التمارين: 

الحصة 1: من سؤال 1 لى سؤال 15.

الحصة 2: 16، 17، 19.

كتاب الطالب:

حصة 2األسئلة حصة 1المستوى

816(دون)

1219، 14(ضمن)

17، 1018، 11(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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: ب ال ط ل ة ل ي ف ا ض معلومات إ

إليجاد ناتج قسـمة عـدد (المقسوم) على عدد آخر (المقسوم عليه) ابحث عن عدد اضـربه في
المقسوم عليه فيكون الناتج هو المقسوم، وإن لم أجد هـذا العدد يكون المقسوم ال يقسـم

على المقسوم عليه ويكون هناك باق للقسمة.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐واجه بعض الطالب صعوبة في القسمة على 6 وعلى 7. إذا 

⇐أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم (14)

في 4 على ورقة مربعــات، ثم في ٩ ورسـم شبكة ثـانية ٧  2) تكليف الطالـب برســم شبكة ٦ 
كتابة حقيقة القسمة لكل من هاتين الشبكتين.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في القسمة على 6 وعلى 7؟

م← فيتم استعمال األمثلة اإلضافية ع إذا كانت اإلجابة ن
إذا كانت اإلجابة ال ← فيتم استعمال بدائل تنويع التعليم (47ب)، تدريبات المهارات

(15)، التدريبات اإلثرائية (17)

تعلم الحق:

بــأن يصــفوا كيف وعلى ٩. وتكليفهم  تبليغ الطالــب أن الــدرس التــالي عن القســـمة على ٨ 
يساعدهم الدرس الحالي في القسمة على ٨ وعلى 9.

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس (7-1 إلى 7-3) بإعطائهم:

اختبار منتصف الفصل (36).

تنويع التعليم

( ن و (د
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المجموعات الصغيرة
الموهوبون 

: حقيبتان ورقيتان، قصاصات ورق، ورقة بيضاء أو سبورة. المواد

: حضـر قصاصات من الورق ُ كتب عليها أعـداد بالعشـرات والمئات وحتى األلوف. بعضـها ة ب ع ل
على ٧. ضع تلك الـتي تقبل القسـمة على ٦ في حقيبة ُ كتب عليها العــدد ٦، يقسـم على ٦ أو 

وضع الباقي في حقيبة ُ أخرى كتب عليها العدد ٧.

• اطلب إلى طـالب سحب قصاصـة ورق من إحـدى الحقيبتين، فإذا سحب قصاصـة من حقيبة
العدد ٧ مكتوبا عليها ٢٨٠ مثلًا، فدعه يفكر «كم سبعة في العدد ٢٨٠؟ » 40

يمكن اســـتعمال أي خطة إليجــاد الجــواب (الطرح المتكرر، اســـتعمال خاصــية التبــديل لحل
حقيقة الضرب المترابطة.. إلخ)

• كرِّر العملية مع كل طالب.
• تحد الطالب باألعداد التي ال تقبل القسمة على ٦ أو على 7.

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: بطاقات. المواد

اطلب إلى الطالب أن يفكروا في ألغاز « خمن من أنا »؟ التي تتضمن القسمة على ٦ أو ٧.
اكتب األلغاز في بطاقات، ووزِّعها على الطالب.

ع المواد الخرى، الصحة (36 د) ط م ب ر ل 2) ا

وجه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

دعّم مهـارات حل المسألة وخططها مسـتعملًا تـدريبات حل المسألة (16) الواردة في مصـادر
المعلم لألنشطة الصفية.

 

المصادر

 

فوق

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د
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: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/D6iKtB

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/xJD9A6

: أفكار الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/tKYsYE

:  فيديو شرح القسمة على 6 وعلى 7، على الرابط

https://goo.gl/XxvYAL

: المدرسة العربية، على الرابط

https://goo.gl/nERmir

: تدريب إلكتروني على اإلنترنت للقسمة على 6 وعلى 7، على الرابط

https://goo.gl/MkcC89

https://goo.gl/AQIvQm

:  أوراق عمل، على الرابط

https://goo.gl/Bku1YA

https://goo.gl/v9yPoS

https://goo.gl/5rXPI3

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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https://goo.gl/D6iKtB
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https://goo.gl/tKYsYE
https://goo.gl/XxvYAL
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https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
القسمة على 8

وعلى 9
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
2

التمهيد

 صفحة 1 من 13



الحصة األولى
و 9 وذلك باســــتخدام لعبة جينقا مراجعة الخــبرات الســابقة للطالــب في جــدولي ضرب 8 

(مرفقة في الوسائل التعليمية).

عرض المسألة التالية على الطالب:

فاطمة 40 قطعة من الحلوى على 8 أطباق بالتساوي، فكم قطعة حلوى وضـعت في وزعت 
الطبق الواحد؟

وضـع 40 قطعة حلــوى حقيقية عند كل مجمــوعة وتكلف المجموعــات بتـوزيعها إلى 8 يتم 
مجموعات بالتساوي.

ثم تطرح األسئلة التالية:

كم عدد قطع الحلوى؟
إلى كم مجموعة نريد تقسيمها؟

ما عدد قطع الحلوى في المجموعة الواحدة؟
ما هو المقسوم؟ وما هو المقسوم عليه؟ وما ناتج القسمة؟

اكتب العالقة بين األعداد؟

توزيع قطع الحلوى على الطالب كمكافأة على حلهم.

ثم يتم سؤالهم:

ما هي مضار الحلوى؟
ماذا يجب أن نفعل للمحافظة على األسنان ونظافة الفم؟

اذكر دليلًا من القرآن أو السنة النبوية على أهمية النظافة؟
ما هو دورك كمواطن في المحافظة على الممتلكات العامة للدولة؟

 

تسجيل فكرة الدرس وهي استعمال النماذج وطرائق أخرى إليجاد ناتج القسمة على 8 وعلى 9.

الحصة الثانية
تــوزيع ورقة النشــاط المرفقة في إثراء3 على الطالـب، تختـار كل مجمـوعة الـعب يمثلها وتبــدأ

اللعبة.

: يضـــع كل الـــعب مجســـم يختـــاره (مثل دببة صغيرة، أو أقراص ملــونة أو مشـــابك للعبة ا
ملونة...إلخ) في نقطة البداية، ثم يرمي حجر النرد ويتحرك بحسـب العدد الظاهر ويجيب على
السـؤال، ثم يشـطب على إجـابة السـؤال المكتـوبة على البالونـات، في حـال وقف الالـعب على
شكل الوحش فيحق له اختيار أي رقم من البالونات لشـطبه وتسـتمر اللعبة بهذا الشكل، يفوز

الالعب الذي يشطب آخر رقم في البالونات.

 صفحة 2 من 13



الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضرب في 8
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 8

جدول ضرب 8

الضرب في 9
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(2)-الضرب في 9

جدول ضرب 9

9الهدف األول ى 8 وعلى ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي ل النماذج إل ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القـدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين

االتجاه السليم نحو عملية القسمة (تطبق الحصة األولى والثانية).

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشـادات الالـزمة لتنفيذ األنشــطة واأللعـاب التعليمية واختيـار منسـق كل مجمـوعة
وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.

اختيار مسائل متنوعة من أتدرب وأحل المسائل ومصادر المعلم لألنشطة الصفية للحل كمجموعات.
التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة

وقت الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضـيح وتلخيص ما تعلمه الطالب حول القسـمة على 8 وعلى

9 مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم

يشـارك زمالـئه في حل األنشــطة ويشـاركهم في تنفيذ األلعـاب التعليمية والتــدريبات الجمـاعية حـول
مفهوم القسمة على 8 وعلى 9.

يعبر عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، ويلقي األسئلة، ويجيب عن بعض التساؤالت، ويعرض أفكاره.
يناقش أفراد مجموعته في إجاباتهم ويعتمدها.

يحصـل على فرصـة آمنة للمحاولة والخطأ، ويسأل في النقاط غير الواضـحة لـديه حول القسـمة على 8
وعلى 9، ويتعلّم من خطئه.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من اإلجراءات المسـتخدمة من قبل المعلم والطالب لمساعـدة الطالب على تنظيم ومراقبة تعلمه
وعلى 9 بقصـد السـيطرة على أنشـطته المعرفية، والتأكد من تحقيق أهـداف هـذه األنشـطة للقسـمة على 8 

(تطبق الحصة األولى).

دور المعلم

يقوم المعلم بعملية نمـذجة لعمليات القسـمة على 8 وعلى 9 ولالستراتيجيات التي يسـتخدمها في التفكير
لتنمية سلوك ما وراء المعرفة وتتضـمن عمليات تحديد (ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفكير بصوت عال، والتساؤل
الــذاتي عن عملية التفكير وإيضــاح ما يــدور في ذهنه أمـام الطالـب، تكليف الطالـب بتنفيذ تــدريبات مشـابهة

والتجول بينهم لمالحظة حلهم، توضيح العالقة بين عملية القسمة والضرب.

دور المتعلم

يقوم كل طالب بنمذجة عملية القسمة على 8 وعلى 9 مثلما فعل المعلم باستخدام النماذج والطرح المتكرر
على خط األعــداد، ولكن في فقرة جديــدة من اتـأكد وأتــدرب وأحل المسـائل ثم يقـارن عمليـاته في النمـذجة
بعمليــات زميل له يجلس بجـواره بحيث يعـبر كل منهما لآلـخر عما يــدور في ذهنه ويناقشــها معه للوصـول

للحل.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

 صفحة 3 من 13

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/875
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/876


الوسيلة التعليمية

تطبيق لتمثيل قطع العد أو النماذج.

https://goo.gl/cd5KfN

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

عينات ونماذج تمثل القسمة ع   8 أو ع   9.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعاب التعليمية دور كب      حصول التعلم باملتعة وخاصة للمرحلة  بتدائية.

لعبة جينقا يكتب ع    ل قطعة عملية ضرب من جدو   ضرب 8 و9، و تم عمل مسابقة ب ن ا  موعات يختار الطالب

القطعة و جيب عن السؤال وإذا اخطأ     جابة  عاد القطعة، يفوز الفر ق الذي يبقى لألخ  .

https://goo.gl/ZpNAtN :لعبة كرة القدم، ع   الرابط

https://goo.gl/RlOfGh :لعبة سباق السيارات، على الرابط

 

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

مكونات الغالف الجوي

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني القسمة على8

تدريب إلكتروني القسمة على 9
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https://goo.gl/cd5KfN
https://goo.gl/ZpNAtN
https://goo.gl/RlOfGh
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52477?lessonId=81306
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https://ca.ixl.com/math/grade-3/divide-by-9


تدريب إلكتروني منوع

تدريب إلكتروني القسمة على8

تدريب إلكتروني القسمة على 9

المرفقات

ملف 2

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة األولى

تكليف الطالب بإيجاد ناتج  بطريقتين مختلفتين.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

نكتب جملة القسمة الممثلة بالنموذج على الصورة :اختيارات من متعدد

صواب وخطأ

٢٧ طالبًا ، ومن الصف الثالث ٣٦ طالبًا نظمت المدرسة حملة للنظافة المدرسية ، فإذا شارك من الصف الرابع 

وتم توزيعهم على مجموعات متساوية ، كل مجموعة تحوي ٩ طالب

٧ مجموعات فإن عدد المجموعات كلها = 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى

ة أ ف ا ك ة م ق ا ط ب
تكليف الطالـب بكتـابة الحقـائق المترابطة مع الحقيقة في ورقة صغيرة، ثم تســـليم أوراقهم عند

انتهاء الحصة، وقبل مغادرة المعلم الفصل.

اسـتخدام أحد األلعـاب اإلـلكترونية المرفقة الوسـائل التعليمية، يتم اختيـار الطالـب عشـوائيًا عن طريق األـعواد
المثلجة أو العجلة الدوارة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

القاعدة المستخدمة في الجدول :اختيارات من متعدد

إكمال الناقص

ذهب خالد الى معرض الحيوانات البحرية وشاهد نجوم البحر ، و األخطبوطات ، فإذا كان لكل نجمة بحر (٥
أذرع) ، ولكل أخطبوط (٨ أذرع) ،

وكان مجموع أذرع نجوم البحر (٣٥ ذراعًا)،

ومجموع أذرع نجوم البحر و األخطبوطات (٧٥ ذراع)

                  

فإن عدد األخطبوطات في المعرض = .........  

كتابةً ) تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

تكوينينوع التقويم

۸ ÷٥٦

٦ =۹ ÷٥٤
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https://ca.ixl.com/math/grade-3/division-facts-for-6-7-8-and-9
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic-home/multiply-divide/division-facts/e/dividing-by-8
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic-home/multiply-divide/division-facts/e/dividing-by-9
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170224071807965%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA.pdf


أسلوب التقويم

لثانية الحصة ا

مسائل مهارات التفكير العليا

تكليف الطالب بحل السؤال ( ١٨ ) في مجلة الصف.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

اكمل الجملة العددية مستخدمًا الطرح المتكرر

......... =٣٦÷٩

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

لثانية الحصة ا

الــتي 8، والكتــابة عن الخطة  تكليف الطالــب بــالتفكير في الخطط الـتي يمكن اســتعمالها إليجــاد نــاتج 40
يفضلونها، وشرح وجهة نظرهم.

: ة المطويات ع ب ا ت م

وعلى 9 تشـجيع الطالـب على كتـابة مسـائل مشابهة لألمثلة، وتـدوينها في المكان الخاص بالقسـمة على 8 
في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

قيمة المدخلة في الجدول

هي :

لثانى 9الهدف ا ى 8 وعلى  ل ج القسمة ع ت ا د ن ا ج ي ) إل ق الضرب المترابطة  ئ ا ق ، ح ح المتكرر  ر ط ل (ا ى  ر خ ق أ ر ل ط ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القـدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين

االتجاه السليم نحو عملية القسمة (تطبق الحصة األولى والثانية).

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشـادات الالـزمة لتنفيذ األنشــطة واأللعـاب التعليمية واختيـار منسـق كل مجمـوعة
وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.

اختيار مسائل متنوعة من أتدرب وأحل المسائل ومصادر المعلم لألنشطة الصفية للحل كمجموعات.
التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة

وقت الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضـيح وتلخيص ما تعلمه الطالب حول القسـمة على 8 وعلى

9 مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم

يشـارك زمالـئه في حل األنشــطة ويشـاركهم في تنفيذ األلعـاب التعليمية والتــدريبات الجمـاعية حـول
مفهوم القسمة على 8 وعلى 9.

يعبر عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، ويلقي األسئلة، ويجيب عن بعض التساؤالت، ويعرض أفكاره.
يناقش أفراد مجموعته في إجاباتهم ويعتمدها.

يحصـل على فرصـة آمنة للمحاولة والخطأ، ويسأل في النقاط غير الواضـحة لـديه حول القسـمة على 8
وعلى 9، ويتعلّم من خطئه.

÷

 صفحة 6 من 13



األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تســـتخدم عند وجــود طالـــب مختلفين في المســـتويات المعرفية أو المهــارية ويـــدرسون نفس المفــاهيم
والمهــارات، وفيه يمكن أن يبــدأ كل طــالب من النشــاط المالــئم لمســتواه المعرفي أو المهـاري ويتقــدم إلى

الوصول إلى مستوى متميز(تطبق الحصة الثانية).

دور المعلم

تحـديد مسـتويات الطالب والفروق الفردية فيما بينهم في حفظ جداول الضـرب ومفهوم القسـمة والحقائق
المــترابطة، وتقســـيم األــدوار بين الطالــب، والتخطيط الجيد لتنفيذ اإلــستراتيجية عن طريق اختيــار التـــدريبات
المناسـبة لجميع المسـتويات من كتـاب التمـارين وكتـاب الطـالب ومصادر المعلم لألنشـطة الصـفية، وتكييف

المحتوى ليتناسب مع اإلستراتيجية، تقديم التغذية الراجعة للطالب.

دور المتعلم

المشــاركة في تنفيذ الــدرس كـإلتزام يجب القيـام به (فيســتعمل حقـائق الضــرب المـترابطة والطرح المتكرر
وعلى 9، ويحل التـدريبات المختلفة)، وتقبل فكرة اختالـف المهام، وقبول التحـدي إليجـاد ناتج القسـمة على 8 

وبذل الجهد لالرتقاء بمستواه.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

Number Lines

الوسيلة التعليمية

تطبيق خط  عداد لتمثيل الطرح املكرر.

https://goo.gl/72phcm

 

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعاب التعليمية دور كب      حصول التعلم باملتعة وخاصة للمرحلة  بتدائية.

لعبة جينقا يكتب ع    ل قطعة عملية ضرب من جدو   ضرب 8 و9، و تم عمل مسابقة ب ن ا  موعات يختار الطالب

القطعة و جيب عن السؤال وإذا اخطأ     جابة  عاد القطعة، يفوز الفر ق الذي يبقى لألخ  .

https://goo.gl/ZpNAtN :لعبة كرة القدم، ع   الرابط

https://goo.gl/RlOfGh :لعبة سباق السيارات، على الرابط

 

المرفقات اإلضافية
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المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

مكونات الغالف الجوي

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني القسمة على8

تدريب إلكتروني القسمة على 9

تدريب إلكتروني منوع

تدريب إلكتروني القسمة على8

تدريب إلكتروني القسمة على 9

المرفقات

ملف 2

المرفقات
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52477?lessonId=81306
https://ca.ixl.com/math/grade-3/divide-by-8
https://ca.ixl.com/math/grade-3/divide-by-9
https://ca.ixl.com/math/grade-3/division-facts-for-6-7-8-and-9
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic-home/multiply-divide/division-facts/e/dividing-by-8
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic-home/multiply-divide/division-facts/e/dividing-by-9
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170224071807965%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA.pdf


التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة األولى

تكليف الطالب بإيجاد ناتج  بطريقتين مختلفتين.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

نكتب جملة القسمة الممثلة بالنموذج على الصورة :اختيارات من متعدد

صواب وخطأ

٢٧ طالبًا ، ومن الصف الثالث ٣٦ طالبًا نظمت المدرسة حملة للنظافة المدرسية ، فإذا شارك من الصف الرابع 

وتم توزيعهم على مجموعات متساوية ، كل مجموعة تحوي ٩ طالب

٧ مجموعات فإن عدد المجموعات كلها = 

ختامينوع التقويم

۸ ÷٥٦
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أسلوب التقويم

الحصة األولى

ة أ ف ا ك ة م ق ا ط ب
تكليف الطالـب بكتـابة الحقـائق المترابطة مع الحقيقة في ورقة صغيرة، ثم تســـليم أوراقهم عند

انتهاء الحصة، وقبل مغادرة المعلم الفصل.

اسـتخدام أحد األلعـاب اإلـلكترونية المرفقة الوسـائل التعليمية، يتم اختيـار الطالـب عشـوائيًا عن طريق األـعواد
المثلجة أو العجلة الدوارة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

القاعدة المستخدمة في الجدول :اختيارات من متعدد

إكمال الناقص

ذهب خالد الى معرض الحيوانات البحرية وشاهد نجوم البحر ، و األخطبوطات ، فإذا كان لكل نجمة بحر (٥
أذرع) ، ولكل أخطبوط (٨ أذرع) ،

وكان مجموع أذرع نجوم البحر (٣٥ ذراعًا)،

ومجموع أذرع نجوم البحر و األخطبوطات (٧٥ ذراع)

                  

فإن عدد األخطبوطات في المعرض = .........  

كتابةً ) تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

لثانية الحصة ا

مسائل مهارات التفكير العليا

تكليف الطالب بحل السؤال ( ١٨ ) في مجلة الصف.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

اكمل الجملة العددية مستخدمًا الطرح المتكرر

......... =٣٦÷٩

كتابةً ) مالحظة (تكتب اإلجابة رقمًا وليس 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

لثانية الحصة ا

الــتي 8، والكتــابة عن الخطة  تكليف الطالــب بــالتفكير في الخطط الـتي يمكن اســتعمالها إليجــاد نــاتج 40
يفضلونها، وشرح وجهة نظرهم.

: ة المطويات ع ب ا ت م

وعلى 9 تشـجيع الطالـب على كتـابة مسـائل مشابهة لألمثلة، وتـدوينها في المكان الخاص بالقسـمة على 8 
في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

٦ =۹ ÷٥٤

÷
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اختيارات من متعدد

قيمة المدخلة في الجدول

هي :

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

تنويع الواجبات المنزلية

كتاب التمارين:

الحصة 1: من 1 إلى 14.

الحصة 2: من 15 إلى 24.

كتاب الطالبة:

حصة 2األسئلة حصة 1المستوى

128، 15(دون)

1311(ضمن)

1614(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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: ل الحقائق المترابطة ا م ع ت س ا

: ذكر الطالــب بــأنهم يســتطيعون اســتعمال حقـائق الضــرب المـترابطة، أو حقـائق 1 ل  ا ـ ث م
القسمة المترابطة إليجاد ناتج القسمة.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐واجه بعض الطالب صعوبة في القسمة على 8 وعلى 9. إذا 

⇐أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  م ع ت س ا ف

1) تدريبات إعادة التعليم (18)

وأعط  ،٨ ÷ 2) اطلب إلى الطالـــب اســـتعمال األـــكواب وقطع العد لعمل نمــوذج للمســألة١٦ 
مجموعات من الطالب ٨ أكواب و ١٦ قطعة عد، ثم اطلب إليهم توزيع قطع العد في األكواب

الثمانية بالتساوي. واسأل: ما جملة القسمة العددية التي يمكنك كتابتها لتبين الحل؟

اســتمر في هـذا النشـاط، واطلب إليهم اســتعمال األـكواب وقطع العد لعمل نمـاذج لحقـائق
قسمة أخرى للعددين 8، 9.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في القسمة على 8 وعلى 9؟

م← فاستعمل المثاالن اإلضافيان ع إذا كانت اإلجابة ن
إذا كانت اإلجابة ال ← فاستعمل بدائل تنويع التعليم (50ب)، تدريبات المهارات (19)، التدريبات

اإلثرائية (21)

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس (7-3،  7-4) بإعطائهم:

االختبار القصير (2) (34) في دليل التقويم.

تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة
الموهوبون 

تحدَّ الطالب في أن يحلوا مسائل يكون المقسوم عليه فيها ١٠ أو أكبر، وضمنها مسائل مع  •
وجود باق.

• شجعهم على توضيح الطريقة التي استعملوها لحل المسائل.

 

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: بطاقات، أقالم تلوين، أو أقالم سبورة. المواد

• اطلب إلى الطالب عمل بطاقات للقسمة على ٨ وعلى ٩
• شجعهم على اختبار بعضهم بعضا.

ل المسألة  2) تدريبات ح

دعّم مهـارات حل المسألة وخططها مسـتعملًا تـدريبات حل المسألة (20) الواردة في مصـادر
المعلم لألنشطة الصفية.

 

المصادر

( ن و (د

۲ =۸ ÷۱٦

 

فوق

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د
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: نشاط تفاعلي لمراجعة عملية القسمة، على الرابط

https://goo.gl/ENAvPD

: المدرسة العربية، على الرابط

https://goo.gl/sLuiwv

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/dnXwG5

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/hQABUO

: أوراق عمل متنوعة، على الرابط

https://goo.gl/s8vvM4

https://goo.gl/Im0HaP

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استقصاء حل المسألة: أختار

الخطة المناسبة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-20/05/1441

الفصل الدراسي الثاني
2

التمهيد

الحصة األولى
: مشهد تمثيلي

 تتألف التمثيلية من خمسة أفراد يمثلون عائلة حيث يُمثل أحد الطالب دور األب واآلخر يُمثل دور
األم والثالثة الباقون يُمثلون األبناء.

تبـدأ التمثلية في ذهـاب األـب إلى السوق ويشـتري تفـاح ثم يعود إلى المنزل ويجلس مع أبنـائه
وزوجته ويقول:

أريد أن أقســم التفــاح عليكم بالتســاوي فيطلب من ابنه األــكبر محمد أن يعد حبــات التفـاح،
فيقول له محمد: إنها 15 حبة تفاح ياأبي، ثم يوزع األب حبات التفاح عليهم بالتساوي حبة حبة،
ويسـأل ابنه األوسـط خـالد فيقول له: كم أخذ كل شخص؟ فيجيب خالد: 3 حبات، يسأل األب:
هل بقي شيئًا؟ خــالد: ال شيء يــاأبي. األــب: من يُمثل لي العملية الـتي تم فيها التـوزيع؟ االــبن

 .3=5 األصغر سالم: 15

مناقشة الطالب في التمثيلية وطرح األسئلة التالية:

ماهي الخطة المناسبة لحل المسألة؟ ولماذا؟
ماهو دور األب بالنسبة لألسرة؟ ماذا عن دور األم؟

ما هو واجبنا تجاه والدينا؟ اذكر دليلُا من الكتاب أو السنة؟
ماذا عن األطفال اللذين ليس لهم أُسر؟ من يقوم برعايتهم؟ 

مراجعة معلومات الطالب السابقة حول خطط حل المسألة والخطوات األربع.

عرض فكرة الدرس وهي اختيار أفضل خطة لحل المسألة.

الحصة الثانية
تـوزيع المسـائل في إثراء 3 على الطالــب بحيث يتم إعطـاء كل مجمـوعة مسـألة مختلفة عن
األــخرى ويتم تحــديد زمن اإلجــابة بــدقيقة فقط ثم تعرض المسـائل جميعها أمـام الطالـب

ويتم مناقشتها وتبرير اختيار العملية المناسبة. 

تنفيذ النشاط الوارد في تنويع التعليم (المجموعات الصغيرة).

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

÷
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مهارة حل المسألة: أختار
العملية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة

(1)-مهارة حل المسألة: أختار العملية
اختيار العملية المناسبة

خطة حل المسألة: أعمل
جدوال

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة

(2)-خطة حل المسألة: أعمل جدوال
من خطط حل المسألة

ل المسألة.الهدف األول ح ة ل ط اختيار أفضل خ

80الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
يقـــوم الطالــــب بتمـــثيل مشــــ د ك شــــاط تقــــدي   لتمـــثيل عملية قســــمة، بحيث يتم ذلك    ب ئة آمنة و تفــــاعلون مع  خر ن   

حدود عالقة دور م بأدوار أقرا  م (تطبق    ا  صة  و  ).

دور المعلم
يو ـ   املعلم قواعد املشـ د و ختار الطالب و حدد أدوار م، و حضـر  دوات، و قدم املساعدة والتدخل    الوقت املناسـب،

و قوم مدى فعالية املش د    تحقيق   داف ال   رسم ا.

دور المتعلم
ال بد من إلـ  ام  ل طـالب بالـدور ا  ـدد له، وأن يتكيف مع أفراد مجمـوعته الـ   اخـت   ضم  ا، وأن يؤدي دوره ع   أكمل وجه

ح   يضمن نتائج إيجابية   موعته، و مثل عملية القسمة  ش ل جيد.

الجكسو (األم) القائم على مجموعة الخبراءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

يقســم املعلم الطالــب إ   مجموعــات ثالــثية أو ر ـاعية و عطي  ل فرد ف  ا مسـألة مختلفة عن  خر،ثم يجمع الطالـب أ ــ اب
املسـائل امل شـا  ة    مجموعـات لدراسـة املسـألة املشـ  كة، ثم  عـود  ل طـالب بخـ  ة مركزة إ   مجموعته  م (تطبق    ا  صـة

الثانية). 

دور المعلم

تحــديد المسـائل الـتي ستـوزع بين الطالـب بحيث يكـون حل المسـألة له طرق مختلفة، وتوضــيح اإلـستراتيجية
للطالــب، مع تقســيم المســائل بينهم وتحــديد أدوار كل منهم، ومن ثم تقـويم نتـاج المجمـوعة في نهـاية

الدرس. 

دور المتعلم
يشــارك بفعــالية في تنفيذ الــدرس، من خالــل حل مســائل اختيــار الخطة المناســـبة لحل مســائل القســمة

بالخطوات األربع، يتعلم الطالب بنفسه ومن خالل مجموعته.

االستقصاءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
  يتطلب     ـذه  س  اتيجية أن يجمع الطالـب بيانـات ومعلومـات عن املسـألة و حـاولون الر ط بي  ا إليجـاد العالـقة ال   تر ط ا

واختيار ا  طة املناسبة   ل املسألة (تطبق ا  صة  و   والثانية).

دور المعلم

اطالــع الطالـب ع   املسـائل الـ   يناســ  ا  ســتقصاء وتم اختيـار ا من كتـاب الطـالب وكتـاب التمـار ن ومصـادر املعلم لأل شــطة
الصــفية، وح  م ع   اختيـار ا  طة الـ   تناسـ  م، وتـدر ب الطالـب ع   مراحل كتـابة ا  طة، وتخصـيص ل ل مرحلة جزء من

  ا  صة لتوضيح ا وممارس  ا.

دور المتعلم
القيــام  سلســلة تجــارب وجمع البيانــات الالــزمة   ل املشــ لة وتنظيم ا وتفســ   ا، واختيــار ا  طة املناســبة، واتبــاع ا  طـوات

 ر ع   ل املسألة، وكتابة ا  طوات بالتفصيل.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية
 يمكن احضار صور لدور أيتام الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

 باإلضافة إ   صور ت ناسب مع املسائل ال    عرض أثناء الدرس. ولوزارة الشؤون  جتماعية أو الضمان  جتما  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3695
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3701


الوسيلة التعليمية
 لتنفيذ ال شــاط الــوارد    تنــو ع التعليم بــداية ا  صــة عينــات ونمــاذج تمثل أو تحــا ي الــواقع لتقر ب ا  تــوى لــدى املتعلم ـن.

الثانية.

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

الوسيلة التعليمية

 

تستخدم لحل الطالب في المجموعات أو للعصف الذهني عند طرح سؤال عن خطط حل المسألة.

 

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

طرح الكسور غير المتشابهة

المرفقات

ملف 1

ة ي ج ر ا روابط خ

مسائل متنوعة من سيمانور

المرفقات
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/63564?lessonId=85740
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170224115740697%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9.pdf
http://projects.nooor.com/SemaBrowsers/ViewBag.aspx?Urlsn=80912d371df6a1fe020d6318989a87439c1e23f895c71609bb61f7d720716892eb7a649945efe0c08b19f93db99f19ae02a0d30ccbeeb08d869dbefd742589906894511f82fab4481b3528c98098eacfefa6ac9a87bd05fe6f01f4fa6b7c94f1b5334fe7d77f5e7fb4abf6c5bf25ae47601a74b2962299786fb570a2d4cf11d73c132d368541e90d58729f09b8c86e671725a27824c8045daac114bb527d3253521a6a1129c91ecab63d7c1dc927ac3dab520c10f2e685717ab16aabbdab5d86e11bff8a0fe1bfa5ff847985bb624a3b4e78ddd59daa454a2ce2ee568aea01436365ab2ac852c86811aa3cc71a9d6e482af9c203f95ff01c300eb966b2d040f71996813998d080dd1b3ea0bab60232ebe4998b39236c8340638fc846f4c1841719a15dc213833d28654264a5167e86aa9ddec66467df3fa13818ada0a1ac1474c6989e00c6b7db9085e249c1fd0fa5adb492c9cd31ee7cb1d18396a8ceea18b0


التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى

كتابة المسألة اآلتية على السبورة:
يحاول خالد حل مسألة عن ترتيب جلوس أشخاص على طاولة. فما خطة الحل التي يستعملها؟ ولماذا؟

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

العدد التالي في النمط

. . . ، ٥٠ ، ٤٨ ، ٤٦ ، ٤٤

هو .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة األولى

 سؤال الطالب عن الفرق بين درس خطة حل المسألة واستقصاء حل المسألة؟

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

رياًال ، اشترى حسام ٤ علب من الحلوى ، سعرالعلبة الواحدة ١٠ رياالت ، إذا أعاد له البائع ٦٠ 

فكم يكون حسام قد دفع للبائع بالريال ؟                  
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ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

لثانية الحصة ا

: ة المطويات ع ب ا ت م

تشـجيع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص الستقصاء حل المسألة في
مطوياتهم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

علقت ليلى صورًا على الجدار ، فوصعت ٣ صور في الصف العلوي ، ٦ صور في الصف الثاني ، ٩ صور في الصف
الثالث ،

إذا تابعت ليلى هذا النمط لصفين آخرين ، فإن عدد الصور التي تكون قد علقتها على الجدار = ......... لوحة

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

 

صواب وخطأ

في لوحة إعالنات أحد المحالت وضعت األسعار كما يلي :

و ذكرت صديقتنا صالحة

هل ما ذكرته صواب أم خطأ ؟

تكوينينوع التقويم

لثانيةأسلوب التقويم الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيارات من متعدد

لدى عائشة و صفية كرتون من زجاجات العصير به ٢٤ زجاجة ، إذا كانت عائشة تشرب زجاجتين يوميًا ، و تشرب
صفية زجاجة واحدة يوميًا ،

فبعد كم يوم ستشربان زجاجات العصير جميعها ؟

              

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

الحصة األولى
كتاب الطالب: 2، 5.

كتاب التمارين: 2، 3.

الحصة الثانية
كتاب الطالب: 6، 7.

كتاب التمارين: 4.

ن التكاليف المنزلية م 40ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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ة ي ض ا ي ر ل الخلفية ا

يفترض أن يكون الطالب قد تعلموا عدة خطط إليجاد نتيجة القسمة،
وهذه تتضمن :

• استعمال النماذج والشبكات ورسم الصور لمجموعات متساوية.
• استعمال الحقائق المترابطة.

• استعمال الطرح المتكرر.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐واجه بعض الطالب صعوبة في القسمة على 8 وعلى 9. إذا 

⇐أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم (25)

2) توجيه الطالب لذكر خطتهم المفضـلة لحل المسائل، وتوضـيح متى يمكن استعمالها. ثم
تكليفهم بإعطــاء مثـال على مسـألة يمكن حلِّها باســتعمال هــذه الخطة، وتوضــيح طريقة

حلِّها.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في اختيار خطة لحل مسألة؟

م← فيتم استعمال بديل المجموعات الصغيرة (53أ) ع إذا كانت اإلجابة ن
، تـدريبات المهـارات ← فيتم اســــتعمال بـــدائل التعلم الـــذاتي (53أ) إذا كـــانت اإلجـــابة ال 

(24)، التدريبات اإلثرائية (25)

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدرس ( ٧-٥) بإعطائهم:

االختبار القصير (3) (35) في دليل التقويم.

تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة
ن المتوسط  و د

المواد: أشـياء من غرفة الصـف (تجمع وتعنون)، أوراق الصـقة، مشابك. أوراق، لعبة، قطع نقد،
قطع عد.

تنفيذ النشاط كالتالي:

، مثل ٥ مشابك أوراق يمكن وضعها في جمع أشـياء من غرفة الصـف واكتب لها عنوانًا
حقيبة صغيرة بعنوان «٢٥ ريالًا ».

يمكن للطالب تحديد سعر القطعة الواحدة باستعمال الخطة اآلتية:
ضع ٥ أوراق الصــقة في صف واحد (لتمثل مشـابك الـورق الخمسـة)، ثم أحضـر ٢٥ ريالًا
(ورق نقد أو قطع نقد للعب) وقسـمها بالتسـاوي بين األوراق الخمس. سيجد الطالب أن

كل مشبك ورق ثمنه ٥ رياالت؛ ألنه يوجد على كل ورقة خمس قطع.
. اطلب إلى الطالب كتابة مسألة قسمة ُ مناظرة، مثل 

التعلم الذاتي
و التعلم   ع ي ر 1) س

: بطاقات. المواد
كتـابة اســم خطة على كل بطاقـة. وبعد انتهـاء الطالـب من درسـهم يتم إعطـائهم
بطــاقة، وتـوجيههم لكتــابة مسـألة يمكن حلها بـالخطة المكتـوبة على أحد وجهي

البطاقة، وكتابة الحل على وجهها اآلخر.

المصادر

( ن و (د

(دون)

٥ =٥ ÷۲٥

( ق و (ف  ( ن م (ض
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: استراتيجيات حل المسألة الرياضية، على الرابط

https://goo.gl/XiWjl1

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/hw9X7B

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/4IIt33

: نبذة شاملة الستراتيجيات حل المسألة، على الرابط

https://goo.gl/DNfOux

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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https://goo.gl/XiWjl1
https://goo.gl/hw9X7B
https://goo.gl/4IIt33
https://goo.gl/DNfOux
https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441التهيئةالرياضيات
الثاني

1

 صفحة 1 من 10



التمهيد

التحقق من تمكن الطالـب من المتطلبـات السابقة وهي: مقارنة األشـياء حسب (الطول، الوزن،
السعة)/ قراءة الساعة وكتابة الوقت الذي تشير إليه/ استعمال نماذج مربعة إليجاد المساحة.

وذلك باستخدام بعض األلعاب اإلكترونية المرفقة في الوسائل التعليمية.

: ب ال ط ل ع ا لتالي م تنفذ النشاط ا

اإلعالنات

: إعالنات محل بقالة، مقص، صمغ، صحف. المواد

تـبيلغ الطالــب بــأنهم سيتعلمـون في هــذا الفصــل قيــاس الســعة والـوزن والحجم والزمن،
والوحدات التي عليهم أن يستعملوها لقياس أشياء متنوعة.

•يتم تقسـيم الطالـب مجموعات صغيرة، ثم توجيههم للنظر  إلى إعالنات البقالة والصـحف،
ويقوموا بقص الصور التي تحوي رقعا وملصقات تتحدث عن السعة والوزن والزمن.

• تشجيع الطالب على البحث بشكل خاص عن إعالنات تظهر فيها
وحدات مترية (جم، كجم، ل، مل)، وإعالنات تحوي أحداثًا تظهر الزمن.

• تكليف الطالب بعمل لوحة للصف، وإلصاق ما تم جمعه من الصور
عليها، وتعليقها على السبورة. ثم يتم توجيه األسئلة التالية للطالب:

• ما األدوات التي يستعملها الناس عند قياس السعة أو الكتلة أو الزمن؟
إجابة ممكنة: أوعية مدرَّجة، ميزان ذو كفتين، ساعات.

• ما األدوات التي تعتقد أنك تستعملها لقياس الحجم؟ المكعبات.

 

تـوجيه سـؤال للطالـب عن وحـدات القيـاس الـتي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسـنة النبـوية
الشريفة، ومن ثم تذكيرهم بزكاة الفطر وكم يبلغ مقدراها، والحكمة من إخراجها.

ف القياس بحيث: ح ت توجيه الطالب لمشروع الفصل بعنوان م

يقوم الطالـب في هـذا المشـروع بتصـميم وإعـداد متحف تعرض فيه أشـكال اصـطناعية، تم
قياس أبعادها بأكبر عدد ممكن من الطرائق.

• ُ يحضر كل طالب شيئًا ليتم قياس طوله ومحيطه ومساحته.
• يقوم الطالب بقياس أبعاد األشـياء، ويستعملون بطاقات يكتبون عليها أوصافًا تفصيلية لها

تتضمن بيانات عددية.
• يعمل الطالب معًا لتصنيف األشياء اعتمادًا على صفاتها لتقويم تجهيز المعروضات.

• يفتح الطالب المتحف للزوار من زمالئهم في الصـف والمدرسة أو األهالي، ويعملون مرشدين
للحديث عن الصفات المميزة للمعروضات واألشياء.

ة للفصل وهي ما وحدات قياس الطول؟ م ا ع ل عرض الفكرة ا

وعرض المفردات باستخدام بطاقات المفردات وهي: المحيط، الحجم.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

قياس األطوال
بالسنتمترات

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:

الطول والمساحة-قياس األطوال بالسنتمترات
قياس األطوال

قياس المساحة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
الطول والمساحة-قياس المساحة

قياس المساحة

الملمترات واللترات
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
السعة والكتلة-الملمترات واللترات

قياس السعة

 صفحة 2 من 10

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3774
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3777
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3781


الهدف األول
( ة  ع س ل ، ا ،الوزن  ( الطول  ب  س ن المتطلبات السابقة وهي: - مقارنة األشياء ح ب م ال ط ل ن تمكن ا التحقق م

د المساحة. ا ج ي ة إل ع ب ر ج م ذ ا م ل ن ا م ع ت س - ا  . ليه  ر إ ي ش - قراءة الساعة وكتابة الوقت الذي ت

15الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط  ســاعد الطــالب ع   الر ط ب ن معرفته الســابقة حـول مقــارنة  شــياء حســب (الطـول، الـوزن، الســعة)، قراءة الســاعة

وكتابة الوقت الذي  ش   إليه، استعمال نماذج مر عة إليجاد املساحة، واملعرفة ا  ديدة     فصل القياس وتقوّ م  علمه.

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق التدريبات واألنشطة المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.
يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.

يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة
جديدة.

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تقوم على اسـتخدام نتـائج التقويم ألـجل تعزيز ودعم تعلم الطالـب، حيث يتم توظيف نتائج التقويم بهـدف
تكـوين تصـور واضــح عن استيعـاب كل طـالب مما يمكن المعلم من تحــديد كيفية تقـديم الـدعم والتغـذية

الراجعة الالزمة والمناسبة له في عملية التعلم.

دور المعلم

إعداد أوراق عمل مناسبة أو أ شطة للتم يد.
تحديد  حتياجات التعليمية للطالب.

تقديم  غذية راجعة مناسبة وفور ة للطالب.
حث الطالب ع    ستفسار عن الصعو ات ال   تواج  م.

بناء اس  اتيجيات للتدر س املتمايز للطالب.

دور المتعلم

حل اسـئلة التقويم التشخيصـي لمعرفة خبرات الطـالب السـابقة حول مقـارنة األشـياء حسـب (الطول،
الوزن، السعة)، قراءة الساعة وكتابة الوقت الذي تشير إليه، استعمال نماذج مربعة إليجاد المساحة.

طرح اسئلة لالستفسارات التي يجد فيها صعوبة حول الخبرات السابقة.
حل تـدريبات متنوعة تلبي احتياجـاته في موضوعـات مقـارنة األشـياء، وقراءة السـاعة واسـتعمال نمـاذج

مربعة إليجاد المساحة وتعزز من فهمه لها.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

 يمكن اســـتخدام لعبة الســـاعة  عد اجراء لأللعـــاب التعليمية دور كـــب      حصـــول التعلم بـــاملتعة وخاصــــة للمرحلة  بتدائيـــة.

التقو م ال   ي    للطلبة الذين لد  م ضعف    م ارة قراءة الساعة.

أما لعبة ال  كيبـات   سـتخدم كمسـابقة ب ن ا  موعـات كخطة معـا  ة، بحيث يتم توز ع ا ع   ا  موعـات وا  موعة الفـائزة

ا  موعة ال   ت ت   أوالً.

مالحظة

يمكن إضافة استعمال املر عات    إيجاد املساحة أيضًا، بحيث ي ون الش ل    جزء وعدد مر عات الوحدة    ا  زء  خر.

 صفحة 3 من 10



المرفقات اإلضافية

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
قبل بدء الفصل تحقق من تمكُّن الطالب من المتطلبات السابقة، مستعملًا التهيئة الواردة في كتاب الطالب

صفحة (58).

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 4 من 10



إكمال الناقص

تناقش بسام و جالل حول مساحة بعض األشكال كما يلي :

فأي منهما إجابته صحيحة ؟

.........

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

المطويات

وجه الطالـــب إلى التعليمـــات في الصـــفحة (٥٧) من كتــاب الطــالب لعمل منظمــات أفكــار حـول القيــاس،
ويمكنهم استعمال مطوياتهم عند المراجعة واالستعداد لالختبارات.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

يريد عبدالرحمن الذهاب إلى موعد عند طبيب األسنان الساعة  ٥:٣٠ ،

فإذا كان الطريق من البيت إلى الطبيب يستغرق  ١٥  دقيقة ،                           

فمتى يجب أن يغادر المنزل ليصل في الوقت المحدد ؟

لثانى ب ومعالجتهاالهدف ا ال ط ل ء ا ا ط خ ص أ ي خ ش ت

25الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط  ســاعد الطــالب ع   الر ط ب ن معرفته الســابقة حـول مقــارنة  شــياء حســب (الطـول، الـوزن، الســعة)، قراءة الســاعة

وكتابة الوقت الذي  ش   إليه، استعمال نماذج مر عة إليجاد املساحة، واملعرفة ا  ديدة     فصل القياس وتقوّ م  علمه.

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق التدريبات واألنشطة المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

 صفحة 5 من 10



دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.
يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.

يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة
جديدة.

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تقوم على اسـتخدام نتـائج التقويم ألـجل تعزيز ودعم تعلم الطالـب، حيث يتم توظيف نتائج التقويم بهـدف
تكـوين تصـور واضــح عن استيعـاب كل طـالب مما يمكن المعلم من تحــديد كيفية تقـديم الـدعم والتغـذية

الراجعة الالزمة والمناسبة له في عملية التعلم.

دور المعلم

إعداد أوراق عمل مناسبة أو أ شطة للتم يد.
تحديد  حتياجات التعليمية للطالب.

تقديم  غذية راجعة مناسبة وفور ة للطالب.
حث الطالب ع    ستفسار عن الصعو ات ال   تواج  م.

بناء اس  اتيجيات للتدر س املتمايز للطالب.

دور المتعلم

حل اسـئلة التقويم التشخيصـي لمعرفة خبرات الطـالب السـابقة حول مقـارنة األشـياء حسـب (الطول،
الوزن، السعة)، قراءة الساعة وكتابة الوقت الذي تشير إليه، استعمال نماذج مربعة إليجاد المساحة.

طرح اسئلة لالستفسارات التي يجد فيها صعوبة حول الخبرات السابقة.
حل تـدريبات متنوعة تلبي احتياجـاته في موضوعـات مقـارنة األشـياء، وقراءة السـاعة واسـتعمال نمـاذج

مربعة إليجاد المساحة وتعزز من فهمه لها.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الساعة التعليمية

الوسيلة التعليمية
سـاعة عقـاربها قـابلة للحركة يسـتخدمها الطـالب لتمثيل الوقت، وتسـاعد الطـالب على تعلم قراءة السـاعة

باللغة العربية او االنجليزية.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

 يمكن اســـتخدام لعبة الســـاعة  عد اجراء لأللعـــاب التعليمية دور كـــب      حصـــول التعلم بـــاملتعة وخاصــــة للمرحلة  بتدائيـــة.

التقو م ال   ي    للطلبة الذين لد  م ضعف    م ارة قراءة الساعة.

أما لعبة ال  كيبـات   سـتخدم كمسـابقة ب ن ا  موعـات كخطة معـا  ة، بحيث يتم توز ع ا ع   ا  موعـات وا  موعة الفـائزة

ا  موعة ال   ت ت   أوالً.

مالحظة

يمكن إضافة استعمال املر عات    إيجاد املساحة أيضًا، بحيث ي ون الش ل    جزء وعدد مر عات الوحدة    ا  زء  خر.

المرفقات اإلضافية

 صفحة 6 من 10



م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

يمكن استخدام العديد من التطبيقات مثل  لعاب التعليمية،  ستخدم  لعاب  لك  ونية كخطة معا  ة.

.(/https://www.education.com/game/what-time-game) لعبة إلك  ونية عن الساعة

https://www.education.com/game/movie-night-) لعبة إلكــــــترونية عن إيجــــــاد طـــــول بعض األشــــــياء
 .(/measurement

.(/https://www.education.com/game/reordering-objects) مقارنة األطوال

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

ملف 1

ملف 2

ملف 3

ملف 4

ة ي ج ر ا روابط خ

أوراق عمل متنوعة عن استعمال المربعات في إيجاد المساحة

 صفحة 7 من 10

https://www.education.com/game/what-time-game/
https://www.education.com/game/movie-night-measurement/
https://www.education.com/game/reordering-objects/
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170312231200488first-length.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170312231314050heavy-or-light.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170312231411742ranking-taller.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170312231450008telling-time-to-the-hour.pdf
http://www.edhelper.com/area.htm


ة ي ج ر ا روابط خ

مقطع مرئي عن الوحدات المترية

مقطع مرئي قياس األطوال

مقطع مرئي عن قراءة الساعة

مقطع مرئي الستعمال المربعات في إيجاد المساحة

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

المطويات

وجه الطالـــب إلى التعليمـــات في الصـــفحة (٥٧) من كتــاب الطــالب لعمل منظمــات أفكــار حـول القيــاس،
ويمكنهم استعمال مطوياتهم عند المراجعة واالستعداد لالختبارات.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

يريد عبدالرحمن الذهاب إلى موعد عند طبيب األسنان الساعة  ٥:٣٠ ،

فإذا كان الطريق من البيت إلى الطبيب يستغرق  ١٥  دقيقة ،                           

فمتى يجب أن يغادر المنزل ليصل في الوقت المحدد ؟

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 5ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

مساحة الشكل أدناه بالوحدة المربعة ، تساوي :

اختيارات من متعدد
إذا دخل محمد مكتبة الحي الساعة  ٩:٠٠  صباحًا و غادرها بعد ساعتين ،

ففي أي ساعة غادر محمد المكتبة صباحًا ؟

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 8 من 10

https://www.youtube.com/watch?v=mONL6SnSuJU
https://www.youtube.com/watch?v=Tgdh16edmD8
https://www.youtube.com/watch?v=ITVEifZ1NoA
https://www.youtube.com/watch?v=bv_NJahzkxs


المعالجة
اعتمـادَا على نتائج التقويم التشخيصـي، يتم اسـتعمال الجـدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب

: ومعالجتها

ة ط ة إلى خ ج ا ي ح ف
ة ج ل ا ع م

ن المتوسط م ق المتوسطض و ف

إذا أخطا بعض الطالب
في 4 أسئلة أو أكثر،

فقم بما يأتي:

استمع إلى هؤالء
الطالب لمعرفة

األسباب التي أدت إلى
إجاباتهم الخطأ، وقم

بمعالجتها، وساعدهم
على حل أسئلة التقويم

التشخيصي مرة أخرى
مستعملَا أحد المصادر

األخرى.

إذا أخطا بعض الطالب
في سؤالين إلى ثالثة

أسئلة، فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء الطالب.

-اختيار أحد المصادر
التالية: 

الربط مع المواد
األخرى. (56هـ، 56و)

مشروع
الفصل. (56)

التقديم
للفصل. (56)

إذا أخطا بعض الطالب
في سؤال واحد أو أقل،

فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء الطالب.

-اختيار أحد المصادر
التالية: 

الربط مع المواد
األخرى. (56هـ،

56و)
مشروع

الفصل. (56)
التقديم

للفصل. (56)

اكتب
بدأ الفصل ا

• تــوجيه الطالــب إلــجراء حــوار فيما بينهم حــول الطرق المســتعملة للقيــاس في حيــاتهم
اليومية.

• توجِّيه الطالب إلى طرح األسئلة حول الطول، درجة الحرارة من خالل األمثلة.
• تكليف الطالب بكتابة فقرة عن الحوار الذي قاموا به.

تنويع التعليم

ء المفردات ا ن نموذج ب

توجيه الطالـب لكتـابة النموذج بطريقة مشابهة لبطاقات المفردات المصورة (التعريف/ مثال/
سؤال)، بحيث يتم تسجيل كل مفردة جديدة تظهر لهم أثناء دراسة الفصل.

المصادر

: المدرسة العربية، على الرابط

https://goo.gl/8SLP8I

https://goo.gl/ETDIYv

https://goo.gl/etVLrx

https://goo.gl/N6FOdT

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/zEpcja

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/G5fz5A

: مقطع مرئي لشرح استعمال النماذج في إيجاد المساحة، على الرابط

https://goo.gl/VUqYuD

https://goo.gl/J31f2i

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

 صفحة 9 من 10

https://goo.gl/8SLP8I
https://goo.gl/ETDIYv
https://goo.gl/etVLrx
https://goo.gl/N6FOdT
https://goo.gl/zEpcja
https://goo.gl/G5fz5A
https://goo.gl/VUqYuD
https://goo.gl/J31f2i


https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 10 من 10

https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استكشف: الملمتر

والسنتمتر
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

مراجعة الخـبرات الســابقة لــدى الطالــب حـول حـول وحــدات القيــاس (الســنتمتر)، من خالـل
المراجعة السريعة.

:(https://www.youtube.com/watch?v=UK7I5lIG8r8) عرض المقطع المرئي التالي

طرح األسئلة التالية على الطالب:

ما هو أطول حيوان في الحديقة؟
هل ذكر في المقطع ما هو أقصر حيوان في الحديقة؟

حسنًا، ما هو برأيك أقصر حيوان؟ هل توافقونه الرأي؟
كيف يمكننا أن نقرر ما هو األقصر أو األطول؟ 

ثم عرض النشــاط التفـاعلي في إثراء 4. وسؤال الطالـب إذن ما هي الوحـدات المناسـبة لقيـاس
األطوال؟ 

تذكير الطالب بعظمة اهللا سبحانة وتعالي واختالف مخلوقاته، األمر الذي يستوجب التدبر في
خلق اهللا، كذلك تذكيرهم بوجوب تقبل االختالفات في وجهات النظر، حيث كل شخص ينظر
من منظــور مختلف عن اآلـــخر (ويمكن االســتفادة من الروابط في المصــادر عن أكـبر وأقصــر

الحيوانات).

الدرس قيــاس الطـول مقربًا إلى أقرب سنتمــتر أو إلى أقرب ملمــتر. والمفردات ة  ر ك عرض ف
وهي السنتمتر (سم)، والملمتر (ملم).

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

قياس األطوال
بالسنتمترات

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:

الطول والمساحة-قياس األطوال بالسنتمترات
قياس الطول بالسنتيمترات

 صفحة 1 من 5

https://www.youtube.com/watch?v=UK7I5lIG8r8
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3774


استعمال مسطرة
السنتمرات

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:

الطول والمساحة-استعمال مسطرة السنتمرات
استعمال مسطرة السنتيمترات

و إلى أقرب ملمتر.الهدف األول س الطول إلى أقرب سنتمتر أ ا ي ق

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تســـتخدم عند وجــود طالـــب مختلفين في المســـتويات المعرفية أو المهــارية ويـــدرسون نفس المفــاهيم
والمهــارات، وفيه يمكن أن يبــدأ كل طــالب من النشــاط المالــئم لمســتواه المعرفي أو المهـاري ويتقــدم إلى

الوصول إلى مستوى متميز.

دور المعلم

تحــديد مســتو ات الطالــب والفروق الفردية فيما بي  م، وتقســيم  دوار ب ن الطالــب، والتخطيط ا  يد لتنفيذ  ســ  اتيجية،
 إ   أقرب س تمــ   أو إ   أقرب ملمــ  . واختيــار   شــطة املناســبة  ــأوراق العمل املرفقة     ثراءات حــول قيــاس الطـول مقر ًا

وتكييف ا  توى لي ناسب مع  س  اتيجية، تقديم التغذية الراجعة للطالب.

دور المتعلم
املشــاركة    تنفيذ الـــدرس  ــإل  ام يجب القيــام به، وتقبل فكرة اختالــف امل ــام، وتنفيذ   شـــطة، واملشــاركة    املناقشـــة حــول

  استعمال وحدات القياس امل  ية لقياس  طوال، وقبول التحدي و ذل ا   د لالرتقاء بمستواه.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مجمـوعة من  جراءات املســتخدمة من قبل املعلم والطـالب ملساعـدة الطـالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصــد السـيطرة ع  

أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

دور المعلم

يقـوم املعلم  عملية نمــذجة لالس  اتيجيـات الـ    ســتخدم ا    التفك   لتنمية سلـوك ما وراء املعرفة وتتضــمن عمليـات تحـديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه) حــول اســتعمال وحــدات القيــاس امل  ية لقيــاس  طــوال  الســ تم   وامللمــ  ، التفك   بصـوت عــال،

وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

دور المتعلم
يقوم  ل طـالب بنمـذجة م ـارة قيـاس  طوال باسـتعمال السـ تم   وامللمـ   مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديـدة من فقرات

 ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه. اتأكد فرديًا

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعاب التعليمية دور كب      حصول التعلم باملتعة وخاصة للمرحلة  بتدائية،  ستخدم لعبة البطاقات كتقو م ت و   .

يتم عمل بطاقـــــــات مشــــــا  ة للصــــــورة املرفقة، بحيث يتم رســـــــم قطع مســـــــتقيمة ذات أطــــــوال مختلفة و مكن  ســـــــتفادة من

التصاميم    أوراق العمل، و تم وضع حلول  اختيار من متعدد، يختار الطالب إحدى  جابات م  ا.

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3775


م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

يمكن اســـتخدام العـــديد من التطبيقــات مثل  لعــاب التعليمية، مرفق لعبة إيجـاد طـول البنـاية، يمكن عرضــ ا أثنـاء التـدر س

لتحف   الطالب وإثارة دافعي  م نحو التعلم.

/https://www.education.com/game/building-measurement-super-floyd

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية
شاشـة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسـب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسـب أو املوجودة ع    ن  نت، يتم استخدام

املسطرة امل  ية عل  ا.

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

ملف 1

ة ي ج ر ا روابط خ

تقويم ختامي

المرفقات

ملف 1

ملف 2

ملف 3

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل

المرفقات

ملف 1

ة ي ج ر ا روابط خ

واجب منزلي

ة ي ج ر ا روابط خ

نشاط تفاعلي

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني

التقويم

تكوينينوع التقويم

تستخدم لعبة البطاقات كتقويم تكويني.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

نرمز للسنتمتر بالرمز ( سـم ) ، أما الملمتر فـنرمز له بالرمز ( ملم ) .صواب وخطأ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
استخدم ورقة العمل المرفقة في إثراء 1.

 

 صفحة 3 من 5

https://www.education.com/game/building-measurement-super-floyd/
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170314185657519measure-sneaker-centimeters.pdf
https://www.superteacherworksheets.com/measurement/ruler-cm1_AAAAA.pdf?up=1472747842
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170314190008737how-to-measure-with-a-ruler.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170314190156018learning-measuring-numbers.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170313205928174measure-the-length.pdf
https://www.mathworksheets4kids.com/length/reading-cm-mm1.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170314190921461measure-at-home.pdf
http://www.math-aids.com/cgi/pdf_viewer_6.cgi?script_name=measuring_in_centimeters.pl&display=0&measure=0&cent=1&half=1&mill=1&language=0&memo=&answer=1&x=128&y=34
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=210&GradeID=7&SubID=210&ID=6484&typ=tdy_210_2&ptp=2&try=try_210_2#.WMgWT_krLIV
https://ca.ixl.com/math/grade-2/measure-using-a-centimetre-ruler


التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية
إثراء 3، وفيها يقـوم بقيـاس أطوال الصور المـدرجة، كما يقوم في  العمل المرفقة  تكليف الطالـب بحل ورقة 

برسم صورتين ويقيس أطوالها.

ن التكاليف المنزلية م 10ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد ال يميز بعض الطالب بين السنتمتر والملمتر، وضح لهم هذه الوحدات من خالل المسطرة،
وكلفهم برسم خطوط مختلفة القياسات لهذه الوحدات باستخدام المسطرة.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

من المحسوس إلى المجرد
استعمل األسئلة (٢-7)؛ للتقريب بين استعمال المسطرة للقياس بالسنتمترات والملمترات.

توسعة المفهوم
اطلب إلى الطالب أن يجدوا عدد الملمترات في عشرة سنتمترات.

مالحظة:
بعض أوراق العمل المـدرجة في اإلـثراءات الســتخدامها كأنشــطة تســتخدم مسـطرة وحـدة

قياسها اإلنش، فراعي إرفاق مسطرة مترية عند تنفيذ أوراق عمل مشابهة لها.

تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة 
المواد: ورقة، قلم رصاص.

وزع الطالب إلى مجموعات صغيرة (2-3)، ثم اطلب منهم رسم ممحاة، كتاب، سيارة،
واستخدام المسطرة لقياس تلك الصور.

المصادر

: المدرسة العربية، على الرابط

https://goo.gl/sVjik0

: مقطع مرئي شرح الستخدام المسطرة في القياس، على الرابط

https://goo.gl/DopntD

https://goo.gl/7sXrVh

https://goo.gl/n7Bp4u

https://goo.gl/mLUKJV

: أمثلة للقياس، على الرابط

https://goo.gl/Xh2sLo

: ما هو أصغر حيوان في العالم، على الرابط

https://goo.gl/I8Y8xA

: ما هو أطول حيوان في العالم، على الرابط

https://goo.gl/EYWBmM

دون

 صفحة 4 من 5

https://goo.gl/sVjik0
https://goo.gl/DopntD
https://goo.gl/7sXrVh
https://goo.gl/n7Bp4u
https://goo.gl/mLUKJV
https://goo.gl/Xh2sLo
https://goo.gl/I8Y8xA
https://goo.gl/EYWBmM


شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 5 من 5

https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
وحدات الطول

المترية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

تـوزيع ورقة عمل مشــابهة في أفكـارها لـورقة العمل في إثراء (4)، لمراجعة الخبرات السـابقة
للطالب حول وحدات القياس (السنتمتر، الملمتر).

تنفيذ المشـهد التمـثيلي في إثراء (5) من قبل مجمـوعة من الطالـب حيث يوزع المعلم األـدوار
مسبقًا ويدربهم (مرفق جميع التفاصيل في اإلثراء).

بعد االنتهاء من المشهد التمثيلي، يتم توجيه األسئلة التالية:

اذكر وحدة القياس الرئيسية، وأجزاؤها؟
ماهو رأيك في أدائك (تقويم ذاتي). يوجه لكل طالب ممثل.

ما هو رأيك في أداء كل ممثل (تقويم األقران). يوجه للمالحظين.
يوضـح المعلم رأيه في األداء، ويوجه الطالب إلى تعديل لبعض السلوكيات التي اعتراها

بعض القصور.

تذكير الطالب بأهمية الصداقة واألخوة في اهللا وأن األخوة من دعامات المجتمع الصالح، ولبنة
أساســية من لبنــات إقـامة األـمة اإلســالمية الصـالحة، فـأي مجتمع صـالح ال بد أن يقـوم على
أساس األخوة. ويروى البخاري ومسـلم عن أبي موسى رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى

بَعْضُُه بَعْضًا". يَشُدُّ  كَالْبُنْيَاِن  لِلْمُؤْمِِن  الْمُؤْمُِن  اهللا عليه وسلم: "

، ة الـدرس اختيـار األـدوات والوحــدات المناســبة لتقــدير أطـوال األشــياء وقياســها ر ك عرض ف
والمفردات وهي الملمتر (ملم)، السنتمتر (سم)، المترر (م)، الكيلو متر (كلم).

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

استعمال مسطرة
السنتمرات

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:

الطول والمساحة-استعمال مسطرة السنتمرات
استعمال المسطرة في القياس

.الهدف األول ا ه س ا ي ق اختيار األدوات والوحدات المناسبة لتقدير أطوال األشياء و

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

 صفحة 1 من 6

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3775


تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
يقوم الطالـب بتمـثيل األـدوار لتجسـيد مفهوم وحـدات الطول المـترية، بحيث يتم ذلك في بيئة آمنة ويتفـاعل

مع اآلخرين في حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه.

دور المعلم
يوضـح المعلم قواعد المشهد، ويرتب المجموعات ويحدد أدوار الطالب، ويقدم المساعدة ويتدخل في الوقت

المناسب، ويقوم مدى فعالية المشهد في تحقيق األهداف التي رسمها.

دور المتعلم

ال بد من الـتزام كل طـالب بالـدور المحـدد له لتوضـيح المفـاهيم مثل الملمـتر والسـنتمتر والمتر والكيلو متر، وأن
يتكيف مع أفراد مجمـوعته الــتي اخــتير ضمنها، وأن يـؤدي دوره على أكمل وجه حـتى تضــمن نتــائج إيجــابية

لمجموعه.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تسـاعد هـذه االـستراتيجية على تكـوين وبنـاء مفهـوم وحـدات الطـول المـترية، عن طريق التـدريب والممارسـة،
للوصـول إلى إتقــان مهـارة اختيـار األـدوات والوحــدات المناســبة لتقــدير أطـوال األشــياء وقياســها، وفي هــذه

االستراتيجية يحل الطالب المسائل عن طريق عمليات االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق.

دور المعلم

اســتثارة دافعية الطالــب للتعلم ومراعــاة أنمــاط التعلم المختلفة عند تعليم أو التــدريب على مهــارة اختيـار
األـدوات والوحـدات المناسـبة لتقـدير أطوال األشـياء وقياسـها، والتحقق من إتقـان الطالـب للمهارة بما يتضـمن

الفهم والتفكير ومالحظة األنماط.

دور المتعلم
أداء الطالـب للمهـارة داخل وخارج الصـف في سياقات متنوعة كتـدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة

أو التدريبات اإلثرائية، وحل المسائل عن طريق عمليات االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المسطرة

الوسيلة التعليمية
أداة تسـتخدم في الهندسـة والرسـم، وتسـتخدم أيضًـا في قيـاس المسافـات ورسـم الخطـوط المسـتقيمة،

يمكنك استخدام أيضًا األشرطة المترية.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية
شاشــــة عرض إلكـــ  ونية تتفـــاعل مع تطبيقـــات ا  اســـب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اســـب أو املوجـــودة ع    نـــ  نت،  ســـتخدم

لعرض الصور و  شطة والتدر بات  لك  ونية، كما  ستخدم أيضًا للمسطرة  لك  ونية.

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية
يمكن اســــتخدام العــــديد من التطبيقـــات مثل تطـــبيق kahoot إلـــجراء التقــو م ا  تـــامي عن طر ق إعـــداد  ســـئلة    ال  نـــامج

ووجعل الطالب يجيبون عن طر ق أج زة  يباد.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

األحوال الجوية القاسية

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 1

ورقة عمل 2

المرفقات

 صفحة 2 من 6

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52499?lessonId=81307
https://www.mathworksheets4kids.com/length/estimation-1.pdf
https://www.mathworksheets4kids.com/length/estimation-2.pdf


المرفقات

ملف 1

ملف 2

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

اكتب

تكليف الطالب بحل السؤال (١٩) في مجلة الصف.

تصميم ووزيع ورقة عمل مشابهة ألوراق العمل في إثراء 2، مع وضع وحدات طول مترية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

الشيء الذي يقاس طوله بالملمترات و ال يمكن قياسه بوحدات الطول األخرى هو طول  :

        

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تجهيز مجمــوعة من األســـئلة في تطــبيق kahoot، وتفعيله في غرفة الحاســـب اآلـــلي في حــال تــوفرها أو
باستخدام اآليبادات.

ة المطويات ع ب ا ت م

تشــجيع الطالــب على كتــابة مســائل مشــابهة لألـمثلة، وتــدوينها في المكـان الخـاص بضــرب الكسـور في
مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ
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ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

إذا كان طول كتاب الرياضيات  ٢٦ سم ، و طول كتاب التوحيد  ٢٢ سم .

فما الفرق بين طولي الكتابين بالسنتمتر ؟

     

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

أتدرب وأحل المسائل: 

التدريباتالمستوى

14، 15دون المتوسط

16ضمن المتوسط

17، 18فوق المتوسط

كتاب التمارين: ص 16 جميع التمارين.

ن التكاليف المنزلية م 15ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
أي من األطوال التالية أكبر من  ٢ م :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

رتب وحدات الطول اآلتية من األكبر إلى األصغر :الترتيب

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يختلط األمر على بعض الطالب عند حل سؤال (13)؛ ألن خيارات اإلجابة عن األسئلة تحتوي
على أعداد ووحدات قياس مختلفة؛ لذا أكِّد عليهم أن تكون اختياراتهم على أساس الوحدة ال
العدد.- قد ال يميز بعض الطالب بين السنتمتر والملمتر وبين المتر والكيلومتر، وضح لهم هذه
الوحدات من خالل ضرب العديد من األمثلة، ومن خالل اعطاء تدريبات مختلفة ومتنوعة لهذه

الوحدات.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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قدر الطول

، قد ال يكون لـدى الطالب صورة ذهنية مرجعية لتحـديد المتر والكيلومتر، لـذا ال بد من ل 3 ا ث م
إبالـغهم أن المـتر حوالي عرض بـاب، وأن المسافـات الكبيرة مثل المسافـات بين المـدن ُ تقـاس

بالكيلومترات.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في اختيار الوحدة المناسبة لقياس الطول إذا 

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم (6)

2) أحضـر عصـا طولها متر واحد، واطلب إليهم البحث عن شيء في غرفة الصـف طوله حوالي
١م. واطلب إليهم استعمال العصا المترية ليروا كم كانت إجاباتهم قريبة.

دعهم يكرِّروا هذه العملية باستعمال السنتمترات مرة، والملمترات مرة أخرى.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في اختيار الوحدة المناسبة للقياس؟

م← فيتم استعمال بعض األمثلة اإلضافية لمساعدتهم. ع إذا كانت اإلجابة ن
إذا كانت اإلجابة ال ← فيتم استعمال بدائل تنويع التعليم (61ب)، تدريبات المهارات

(7)، التدريبات اإلثرائية (9)

تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة
الموهوبون 

، عصا مترية. المواد

• تحدي الطالب في قياس أطوال أشياء صغيرة من غرفة الصف.
• قبل بدء النشاط، يتم تسجِّيل أطوال األشياء الموجودة في الغرفة بالسنتمترات، أو الملمترات،

وتكليفهم بقياس األشياء إلى أقرب سنتمتر أو ملم.
•إضافة معلومات إثرائية للطالب بأن هناك وحدة تسمى الديسمتر وهي تساوي ١٠ سنتمترات،

والكتابة على السبورة:
١دسم = ١٠ سم .

سم تقريبًا. مثال: اذكر اسم شيء في الغرفة (السبورة مثلًا) : طوله 
• ما طول هذا الشيء بالديسمترات؟

 

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: ورقة، وقلم رصاص. المواد

• تكليف الطالب بإنشاء جدول مكون من أربعة أعمدة عناوينها: ملمتر، سنتمتر، متر، كيلومتر.
• ثم تـوجيههم إلى كتـابة أســماء أشــياء مـألوفة لـديهم، يمكنهم قياسـها باسـتعمال كل

وحدة، وتسجيلها في األعمدة المناسبة.

لتربية الفنية (15دقيقة) ع المواد األخرى، ا ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط التربية الفنية (1) ؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

تـدعّيم مهارات حل المسألة وخططها مسـتعملًا تدريبات حل المسألة (8) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

( ن و (د

 

فوق

۲
۱۰۱۳۷

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د
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المصادر

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/miyjlN

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/PBOvTy

: مقاطع مرئية لشرح وحدات الطول المترية، على الروابط

https://goo.gl/RrQz7H

https://goo.gl/ozrnuz

https://goo.gl/OyyWMM

https://goo.gl/lD9XeG

https://goo.gl/nCKR9p 

: أوراق عمل متنوعة، على الروابط

https://goo.gl/CfA8KK

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
خطة حل المسألة: أحل

عكسيا
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
2

التمهيد

في الحصة األولى:
مراجعة الخـبرات السـابقة للطالـب حـول خطط حل المسـألة والخطـوات األـربع لحل المسـألة
وذلك عن طريق تـوزيع نموذج مرفق في إثراء (3) وتكليف الطالب بتعبئته بجميع الخطط التي

درسوها لخطة حل المسألة.

: ب ال ط ل ى ا ل لتالية ع ح المسألة ا ر ط

سم، 170 سم، 185 ثالـثة من ضبـاط قوات الطوارئ الخاصـة (أحمد، محمد، سالم) أطوالهم 180 
سم، فإذا كان طول أحمد هو 180سم، ومحمد ليس األقصر، فأي الضباط الثالث األقصر؟

مناقشــة الطالـب في الحل وفي الخطـوات الـتي اتبعـوها للوصـول للحل، وكيف تحققـوا من
صحة الحل.

(قوات الطوارئ الخاصـة هي إحـدى األفرع الرئيسـية الهامة للقوات شبه العسـكرية الخاضـعة
لوزارة الداخلية السعودية تحت جناح مديرية األمن العام السعودي. وتستخدم قوات الطوارئ
في عمليـــات حفظ النظـــام كتفريق المظــاهرات، وإنقــاذ الرهــائن والمخطــوفين ومقــاومة
االعتصـام ومكـافحة شـتى أنواع اإلرهـاب والتخريب اللـذين يعرضـان السـالمة العـامة للخطر،
كما تقـوم قـوات الطـوارئ الخاصـة بـأي مهمـات أخرى تكلف بها كإسـناد قـوات الشـرطة في
مختلف منـاطق المملكة عند الضـرورة. وتساهم مع غيرها من القوات شبه العسـكريةاألخرى

في سبيل المحافظة على النظام وخصوصا في موسم الحج).

ة الدرس خطة حل المسألة: أحل عكسيًا. ر ك عرض ف

في الحصة الثانية:
مراجعة ما تعلموه الطالب حول خطط حل المسألة عن طريق لعبة التركيبات.

تنفيذ النشاط المدرج في تنويع التعليم.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

 صفحة 1 من 8



خطة حل المسألة :
البحث عن نمط

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب

(2)-خطة حل المسألة : البحث عن نمط
من خطط حل المسألة

خطة حل المسألة: أعمل
جدوال

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القسمة

(2)-خطة حل المسألة: أعمل جدوال
من خطط حل المسألة

.الهدف األول ( ل عكسيًا  ح ل ( ا ة  ط ل خ ا م ع ت س ا ل المسألة ب ح

80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

، تقوم على اسـتثارة الطالب كي يفكر كل واحد منهم على حده، ثم يتشارك كل اثنين في مناقشة أفكارهما
ثم على مسـتوى المجموعة، وتشـجع على المشاركة التعاونية، والتعليم المتبادل بين األفراد، كما توفر فرصة

للتفكير من خالل األنشطة والتدريبات المتنوعة (تطبق الحصة األولى).

دور المعلم
شرح االـستراتيجية للطالـب قبل التطـبيق، وتقســيم األـدوار بين الطالـب، وطرح أنشـطة أو اسـئلة متنـوعة للحل

، وتقديم تغذية راجعة للطالب. والنقاش حول خطة حل المسألة أحل عكسيًا

دور المتعلم

عاٍل بحيث يطرح كل بصوٍت  التفكير بشـكل فردي في المشـكلة المطروحة، ومشاركة أحد زمالئه في التفكير 
طالب فكرته األفضـل لزميله اآلخر وسـبب اختياره لهـذه الفكرة أو اإلجابة لمـدة دقيقتين لكل منهما ويتفقان
على إجابة واحـدة ثم تشـارك المجموعة كـاملة فكرتها سويًا موضـحين سبب اختيارهم لهـذه االجابة بحيث

يتشاركون في عملية التعلم.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إسـتراتيجية تعزز من قــدرة الطــالب على تحليل وتركيب وتقـويم المعلومـات المعطـاة في المسـألة بطريقة
عقالـنية من خالـل حل المشـكالت والبحث والشـعور بالمتعة وتحقيق الـذات عند الوصول الى اكتشاف الخطة

المناسبة والحل (تطبق في الحصة األولى والثانية).

دور المعلم

تحديد المفاهيم العلمية والمبادئ التي سيتم تعلمها وطرحها في صورة تساؤل أو مشكلة من خالل تحديد
المعطيـات والمطلـوب في المسـألة، وإعـداد المواد التعليمية الالـزمة لتنفيذ الـدرس من وسـائل تعليمية وأوراق
عمل، وصــياغة المشــكلة على هيئة أســئلة فرعية بحيث تنمي مهــارة فرض الفروض لــدى الطالــب، وتحــديد

األنشطة أو التجارب االكتشافية التي سينفذها الطالب.

دور المتعلم

اكتشاف األفكار والحلول بأنفسـهم لكي يشـعروا بالرضـى والرغبة في مواصلة التعلم. ومعالجة المعلومات
وتحليلها والربط بينها لكي يصــــلوا إلى معلومــــات جديــــدة تمكنهم من حل المســـألة بطريقة عكســــية،
باســتخدام عمليـات االســتقراء أو االســتنباط أو أي طريقة أخرى، واالعتمـاد على أنفسـهم في ذلك باسـتخدام

معلوماتهم السابقه فيحلوا المسألة ويتحققوا من صحة الحل.

الرؤوس المرقمةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تـتيح للطـالب الفرصـة للتحـدث مع أقرانه والوقوف على أفكـارهم، كما تتيح له فرصـة التـأمل مع نفسـه ومع
أقرانه والتفكير والمراجعة قبل اإلجــابة ومن ثم التعــاون والمشــاركة في األفكـار والحل، وتحفز الطـالب على

االنتباه واالستعداد والجاهزية وتزيد من االحساس بالمسؤولية الفردية (تطبق الحصة الثانية).

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجموعات مؤلفة من 4 أعضاء ويعطى كل عضو رقم من 1 إلى 4.
طرح سؤال أو مشـكلة من تـدريبات كتـاب الطـالب أو كتاب التمارين أو مصادر المعلم لألنشـطة الصـفية

على جميع المجموعات.
التحقق من أن كل طالب أخذ فرصته في الممارسة والحل.

التأكد من وصول كل عضو إلى فهم واسع للمشكلة والحل.
تعيين رقم عشوائي للمناقشة في جانب معين من إجابة السؤال لخطة حل المسألة: أحل عكسيًا.

مناقشة بقية أفراد المجموعات والذين يحملون الرقم نفسه في األفكار األخرى لإلجابة على السؤال.

دور المتعلم

عاٍل بحيث يطرح كل بصوٍت  التفكير بشـكل فردي في المشـكلة المطروحة، ومشاركة أحد زمالئه في التفكير 
طالب فكرته األفضـل لزميله اآلخر وسـبب اختياره لهـذه الفكرة أو اإلجابة لمـدة دقيقتين لكل منهما ويتفقان
على إجابة واحـدة ثم تشـارك المجموعة كـاملة فكرتها سويًا موضـحين سبب اختيارهم لهـذه االجابة بحيث

يتشاركون في عملية التعلم.
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الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية
شاشــــة عرض إلكـــ  ونية تتفـــاعل مع تطبيقـــات ا  اســـب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اســـب أو املوجـــودة ع    نـــ  نت،  ســـتخدم

للتوضيح وتمثيل املسائل و ستعانة باملصادر املوجودة   ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية
يمكن اســــتخدام العــــديد من التطبيقــــات مثل ال  لة الــــدوارة الختيــــار رقم عشـــوا ي للرؤوس املرقمة، ومـــؤقت الزمن لضــــبط

الوقت أثناء حل ا  موعات.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

( jigsaw Puzzles) ألعاب التركيب

الوسيلة التعليمية

تجميع وتركيب قطع الصورة من قبل مجموعات طالبية للتعرف على البيانات والمعالجة والمعلومات.

يتم كتـابة مسـألة في إحـدى الجهـات، والخطة المناسـبة لحلها في الجهة األـخرى، وتـوزع على المجموعـات.
تفوز المجموعة التي تنهي اللعبة أولًا خالل الزمن المحدد.

 

المرفقات اإلضافية

 صفحة 3 من 8



المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

جمع األعداد الكسرية

المرفقات

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

الحصة األولىأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 4 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/63573?lessonId=85741
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170316232021924%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7.pdf


صواب وخطأ

رياًال ، رياًال على المالبس و متطلبات المدرسة و بقي معه  ٣٠   إذا أنفق سلمان  ٢٥٠ 

                               

رياًال . فيكون المبلغ الذي كان معه في البداية  = ٢٢٠  

ختامينوع التقويم

الحصة األولىأسلوب التقويم
 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

طرح المعلم لغز عن األعداد :

ماهو العدد الذي إذا ضربته في العدد ٣ ثم أضفت العدد ٢ إلى الناتج حصلنا على العدد  ٢٠  ؟

وكانت إجابة كل من ماجد و حسام كالتالي :

 

فأيهما إجابته صحيحة ؟ .........

تكوينينوع التقويم

الحصة الثانيةأسلوب التقويم

 صفحة 5 من 8



ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

مع حسين كيس من التفاح ، إذا أعطى أخيه تفاحتين و أخته  ٣  تفاحات ، وبقي  ١٢  تفاحة .

فكم تفاحة كانت معه في الكيس ؟                        

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة الثانية
متابعة المطويات:

شجع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص بخطة أحل المسألة: أحل عكسيًا في مطوياتهم.

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

الحصة األولى
كتاب الطالب سؤال رقم 6، 9، 10.

كتاب التمارين سؤال رقم 1، 2.

الحصة الثانية
كتاب الطالب سؤال رقم 8 .

كتاب التمارين سؤال رقم 3.

ن التكاليف المنزلية م 30ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يجد بعض الطالب صعوبة في ترجمة العبارات اللفظية إلى خطوات ُ تكتب بصورة رياضية؛
لذا شجِّعهم على رسم صورة تمثل المسألة؛ الكتشاف الخطوات قبل المحاولة الرياضية.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 6 من 8



ة   ل ي د ة تدريس ب ط خ

إذا  ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في فهم كيف يحلُّون المسألة من خالل الحل عكسيًا.

ل ⇐أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم. (11-10)

، حيث يخرج ١٥ 2) إذا كـانت هنـالك صعوبة في فهم المسـألة، فيتم تكليفهم بتمثيلها عمليًا
الثالثة، ويتم إضافة 5 إليهم، ثم إعادة النصف طالبًا أمام الصف لتمثيل الذين ينتظرون اللعبة 

إليجاد من ينتظر اللعبة األولى.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في العمل بشكل عكسي ؟

ل ⇐ بديل التعلم في المجموعات الصغيرة ( ٦٤ أ). ا م ع ت س م فيتم ا ع إذا كانت اإلجابة  ن

ل ⇐ بديلي التعلم الذاتي (64 أ) ا م ع ت س إذا كانت اإلجابة  ال  فيتم ا

                                         تدريبات المهارات (12)

                                         التدريبات اإلثرائية (13)

تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة 
: ورق. المواد

• لمساعـدة الطالب على حل المسائل بشـكل عكسـي، يتم توجيههم للعمل في مجموعات
ثنائية، ومناقشة المسألة معًا لتشكيل معنى مشترك لها، وتكليفهم برسم شكل توضيحي

للمسألة.
• لحل المسألة من خالل العمل بشـكل عكسـي، يمكن أن يسـتعمل الطالب الجـدول لتنظيم

البيانات.

التعلم الذاتي
و التعلم  ع ي ر 1) س

كلٍّ منها عــددان من رقمين مكتـوبين في جهة واحــدة من المواد: رزمة من البطاقــات على 
البطاقة.

• تكليف كل طـالب بـأخذ بطـاقة، والقيـام بوضـع مسـألة لفظية مسـتعملًا المعلومـات الـتي
على البطاقة.

• توجيه الطالب السـتعمال األعداد لوضـع مسألة من خطوتين، على أن يتم البدء بالعدد األول،
ويكون العدد الثاني هو الجواب.

كلٌّ منهما بحل مســألة زميلــه. تــوجيه كل طـــالب أن يتبـــادل البطاقـــات مع زميله، ويقــوم 
وتشجيعهم على مناقشة الخطط التي استعملوها في الحل.

ع المواد األخرى، الكتابة (56 و) ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط الكتابة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

المصادر

( ن و (د

دون

( ق و (ف  ( ن م (ض

 صفحة 7 من 8



: ملف عن خطة حل المسألة، على الرابط

https://goo.gl/HPpSQy

:  شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

 https://goo.gl/e2V0XJ

: أفكار الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/Os3YJw

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/JqF77U

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 8 من 8

https://goo.gl/HPpSQy
https://goo.gl/e2V0XJ
https://goo.gl/Os3YJw
https://goo.gl/JqF77U
https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441المحيطالرياضيات
الثاني

1

 صفحة 1 من 8



التمهيد

مراجعة الخـبرات الســابقة للطالــب حـول قيــاس األــطوال واســتخدام المســطرة من خالــل
المراجعة السريعة.

عرض المقطع المرئي

:(https://goo.gl/Xo65U2) 2.05 من الدقيقة 0.30 إلى

 توجيه األسئلة التالية:

كم شخصية في المقطع؟
من المتصل؟ وماذا يريد؟
ما هو المقصود بالسياج؟

ماذا اقترحت األم؟
ما هو المحيط؟

ماذا يسمى الشكل الذي عرضته أمل؟
كيف أوجدت المحيط؟

إلى 3:30. ثم تكليف الطالــب باإلجـابة على السـؤال في آخر إكمـال المقطع من الـدقيقة 2:54 
المقطع.

ثم سؤالهم عن أنواع الحـدائق، وما هي أشـهر الحـدائق في المملكة العربية السـعودية، ومن
يقوم برعايتها، وما هو دورنا كمواطنين في الحفاظ عليها.

عرض فكرة الدرس إيجاد محيط شكل، والمفردات وهي المحيط.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

 صفحة 2 من 8

https://goo.gl/Xo65U2


وحدات الطول المترية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
القياس-وحدات الطول المترية

وحدات الطول المترية

.الهدف األول ل ك ط ش ي ح د م ا ج ي إ

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

فرايراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
نمـوذج فراير في تـدريس المفـاهيم عبـارة عن نمـوذج مقسـم إلى أربعة أقسـام في مركز هـذا النمـوذج يكون

مفهوم المحيط، واألجزاء األربعة هي (التعريف، الخصائص، األمثلة، الالأمثلة ). 

دور المعلم
توجيه الطالب إلى كتابة خبراتهم حول المحيط في نموذج فراير فرديًا.

تشجيع الطالب على النقاش من خالل صياغة التعريف والخصائص واألمثلة مع الشرح والتفسير.

صياغة تعريف المحيط بأسلوبه الخاص مع ذكر خصائص المفهوم وأمثلة دالة وغير دالة عليه فرديًا.دور المتعلم

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تساعد هـذه االستراتيجية على تكوين وبناء مفهوم المحيط، عن طريق التدريب والممارسـة، للوصول إلى إتقان
مهارة تقـدير وإيجاد محيط شكل، وفي هـذه االستراتيجية يحل الطالب المسائل عن طريق عمليات االسـتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق.

دور المعلم
اســتثارة دافعية الطالــب للتعلم ومراعــاة أنمــاط التعلم المختلفة عند تعليم أو التــدريب على مهـارة تقــدير

وإيجاد محيط شكل ما، والتحقق من إتقان الطالب للمهارة بما يتضمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط.

دور المتعلم

أداء الطالـب للمهـارة داخل وخارج الصـف في سياقات متنوعة كتـدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة
أو التـدريبات اإلـثرائية وأوراق العمل واألنشـطة التفاعلية، وحل المسائل عن طريق عمليات االسـتدالل واالسترجاع

التلقائي للحقائق.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المسطرة

أداة تستخدم في الهندسة والرسم، وتستخدم لقياس أطوال األضالع إليجاد المحيط. الوسيلة التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

يمكن اسـتخدام العـديد من التطبيقـات مثل محا ـاة إلـجراء التجارب.  تطبيق  سـتخدم لت و ن أشـ ال مختلفة من املضـلعات،

و مكن حساب محيطا  ا.

https://goo.gl/X9G5gb

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

Flash Animation الرسوم المتحركة

 صفحة 3 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3705
https://goo.gl/X9G5gb


مجموعة من الرسوم املتحركة لدعم تدر س م ارة  ستماع،  عرض    التم يد من خالل املقطع املر ي.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

السالمة والطقس

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 1

ورقة عمل 2

ورقة عمل 3

ورقة عمل 4

ورقة عمل 5

ة ي ج ر ا روابط خ

نشاط تفاعلي

المرفقات

التقويم

تكوينينوع التقويم

تصميم وتوزيع ورقة عمل مشابهة لورقة عمل رقم 2 في اإلثراءات.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 4 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52500?lessonId=81307
https://www.superteacherworksheets.com/geometry/perimeter-3_TZFFD.pdf?up=1466611200
https://www.education.com/download/worksheet/66257/geometry-basics-perimeter.pdf
https://www.education.com/download/worksheet/35998/find-perimeter.pdf
https://www.education.com/download/worksheet/36078/calculating-perimeter-longest-route.pdf
https://www.education.com/download/worksheet/17103/lets-go-around.pdf
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=148&GradeID=11&SubID=148&ID=8957&typ=tdy_148_2&ptp=2&try=try_148_2#.WNKW2_krLIU


إكمال الناقص

محيط المربع أدناه بالمتر = .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

صواب وخطأ

تريد أم سالم أن تخيط إطارًا لغطاء المائدة ، فإذا كانت المائدة لها ثمانية أضالع متساوية الطول ، طول كل
منها مترًا واحدًا ، وكان ثمن المتر ثالث رياالت .

رياًال . كامًال = ٢٧   فإن ثمن اإلطار 

        

 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

كلف معلم التربية الفنية الطالـب برسـم معلم حضاري مميز في المملكة العربية السـعودية، اختار سالم أن
يرســم ملعب كرة القـدم في مـدينة الملك عبـداهللا الرياضـية بجـدة، إذا مثل سـالم طـول وعرض ملعب كرة

القدم 10 سم، 6 سم، فما هو محيطه؟

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

إذا كان محيط الشكل أدناه  ١٢٠ سـم ، فما طول الضلع المجهول بالسنتمتر ؟

 

اختيار من متعدد
األشكال الهندسية التي محيطها  ١٨ سـم هي :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

التكاليف المنزلية

 صفحة 5 من 8



التكاليف المنزلية

تكليف خارجي: حساب محيط المبنى المبنى المدرسي، المنزل.

كتاب التمارين: من 1 إلى 9.

كتاب الطالب:

األسئلة حصة 1المستوى

ن) و 8، 10(د

ن) م 12، 15(ض

ق) و 9(ف

ن التكاليف المنزلية م 30ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

السؤال (13)، قد يجد بعض الطالب محيط كل مربع منهما، ويجمعونهما إليجاد محيط
المستطيل؛ لذا اقترح عليهم قص كال المربعين وتحديد أطوال األضالع وهي ٨ سم، ثم إلصاق

المربعين متجاورين ليكونًا مستطيالً. واطلب إليهم إيجاد أطوال أضالع المستطيل الناتج،
وإعادة حساب المحيط.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

د المحيط ا ج ي إ

، التـأكد من أن الطالـب قد فهمـوا أنه إليجـاد محيط شكل يجب جمع أطوال أضـالعه ل 2 ا ث م
جميعها، وتبليغهم أن عدد األعداد التي يجب جمعها هو نفسه عدد األضالع.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في إيجاد محيط شكل ما إذا 

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم (17)

2) يتم رسم مستطيل بعداه ٦، 4 وحدات على شبكة مربعات، والتوضِّيح لهم كيف يتم إيجاد
المحيط عن طريق:

• عد المربعات الصغيرة التي تمثل طول كل ضلع.
• تسجيل أطوال األضالع، ثم جمعها.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في إيجاد محيط شكل ما؟

م← فيتم استعمال تدريبات إضافية لمساعدتهم. ع إذا كانت اإلجابة ن
إذا كانت اإلجابة ال ← فيتم استعمال بدائل تنويع التعليم (66ب)، تدريبات المهارات

(15)، التدريبات اإلثرائية (17)

لرياضيات م ا ه ف

يتم رسـم مربع على السبورة كتب على ضلعين من أضالعه ٨سم، وتكليف الطالب بأن يجدوا
محيطه، ويبيِّنوا خطوات الحل، ويشرحوا كيف يحسبون المحيط.

نموذج إجابة: بما أن المربع له ٤ أضالع، لذلك اجمع 8+8+8+8، لتجد المحيط وهو 32 سم.

تنويع التعليم

( ن و (د

 صفحة 6 من 8



المجموعات الصغيرة
الموهوبون 

، مسطرة، ورقة. المواد

تقدِّيم محيطًا لشكل ُ معين، وتوجيه الطالب بالتفكير في كيفية إيجاد األبعاد الممكنة لهذا
: الشكل. فمثلًا

كلٍّ من األضالع الثالثة • مستطيل محيطه ٣٢ سم، إذا كان طول أحد أضالعه ٦سم. فما طول 
الباقية؟

٦سم، ١٠ سم، ١٠ سم.
محيطه ١٢ سم،إذا كــان طــول أحد أضــالعه ٥سـم. فما األـطوال الممكنة للضـلعين مثلث   •

اآلخرين بالسنتمترات؟
تمَّ اقـتراح الـتي  لكلٍّ من األـطوال الممكنة، واختبـارها بمحـاولة رســم المثلثـات  تكـوين جــدولًا 

قياسات أضالعها.

4سم، 3سم أو 5سم، 2سم. 

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: مسطرة. المواد

• تكليف الطالــب بإيجــاد محيط أي من الكتب الــتي على أدراجهم، ثم يطلب كل طــالب إلى
زميله أن يحدد أي كتاب تم قياس محيطه.

• توسيع النشاط بتكليف الطالب قياس محيط أشياء أخرى في غرفة الصف.

) (56 هـ) 1) ع المواد األخرى، العلوم  ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط العلوم (1) ؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

الــواردة في تــدعّيم مهــارات حل المســألة وخططها مســـتعملًا تــدريبات حل المســألة (16) 
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

 

فوق

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د

 صفحة 7 من 8



: مقاطع مرئية متنوعة لشرح إيجاد محيط الشكل، على الروابط

https://goo.gl/GRGCTo

https://goo.gl/KzTdSm

https://goo.gl/XLbHni

https://goo.gl/v2E4pw

https://goo.gl/VO8pX8

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/7OHNCW

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/rrKehu

: أوراق عمل متنوعة، على الرابط

https://goo.gl/dP1Qvf

https://goo.gl/csrGuq

https://goo.gl/LaLxqy

https://goo.gl/lp6KWk

https://goo.gl/X3fz56

: تطبيقات وأنشطة تفاعلية متنوعة، على الرابط

https://goo.gl/DmzgVX

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 8 من 8

https://goo.gl/GRGCTo
https://goo.gl/KzTdSm
https://goo.gl/XLbHni
https://goo.gl/v2E4pw
https://goo.gl/VO8pX8
https://goo.gl/7OHNCW
https://goo.gl/rrKehu
https://goo.gl/dP1Qvf
https://goo.gl/csrGuq
https://goo.gl/LaLxqy
https://goo.gl/lp6KWk
https://goo.gl/X3fz56
https://goo.gl/DmzgVX
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استكشف: قياس

المساحة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

مراجعة الخبرات السـابقة لـدى الطالـب حول قياس المساحة عن طريق لعبة تعليمية مرفقة
في الوسائل التعليمية.

بعد االنتهاء من اللعبة يتم توجيه األسئلة التالية:

كيف نستطيع إيجاد مساحة شكل ما؟
ما هي المساحة؟

قدر كم مساحة الصف الذي ندرس فيه؟ حسنًا ما رأيكم بأن نقوم بحسابه؟

(يتم توجيه الطالـب لمالـحظة البالط في الصـف في حالة كان مربع الشـكل ويمكن التعامل
معه كوحدة مربعة)

ثم يتم تقسيم الطالب كمجموعات، تقوم كل مجموعة بحساب مساحة الصف.

من ثم يتم توجيه الطالـب للمحـافظة على الصـف، واالهتمـام بنظـافته وترتيبه والمحـافظة
على المدرسة بصفة عامة.

ة الدرس تقدير مساحة شكل هندسي والمفردات وهي المساحة. ر ك عرض ف

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

 صفحة 1 من 5



قياس المساحة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
الطول والمساحة-قياس المساحة

قياس المساحة

ل هندسي.الهدف األول ك ة ش ح ا س تقدير م

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص  بناء املف وم  لدى الطالب    مراحل متتالية من ا  سوس إ   شبه ا  سوس ثم إ   ا  رد.و

دور المعلم

مساعـدة الطالـب على إدراك مفهوم المسـاحة بطريقة محسوسـة وذلك عن طريق تصـميم أنشـطة تساعد
الطـالب حـتى يـدرك مفهـوم المسـاحة باسـتعمال اللـوحة الهندسـية ولوحة المربعـات، وعلى ربط المفـاهيم

ببعضها والربط بين المهارات والمفاهيم.

دور المتعلم

على الطـالب تفسـير العالقـات التي تربط المفاهيم فيما بينها أثناء إجراء النشاط جماعيًا، وطبيعة العالقة بين
اسـتعمال وحـدة المربعـات وما يراد قياسـه، وتـوظيف خـبرته المكتسـبة في جمل وعبـارات ذات دالـلة معنوية

لوصف طريقة استعمال وحدات المربعات لتقدير مساحة شكل هندسي ومن ثم تحديد مساحته.

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط  ساعد الطالب ع   الر ط ب ن معرفته السابقة عن قياس املساحة واملعرفة ا  ديدة تقدير مساحة ش ل  ند   

وتقوّ م  علمه.

دور المعلم

المخطط ألهــداف الــدرس وفق النصـوص األنشــطة والتــدريبات المختـارة الـتي تسـاعد في تحقيق تلك
األهداف.

الكاشــف عن معـارف الطلبة السـابقة عن اســتعمال الوحـدات المربعة في قيـاس المسـاحة كأسـاس
للتعليم الجديد.

الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.
الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.

المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.
المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة

المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.
المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يصنف األفكار الواردة في الدرس إلى محاور أساسية وفرعية.
يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.

يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.
يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة

جديدة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

شبكة التربيع

، تستخدم لتمثيل مساحات األشكال.الوسيلة التعليمية لوحة من المربعات على مسافات متساوية أفقيًا وعموديًا

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3777


م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحة الهندسية

الوسيلة التعليمية
وعمـوديًا، يمكن شد خيط مطـاطي  ب ن أكـ   من مسـمار ن أفقياً  لـوح بالـس ي ي به نتـوءات ع   مسافـات م سـاو ة 

لت و ن أش ال  ندسية مختلفة.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعـاب التعليمية دور كـب      حصـول التعلم بـاملتعة وخاصـة للمرحلة  بتـدائية،  سـتخدم لعبة tic. tac. toe كتم يد ل  صة

  ملراجعة املك سبات السابقة لدى الطالبات حول قياس املساحة.

 من  ل مجموعة، ثم تلعب  ل طـالبت ن سو أ بحيث تـدور السـ م    القرص املدون عليه  رقام (يتم يتم اختيـار طـالبة عشوائيَا

وضـــع س م متحرك ع   القرص بحيث يـــدور) ومن ثم تلــون الشـــ ل بحســـب املســـاحة، وتفــوز الطـــالبة الــ   تن   أول 3 أشـ ال

 أو قطر ًا.   يحة أفقيًا أو عموديًا

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 1

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 2

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 3

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 3 من 5

https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170327105114257%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9.pdf
https://www.mathspad.co.uk/teach/worksheets/area/countingSquares.php
http://archive.cnx.org/resources/b1370e2d80747d514fe2183eacc62204440f00fc/graphics1.png
https://www.mathworksheets4kids.com/area/shapes-grid3.pdf


اختيارات من متعدد

مساحة الشكل أدناه بالوحدات المربعة :

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

الشكل الذي مساحتة تساوي  ١٤  وحدة مربعة هو :اختيارات من متعدد

التكاليف المنزلية

تنفيذ ورقة عمل مشابهة لورقة عمل رقم 1 (األشكال المظللة باأللوان فقط).التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

مساحة الشكل المظلل = ......... وحدة مربعة

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يخطئ بعض الطالب في تقدير مساحة شكل هندسي، لمعالجة ذلك كثف كمية
التدريبات المعطاة ونوع في األشكال والمساحات.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 4 من 5



من المحسوس إلى المجرد
استعمال السؤال (8)؛ للتقريب بين مفهومي المساحة والمحيط.

نقل أثر المفهوم
عرض مسـتطيل بعداه 7، 9 وحـدات على الطالـب مرسومًا على شبكة مربعات.
وســؤالهم: هل هنـــاك طريقة إليجــاد عـــدد الوحـــدات المربعة الــتي تكــون

؟ المستطيل دون عدها

تنويع التعليم

التعلم الذاتي ضمن فوق
المواد: نماذج مربعة الشكل، ومثلثة الشكل (بحيث المثلثان يكونان مربعًا).

يكون الطالب شكلًا ما باستعمال النماذج المربعة والمثلثة الشكل.
يقدر الزميل مساحة الشكل الهندسي المكون.

يحدد زميل ثالث مساحة الشكل.
يتبادل الزمالء أدوارهم، ويستمرون باللعب حتى يصنع كل طالب خمسة أشكال.

المصادر

: مقطع مرئي لشرح قياس المساحة، على الرابط

https://goo.gl/Jg0xYp

: تدريب إلكتروني، على الرابط

https://goo.gl/jkiUrQ

: موقع يعرض أشكال هندسية مختلفة لحساب المساحة، على الرابط

https://goo.gl/hDZlrj

: موقع لتوضيح كيفية إنشاء اللوحة الهندسية، على الرابط

https://goo.gl/jJWvhT

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 5 من 5

https://goo.gl/Jg0xYp
https://goo.gl/jkiUrQ
https://goo.gl/hDZlrj
https://goo.gl/jJWvhT
https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
قياس

المساحة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441

الثاني
2

 صفحة 1 من 11



التمهيد

الحصة األولى

مراجعة الخبرات السابقة للطالب حول قياس المساحة وذلك باسـتخدام النشاط المرفق في
اإلثراءات رقم (6).

: لتالي ك تنفيذ النشاط ا ل ي ذ ل ي

، يتم توزيع الطالب إلى مجموعات، وتوزيع ورق الصـق مختلف األلوان لكل مجموعة لون محدد
ثم يُطلب منهم تكوين شكل هندسـي على أرضـية الصـف (كالصورة المرفقة)، وبعد االنتهاء
يتم تــوجيه الطالــب لحســاب مســاحة الشـــكل، ثم يتم التبــادل بين المجموعــات وحســاب

المساحة.

 

تـوجيه الطالـب إلى رفع الالصــق من األـرض بعد االنتهـاء من النشـاط، وتـذكيرهم بالمحـافظة
على نظـافة الصـف والمدرسـة والحـديقة والشـارع والحي والمـدينة وكل مكان على أرض هـذا

الوطن الغالي، فالوطن ملك لنا جميعًا ويجب والمحافظة عليه.

عرض فكرة الدرس أجد مساحة شكل هندسي، والمفردات وهي المساحة.

الحصة الثانية

عرض النشـاط التفـاعلي في إثراء (5)، وفيه يتم تكليف الطالـب بترتيب المساحـات من األصـغر
إلى األكبر باإلضافة إلى مراجعة معلومات الطالب حول الدرس السابق.

تـوزيع أوراق تغطي الطاوالــت على الطالـب، ثم اعطـائهم قطع من البســكويت مثل الصـورة
المرفقة، وتكليفهم بانشاء 3 أشكال هندسية مختلفة وحساب مساحتها ومحيطها.

توجيه الطالـب إلى المحافظة على النعمة بعد االنتهاء من النشاط وتجميع البسـكويت وأكله
فيما بعد مع زمالئهم. 

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

قياس المساحة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
الطول والمساحة-قياس المساحة

قياس المساحة

 صفحة 2 من 11

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3777


استكشف: قياس
المساحة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-

القياس-استكشف: قياس المساحة
تقدير وتحديد مساحة شكل هندسي

ل هندسي.الهدف األول ك ة ش ح ا س د م ا ج ي إ

80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحسـين فهم وقدرة الطالب على اسـتخدام المعرفة عن طريق إشـراكهم في عمليات عقلية تتضمن تحديد
أوجه الشـبه واالختالـف بين العناصـر المختلفة ومن أكثر طرق تحـديد أوجه الشـبه واالختالف طريقتي المقارنة

لثانية). ق الحصة ا ب ط والتصنيف(ت

دور المعلم

تشــجيع الطالــب على تحــديد أوجه الشــبه واالختالفــات بين المحيط والمســاحة، وتقــديم تلميحــات داعمة
لمساعـــدتهم على ذلك، وتحــديد معــايير للمقــارنة، وتــوفير (أو تعليم الطالــب كيفية إنشــاء) المخططــات

الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها. إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على مهمة جديدة.

دور المتعلم
تحديد أوجه الشـبه واالختالف بين المحيط والمساحة بأنفسـهم، أو وفقًا لتوجيه المعلم  وصياغة التعميمات.

في ضوء نتائج المقارنة، والقدرة على تبرير ذلك تحدثًا وكتابة ومن خالل التمثيل.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 سـاعد  ــذه  سـ  اتيجية ع   ت ـو ن و نـاء املف ـوم، عن طر ق التـدر ب واملمارســة، للوصـول إ    تقـان القـائم ع   املع  ، و  
ــــاع التلقــــــا ي ل  قــــــائق(تطبق ا  صـــــة ــ ــــذه  ســــــ  اتيجية يحل الطـــــــالب املســـــــائل عن طر ق عمليـــــــات  ســـــــتدالل و س  جـ ـ ـ  ـ

 و  والثانية).

دور المعلم

اســتثارة دافعية الطالــب للتعلم ومراعــاة أنمــاط التعلم المختلفة عند تعليم أو التــدريب على مهـارة تقــدير
مسـاحة شكل مل، تحـديد مساحة شكل ما، إيجاد مساحة شكل ما، والتحقق من إتقان الطالب للمهارة بما

يتضمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط من خالل حل مسائل متنوعة.

دور المتعلم

أداء الطالـب للمهـارة داخل وخارج الصـف في سياقات متنوعة كتـدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة
أو تــدريبات المهــارات أو التــدريبات اإلــثرائية، وحل المســائل عن طريق عمليـات االســتدالل واالسترجـاع التلقـائي

للحقائق.

سكامبراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 سـتخدم ملساعدة الطلبة ع   توليد أف ار جديدة أو بديلة، وأداة تدعم التفك    بدا   وامل شـعب. و ساعد الطالب ع   طرح

أسئلة تتطلب م  م التفك   املتعمق(تطبق ا  صة  و  ).

دور المعلم

تصــميم أنشــطة ومهــام أدائية متعلقة بإيجــاد مسـاحة شكل هندســي باالضـافة إلى تمـارين تـأكد
ومصادر المعلم لألنشطة الصفية بحيث تنمي المهارات اإلبداعية للطالب.

تحديد ومناقشة المشكلة وهي إيجاد مساحة شكل معطى.
مناقشة الطالب حول كيفية إيجاد المساحة ألنصاف المربعات وإعادة صياغة المشكلة المطروحة في

األمثلة المحلولة وتأكد.
شرح طريقة العمل وتذكير الطالب بقواعد العصف الذهني.

تقسـيم الطالـب إلى مجموعـات وتشـجيع الطالب على إعطاء أكبر قـدر ممكن من األفكار دون االلتفات
لنوعيتها والترحيب باألفكار الغريبة أو المضحكة وغير المنطقية.
تحفيز المشاركين إذا ما الحظ أن معين األفكار قد نضب لديهم.

مناقشة المشاركين في األفكار المطروحة من أجل تقييمها.
تعزيز روح المبادرة لدى الطالب.

استخدام أساليب التواصل والتفاعل الصفي، وتجنب أساليب التلقين وفرض األفكار. 

دور المتعلم

عرض أفكاره فيما يتعلق بإيجاد مساحة شكل هندسي بغض النظر عن خطئها أو صوابها أو غرابتها.
اختيار مقرر للجلسة ليدون األفكار التي يطرحها زمالءه بخصوص النواتج الممكنة.

يقوم مقرر الجلسة بكتابة أفكار زمالئه متسلسلة على سبورة أمامهم.
االستماع لتعليمات رئيس الجلسة وتنفيذها. 

العمل باسـتقالل أثناء حل تمارين تأكد واألنشـطة المكلف بها من قبل المعلم إليجاد مساحة الشـكل
من خالــل بنــاء التوقعــات أو فرض الفروض ودراســـتها، واســتنتاج التعميمـات المرتبطة بها، ثم إيجــاد

مساحة شكل هندسي.
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/9516


الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحة الهندسية

 ستخدم لتمثيل أش ال  ندسية مختلفة.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

شبكة التربيع

، تستخدم في تمثيل األشكال الهندسية.الوسيلة التعليمية لوحة من المربعات على مسافات متساوية أفقيًا وعموديًا

المرفقات اإلضافية
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م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

نماذج سطح ا مر ع الش ل  ستخدم لتمثيل املساحة.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية
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المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

طرح األعداد الكسرية - مسألة

ة ي ج ر ا روابط خ

مقطع مرئي لشرح قياس المساحة

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني 1

تدريب إلكتروني 2

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 1

ورقة عمل 2

ة ي ج ر ا روابط خ

نشاط تفاعلي

المرفقات

ملف 1

المرفقات

المرفقات
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/63574?lessonId=85741
https://www.youtube.com/watch?v=CKdNPXVexqI
https://www.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-third-grade-measurement/cc-third-grade-unit-squares-area/e/measuring-area-with-unit-squares
https://www.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-third-grade-measurement/cc-third-grade-unit-squares-area/e/find-area-of-rectangles-by-counting-unit-squares
http://s3.amazonaws.com/illustrativemathematics/attachments/000/009/306/original/public_task_1515.pdf?1462396036
https://www.mathworksheets4kids.com/area/counting-irregular1.pdf
https://www.mathspad.co.uk/interactives/areaSquares/areaSquares.php
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170329051654660%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9.pdf


التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى
السؤال ( ٦):

، اشرح كيف أجد مساحة مستطيل. أتحدث

يقوم استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا حل أسئلة أتدرب وأحل المسائل.

ختامينوع التقويم

الحصة األولىأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

مساحة الجزء غير المظلل في الرسم = .........  وحدة مربعة

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (زكتب ا

تكوينينوع التقويم

الحصة الثانيةأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيارات من متعدد

يوضح الشكل أدناه أبعاد غرفة سالم ، و الجزء المظلل هو مساحة األرض المغطاة بالسجاد .

فما مساحة السجادة بالوحدات المربعة ؟

ختامينوع التقويم

الحصة الثانيةأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
األشكال التي مساحتها  ٣٦  وحدة مربعة هي :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين:

الحصة 1: 1، 2، 3، 7، 9، 10.

الحصة 2: 4، 5، 6، 8.

كتاب الطالب:

حصة 2األسئلة حصة 1المستوى

11، 913، 10(دون)

15، 1216، 14، 17(ضمن)

1819(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 20ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يخطئ بعض الطالب في إيجاد مساحة شكل هندسي بسبب خطئه في عد المربعات
الغير مكتملة، عالج ذلك بالتركيز على وضع إشارة على المربعات عند العد، وتكثيف التدريبات.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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تكليف خارجي

تكليف الطالـب بمشــروع صغير وهو الربـوت، بحيث يرسـم كل طـالب ربـوت خـاص به يسـميه،
ويقـوم بحسـاب مسـاحة ومحيط كل جزء فيه، مثل: الرأس، الـذراع، القـدم، الحـذاء، التنـورة (إذا
وجـدت)، وهكـذا، مـدرج رسومات توضـيحية ألعمال منفـذة في إثراء (8)، ويمكن اعطـاء الطالب

فرصة أسبوع الحضار الرسم.

الخلفية الرياضية

تصـف المسـاحة عـدد الوحـدت المربعة الالزمة لتغطية شكل ثنائي األبعاد. ومساحة الشـكل
هي المنطقة المحصورة بين ُ بعـديه، واليمكن قياسـها بخيط يمثل ُ بعدًا واحدًا يعبر عن طول
اإلطـار الخـارجي للشــكل، حيث يســبب إعطـاء بعد واحد للشـكل الثنـائي األبعـاد التباسـا لـدى

الطالب عند حساب المساحة.

إيجاد المساحة

التأكد من أن الطالــب قد فهمــوا أنه يجب عد المربعــات غير المكتملة؛ لـــذا يجب أن  ،1 ل  ا ث م
يجمعوا األجزاء لتشكل مربعات كاملة.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في إيجاد مساحة شكل ما إذا 

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: فيُستعمل 

1) تدريبات إعادة التعليم (18)

2) اعرض عليهم شبكة مربعات، ُ ظلل منها ٦ أعمدة و ٥ صفوف.
• ما عدد الصفوف المظللة؟ ٥

• ما عدد األعمدة المظللة؟ ٦
• كيف تجد مساحة مستطيل دون عد جميع المربعات المظللة؟ أضرب عدد األعمدة في عدد

الصفوف.
• اطلب إلى الطالــب رســـم مســـتطيالت مختلفة على شبكة المربعــات، واســـتعمال طريقة

الضرب إليجاد المساحة، ثم عد المربعات للتحقق من اإلجابات.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في إيجاد مساحة شكل ما؟

م← فيُستعمل بديل التعلم في المجموعات الصغيرة. (71ب) ع إذا كانت اإلجابة ن
← فتُسـتعمل بـدائل التعلم الذاتي (71ب)، تدريبات المهارات (19)، التدريبات إذا كـانت اإلجابة ال 

اإلثرائية (211)

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس (8-1 إلى 8-4) بإعطائهم:

اختبار منتصف الفصل في دليل التقويم (57).

تنويع التعليم

( ن و (د

 صفحة 9 من 11



المجموعات الصغيرة
دون المتوسط 

: شبكة مربعات. المواد

• أثنـاء عد الطالـب للمربعـات في شكل هندســي إليجـاد مسـاحته، يتم تــدريبهم على وضــع
تمَّ عـــدُّه. وبهـــذه الطريقة سيتم عد كل مربع مرة إشـــارة مثل نقطة أو  على المربع الـــذي 

واحدة فقط، ولن ينسى الطالب أين وصلوا في أثناء عدهم المربعات.

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: لوحة المسامير. المواد

• يتم إعطاء كل طالب لوحتين مسـماريتين. والطلب إليه أن يستعمل شريطًا مطاطيًا لتكوين
شكل هندسي على لوحة مسمارية، ويسجل مساحته.

• يحـاول كل طـالب أن يكـوِّن على اللـوحة الثـانية شكلًا هندسـيًا آخر له المسـاحة نفسـها، ثم
يقارن بين الشكلين.

• يستمر الطالب في عمل أشكال هندسية على اللوحات المسمارية.

) (56 هـ) 1) ع المواد األخرى، العلوم  ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط العلوم (1) ؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها باستعمال تدريبات حل المسألة (20) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

: مقطع مرئي لشرح قياس المساحة، على الرابط

https://goo.gl/yZggbn

https://goo.gl/Jg0xYp

: تطبيقات متنوعة لقياس المساحة، على الرابط

https://goo.gl/Q99565

: تدريب إلكتروني، على الرابط

https://goo.gl/jkiUrQ

: موقع يعرض أشكال هندسية مختلفة لحساب المساحة، على الرابط

https://goo.gl/hDZlrj

: موقع لتوضيح كيفية إنشاء اللوحة الهندسية، على الرابط

https://goo.gl/jJWvhT

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/Plc5wh

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/OHSh48

: المدرسة العربية، على الرابط

https://goo.gl/RhZKty

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

 

دون

×

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د
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https://goo.gl/yZggbn
https://goo.gl/Jg0xYp
https://goo.gl/Q99565
https://goo.gl/jkiUrQ
https://goo.gl/hDZlrj
https://goo.gl/jJWvhT
https://goo.gl/Plc5wh
https://goo.gl/OHSh48
https://goo.gl/RhZKty


https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
وحدات السعة

المترية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

مراجعة الخبرات السابقة لـدى الطالب حول وحـدات السـعة غير القياسـية، والمللترات، واللترات
من خالل لعبة البطاقات.

مناقشة الطالب بمفهوم وحدتي السعة (اللتر، المللتر): من خالل سؤالهم:

أين رأيتم عبارة لتر أو مللتر سابقًا؟ يمكن أن تكون اإلجابات المحتملة: على علب العصير، عبوات
المشروبات الغازية، قطارة األدوية....إلخ.

ثم عرض عبـــوات مختلفة ذات سعة 1 لـتر، وعبـوات ذات سعة أقل من اللـتر  مقاســة بــالمللتر، 
سؤالهم: ما هي العالقة بين اللتر والمللتر؟

تكليف الطالـب باسـتنتاج العالـقة التي تربط اللتر مع المللتر من خالـل عبوات ماء ذات سعة لتر
وذات سعة 250 مل، حيث يُسأل الطالب كم مللتر في اللتر؟

لإلجـابة على السؤال يقوم الطالـب بمـلء العبوة ذات سعة اللـتر باسـتخدام العبوة ذات سعة
250 مل، ويُسألون كم مرة تكرر 250 مل لملء العبوة ذات سعة اللتر الواحد الستنتاج أن:

1 لتر= 1000 مل

تذكير الطالب بأهمية الماء، وأنه نعمة عظيمة من نعم اهللا، وهو شريان الحياة وسـر من أسـرار
وجودها وبه تسـتمر الحياة على وجه األرض. وهو منفعة اجتماعية عامة ملك للمجتمع بأسره

وليست ملك لفرد بذاته لذلك يجب المحافظة عليه وعدم هدره.

تنفيذ المشهد التمثيلي في إثراء (7).

ة الدرس تقدير السعة وقياسها، والمفردات السعة، اللتر (ل)، والمللتر (مل). ر ك عرض ف

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

وحدات السعة غير
القياسية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:

السعة والكتلة-وحدات السعة غير القياسية
وحدات السعة
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الملمترات واللترات
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
السعة والكتلة-الملمترات واللترات

وحدات السعة

.الهدف األول ا ه س ا ي ق ة و ع س ل تقدير ا

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
إسـ  اتيجية  عزز من قـدرة الطـالب ع   تحليل وتركيب وتقـو م املعلومـات بطر قة عقالـنية    حل املشــكالت والبحث والشـعور 

باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

دور المعلم

تحـديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا و   السـعة والل   وامللل   والعالقة بي  ما، وطرح ا    صورة  شاط ومش لة
كما     مثلة وتمـار ن تـأكد، وإعـداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرس  العبوات ا  تلفة السـعة لتنفيذ ال شاط، وصياغة
 بحيث تن   م ـــارة فرض الفروض لـــدى الطالـــب، و  ـــ ع ع   اســـتكشاف العالـــقة ب ن اللـــ   املشــــ لة ع    يئة أســــئلة فرعية

  وامللل  ، وتحديد   شطة أو التجارب  ك شافية ال   س نفذ ا الطالب مثل  شاط التم يد وتمار ن تأكد.

دور المتعلم

اك شـاف العالـقة ب ن الل   وامللل   بأنفسـ م خالـل تنفيذ ال شاط جماعيًا و جابة ع   ال ساؤالت ل ي  شـعروا بالر  ـ  والرغبة
 إ   معلومـات جديــدة باســتخدام    مواصــلة التعلم. ومعـا  ة املعلومـات أثنـاء  عـبئة العبـوات وتحليل ا والر ط بي  ا ل ي يصــلوا

عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك باستخدام معلوما  م السابقه.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
إستراتيجية مناقشـة تعـاونية تتكون من ثالـث مرا حل تهـدف إلى مساعـدة الطالـب في معـالجة المعلومـات

وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية.
شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب.

طرح سؤال أو مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب من تمارين تأكد ودليل المعلم لألنشطة الصفية.
متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة تفكيرهم.

مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

دور المتعلم

يفكر كل طـالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتـدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة
يعدها الطالب.

يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة.
ثم يتشارك ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول.

يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية المجموعات.
يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

 صفحة 2 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3781


الوسيلة التعليمية

عينات ونماذج لسعات مختلفة تمثل أو تحا ي الواقع لتقر ب ا  توى لدى املتعلم ن.

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعـاب التعليمية دور كب      حصول التعلم باملتعة وخاصـة للمرحلة  بتـدائية،  سـتخدم لعبة البطاقات    التم يد ملراجعة

ـــ   للقيــــــــــاس، و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ   أو مللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــبات الســــــــــابقة (إثراء 5) حيث يتم تــــــــــوز ع البطاقــــــــــات واختيــــــــــار الوحـــــــــــدة املناســـــــــــبة لـ ـ ـ ـ املك سـ

التقو م ا  تامي(إثراء 2) يتم عمل مشابه للبطاقات و مكن أن ت ون ا  يارات إثنان فقط ملل   أو ل  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

أوعية لقياس السعة

الوسيلة التعليمية

أوعية تستخدم لقياس السعة واكتشاف العالقة األحجام المختلفة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الجبهات الهوائية

ة ي ج ر ا روابط خ

لعبة البطاقات

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 1

ة ي ج ر ا روابط خ

لعبة تفاعلية

المرفقات

ملف 1

المرفقات
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https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170331051432346CaptivatingCapacityCards.pdf


ملف 1

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

ورقة عمل المرفقة في إثراء (6).

اللعبة التفـاعلية المرفقة في اإلـثراءات ويتم اختيـار الطالـب للعبها بطريقة عشـوائية (القرص الــدوار، أو األـعواد
المثلجة).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
األشياء التي تقاس سعتها باللتر فقط هي :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

رتب األوعية التالية من  أقلها  سعة إلى  أكبرها  سعة :الترتيب

إكمال الناقص

اشترت جميلة  لترين  من الحليب ، ثم شربت  ٢٥٠  مللترًا .

فكم مللترًا بقي في علبة الحليب ؟ .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

استخدام لعبة البطاقات في الوسائل التعليمية. 

متابعة المطويات:

تشجيع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص بوحدات السعة المترية في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170331093611243%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A9.pdf
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إكمال الناقص

تريد سلمى عمل كعكتين لعائلتها ، إذا كان عمل الكعكة الواحدة يحتاج إلى  ١٨٠  مل من الزبدة .

فكم ستحتاج سلمى من الزبدة لعمل الكعكتين ؟ .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين

األسئلة من (1) إلى (9).

ب ل ا ط ل كتاب ا

األسئلة المستوى

11، 15، 16، 17، 21، 22(دون)

12، 13، 14، 18، 19(ضمن)

23، 25(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 15ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

في السؤال (2): قد يواجه بعض الطالب صعوبات في تحديد عدد اللترات، عندما يكون هناك
وحدتان للقياس في المسألة؛ لذا شجِّعهم على جمع الوحدات المتشابهة، وذكِّرهم بأن ١٠٠٠
مل تساوي ١ ل.- قد يخلط بعض الطالب بين وحدة السعة (المللتر)، ووحدة الطول (الملمتر)،

نبه الطالب إلى التمييز بينهما ووضح أن المللتر وحدة لقياس السعة، بينما الملمتر وحدة
لقياس األطوال الصغيرة.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 5 من 8



الخلفية الرياضية

بما أن السائل يمكن أن ُ يسـتعمل لملء وعاء، فإن قياس السـعة يكافئ قياس حجم السائل.
لـتر. أما المللـتر فقد إن صنــاعة المشــروبات والسـوائل المعبــأة قد أزالت الغمـوض حـول كلمة 
يكون جديـدًا على الطالب، وبسـبب الـدقة في القياس بالمللترات فإنها كثيرًا ما تسـتعمل في

مجال
األدويــة. على أية حــال فـإن السـوائل وما يقـاس مثلها (المثلجـات مثلًا) عليها ملصـق يتضمن

سعتها بالمللترات.

ة ع س ل  قدر ا

ل 2، تذكير الطالب بأن ( 1 ) لتر من الماء يساوي (1000) مللتر منه. ا ث م

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐ اختلط األمر على بعض الطالب فيما يتعلَّق باللتر والمللتر إذا 

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: فيُستعمل 

1) تدريبات إعادة التعليم (22)

بـأن يرســموا خطًا في أعلى 2) تـوزيع علبة بالــستيكية سعتها ١ لـتر على الطالــب. وتكليفهم 
العلبة، ويضعوا ملصقًا مكتوبًا عليه ١٠٠٠ مل، وتذكِّيرهم بأن ١ ل = ١٠٠٠ مل.

خًط عند منتصــف العلبــة. وسـؤالهم: كم مللـترًا في • بعد ذلك، يتم تـوجيه الطالـب لرســم 
نصف العلبة؟ وتوجيههم بأن يضعوا على الخط ملصقًا مكتوبًا عليه ٥٠٠ مل.

• االستمرار بهذه الطريقة، ووضع ملصقات عند األرباع ٢٥٠ مل، و ٧٥٠ مل.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في الوحدات المترية لقياس السعة؟

م← فيُستعمل بديل التعلم في المجموعات الصغيرة. (74ب) ع إذا كانت اإلجابة ن
المهارات ، تـدريبات  ب، 56و) الــذاتي (74 بــدائل التعلم  ← فتُســـتعمل  إذا كـــانت اإلجـــابة ال 

(23)، التدريبات اإلثرائية (25)

لرياضيات م ا ه ف

)؛ ليقارنوا بين 450 مللترًا و 2 لتر، ثم يكتبوا كيف توجيه الطالب الستعمال إحدى اٌإلشارتين ( أو 
عرفوا أن جملهم العددية صحيحة.

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس (8-4 إلى 8-5) بإعطائهم:

االختبار القصير (2) في دليل التقويم (55).

تنويع التعليم

( ن و (د

<>

 صفحة 6 من 8



المجموعات الصغيرة
دون المتوسط 

: كوب مدرج، وصفة طعام. المواد
، كلٍّ من اللترات والمللترات. وبخبرة إعـداد طعام ما • تزويد الطالـب بخبرة عملية في اسـتعمال 
باسـتعمال وحـدات السـعة المترية، مثل تحضـير عصـير مشـكل. وتحديد سعة أكواب العصـير
بملئها بالمـاء، ثم سكب المـاء في الكـوب المـدرج. ووضـع ملصـقًا على كل كـوب يـبيِّن سعته،

وبهذا يتكون لدى الطالب « اإلحساس » بكمية العصير التي شربوها.
• تكليف الطالب بخلط المقادير التالية لصنع العصير المشكل:

لتر من عصير التفاح. ٢٠٠ مل ماء، ٣٠٠ مل عصير برتقال، ملعقتين من السكر، 

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: ورقة، قلم رصاص. المواد

• تكليف الطالب بطي ورقة من المنتصـف، ووضـع قائمة في العمود األول مكونة من ٥ أشياء
يمكن قياسها باللتر أو بالمللتر.

• توجيه الطالـب لتبـادل األـوراق مع زمالـئهم، ثم يكتب كل طـالب في العمود الثـاني ما يجب
قياسه باللتر أو بالمللتر مما في العمود األول.

مللتركوب من العصير

مللترقطرة مطر

مللتردمعة

لترملء غسالة

لترماء في مسبح أطفال

لتربية االجتماعية (56 وـ) ع المواد األخرى، ا ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط التربية االجتماعية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها مستعملًا تدريبات حل المسألة (24) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

 

دون

۱
۲

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د
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: شرح لوحدات السعة، على الرابط

https://goo.gl/LfPyQQ

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/k48wcp

: مقطع مرئي لشرح وحدات السعة المترية، على الرابط

https://goo.gl/Mb7aRr

https://goo.gl/cnCsfH

https://goo.gl/pa1nx7

: نشاط أكثر من قادر على قياس السعة، على الرابط

https://goo.gl/tgrWI6

: أوراق عمل متنوعة، على الرابط

https://goo.gl/7QVZxH

: لعبة تفاعلية، على الرابط

https://goo.gl/jgd4eD

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
وحدات الكتلة

المترية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

مراجعة الخـبرات السـابقة للطالـب حـول: الكتلة، والجرام، والكيلو جرام وذلك عن طريق لعبة
(جرام أو كيلو جرام، اجلس أو قف) حيث تعرض صور بعض المواد وإذا كـانت تقـاس بـالجرام
يقف الطالــب، أما إذا كــانت تقــاس بــالكيلو جرام فيجلس الطالــب (مرفق ملف للصـــور في

اإلثراءات رقم 3).

، ثم سـؤال الطالـب بعد عرض مقطع لفتـاة تتحــدث مع والـدتها (مرفق في اإلــثراءات رقم 4)
مشاهدته:

ما هي الكتلة؟
ما وحدات قياس الكتلة؟

أين سبق لكم رؤية هذه الوحدات (جم، كجم)؟
كيف تستطيع شراء 1 كيلو جرام من الطماطم؟

ماذا تستخدم لذلك؟

يتم تــوجيه الطالــب بعد ذلك ألــهمية الـــدقة أثنــاء الــوزن وأن الغش في ذلك قد توعـــده رب
مَِن الْكَيَْل وَلَا تَكُونُوا  العـالمين في القرآن الكريم في عـدة مواضـع، ومنها قوله تعالى: ﴿ أَوْفُوا 

الْمُخْسِرِيَن ﴾. مرفق موضوع كامل عن التطفيف يفضل اإلطالع عليه في المصادر.

ة الدرس تقـدير الكتلة وقياسـها بالجرام وبالكيلو جرام، والمفردات وهي الكتلة، ر ك عرض ف
الجرام (جم)، الكيلو جرام (كجم).

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

وحدات الكتلة غير
القياسية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:

السعة والكتلة-وحدات الكتلة غير القياسية
الكتلة

الجرام والكيلو جرام
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
السعة والكتلة-الجرام والكيلو جرام

الجرام والكيلو جرام

م والكيلوجرام.الهدف األول ا ر ج ل ا ا ب ه س ا ي ق تقدير الكتلة و
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40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

دورة التعلم الخماسية ( 5E’s )االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
تقـدم دورة التعلّم الخماســية كطريقة بحث وتفكير وتـدفع الطـالب للتفكير، تتكـون من خمس مراحل هي:

(التهيئة أو جذب االنتباه، االكتشاف، والتفسير، والتوسيع، والتقويم).

دور المعلم

تصـــميم أنشـــطة لكل مرحلة من مراحل االــستراتيجية، لتمكن الطالــب من االســـتمرار في اســـتكشاف بنية
المفاهيم والعمليات والمهمات، بـدءًا بتقديم نشاط (جرام أو كيلو جرام، اجلس أو قف) لمراجعة المكتسـبات
الســابقة للطالـب، مرورًا بعرض تمهيد جـاذب يتمثل في مقطع مرئي لحـوار بين أم وابنتها، وتشــجيع الطالـب
على اكتشــاف العالــقة بين الجرام والكيلو جرام، ثم إعطـاء الفرصــة للطالـب لطرح األســئلة والنقـاش، تـوزيع
- 5 طـالب، وتـوفير مـواد تعليمية محسوسـة وخـبرات الطالـب في مجموعـات غير متجانســه بحيث تضــم 4 

مباشرة ما أمكن ذلك.

دور المتعلم

التفاعل مع الخبرات الجديـدة من خالل تنفيذ النشاط في التمهيد وفي النشاط العملي وتقدير واختيار الوحدة
األنسب لقياس كتلة مواد مختلفة، وإيجاد العالقة بين الجرام والكيلو جرام، والبحث عن إجابة عن تساؤالتهم
حـول هـذه الخـبرات، ليكتشــفوا أشــياء أو أفكـار أو عالقـات لم تكن معروفة لهم من قبل أثنـاء حل األنشــطة

والتدريبات المتنوعة، وتفسير األحداث التي لم يستطيعوا تفسيرها. 

الرؤوس المرقمةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تـتيح للطـالب الفرصـة للتحـدث مع أقرانه والوقوف على أفكـارهم، كما تتيح له فرصـة التـأمل مع نفسـه ومع
أقرانه والتفكير والمراجعة قبل اإلجــابة ومن ثم التعــاون والمشــاركة في األفكـار والحل، وتحفز الطـالب على

االنتباه واالستعداد والجاهزية وتزيد من االحساس بالمسؤولية الفردية.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجموعات مؤلفة من 4 أعضاء ويعطى كل عضو رقم من 1 إلى 4.
طرح سؤال أو مشـكلة من تدريبات كتاب الطالب أو كتاب التمارين أو مصادر المعلم لألنشطة الصفية أو

التدريبات اإللكترونية على جميع المجموعات.
التحقق من أن كل طالب أخذ فرصته في الممارسة والحل.

التأكد من وصول كل عضو إلى فهم واسع للمشكلة والحل.
تعيين رقم عشـوائي للمناقشــة في جـانب معين من إجـابة السـؤال وهو اســتعمال جـدول النســبة أو

النسب المتكافئة.
مناقشة بقية أفراد المجموعات والذين يحملون الرقم نفسه في األفكار األخرى لإلجابة على السؤال.

دور المتعلم

يميز الرقم الخـاص به ويقرأ السـؤال أو المسـألة من تــدريبات كتـاب الطـالب أو كتـاب التمـارين أو مصـادر
المعلم لألنشطة الصفية أو التدريبات اإللكترونية.

يتشـارك مع أعضـاء مجموعته في تقـديم األفكـار والحلول مع تقـديم المساعـدة لزمالـئه واالسـتفسار
منهم في حال عـدم فهمه لحلولهم المطروحة وكيف تم تقدير أو اختيار الوحد األنسـب (جرام، كيلو

جرام) واالتفاق مع مجموعته على الحل وطريقة تقديمه.
التــأهب والجــاهزية في طرح اإلجـابة المتفق عليها ومناقشــتها مع المعلم والمجموعـات األـخرى في

حال تم اختيار رقمه لتمثيل المجموعة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الميزان ذو الكفتين

الوسيلة التعليمية

يسـتخدم لقياس أوزان مواد خفيفة جـدًا ويتكون من عصـى أفقية وكفّة ميزان معلقة على كل طرف ويوجد
في منتصــف العصــى قطعة معـدنية أو مـادة صلبة لها حـافّة مثل نصــل الســكين تُسـمى المرتكز، لتثـبيت
العصـى. ويوضـع الثِّقل في إحدى الكفتين بينما توضـع أوزان معروفة في الكفَّة األخرى حتى تتعادل الكفّتان.

ويوضِّح المؤشر تعادل الكفتين، يستخدم للنشاط العملي.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكعبات المتداخلة
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الوسيلة التعليمية
مكعبات م ساو ة ا   م مختلفة اللون و   قابلة لل  كيب والفك لت و ن أش ال مختلفة،  ستخدم كعينات

للقياس عند استخدام امل  ان ذو الكفت ن.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية
من الوســائل الـ   يمكن من خالــل ا إيصـال املعلـومة  ســ ولة من خالـل إعــداد أو اختيـار مقطع مر ي مناســب   تـوى الــدرس،

 ستخدم كتم يد.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية
شاشــــة عرض إلكـــ  ونية تتفـــاعل مع تطبيقـــات ا  اســـب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اســـب أو املوجـــودة ع    نـــ  نت،  ســـتخدم

لعرض املقطع املر ي    التم يد وعرض صور  شاط (جرام أو كبلو جرام، اجلس أو قف)    بداية ا  صة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

ضرب الكسور - مسألة 2

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني

المرفقات

ملف 1

ة ي ج ر ا روابط خ

مقطع التمهيد للدرس

المرفقات

ملف 1

ملف 2

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
.https://goo.gl/LaQ8qH : 1) نشاط تفاعلي، على الرابط

2) ورقة عمل مرفقة في اإلثراءات رقم (5).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

العدد المناسب في    :

   كـجـم = ٦٠٠٠  جـم

: هو

اختيار من متعدد
األشياء التي تقاس كتلتها  بالجرام  هي :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن إختيار أكثر م

ختامينوع التقويم

□
□
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https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170403132536186%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3.pdf
https://goo.gl/LaQ8qH


أسلوب التقويم

ورقة عمل مرفقة في اإلثراءات رقم (6).

: ل ا ؤ س

أيهما كتلته أكبر 1 كجم من القطن، أم 1 كجم من الحديد؟ فسر إجابتك. متساويتان

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اربط كل وحدة قياس برمزها :مطابقة السحب واإلفالت

إكمال الناقص

سأل المعلم سالم و خالد عن المقارنة بين  ١٦٠٠  جـم ،  ٢  كـجـم .

فكانت إجابتهما :

فأيهما إجابته صحيحة ؟ .........

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

: كتاب التمارين

األسئلة من 1 إلى 10.

: ب ل ا ط ل كتاب ا

األسئلة المستوى

10، 11، 12(دون)

13، 15(ضمن)

14، 15، 16(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 15ز

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

، قد يجد بعض الطالب صعوبة في تحديد وحدة القياس المناسبة لحساب كتلة األشياء
يمكن توجيههم إلى أن الجرام يستخدم لقياس كتلة األشياء الخفيفة، وأن الكيلو جرام

يستخدم لقياس الكتل الثقيلة.- قد يخطئ بعض الطالب في تقدير الكتل؛ لذا اطلب إليهم
اعتماد كتل مرجعية والمقارنة معها، فمثلًا كتلة مشبك الورق ١جم، وكتلة كيس الدقيق

١كجم.- قد يجد بعض الطالب صعوبة في استخدام الميزان ذي الكفتين، يمكن
مساعدتهم بقياس كتلة أشياء أمامهم باستخدام وحدات قياس الكتلة المحسوسة وبيان

توازن الكفتين لحساب الكتلة.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل
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يخلط بعض المعلمين بين مفهومي الكتلة والوزن، وأنهما نفس الشيء، وهذا غير صحيح،
فالجرام والكيلو جرام وحدتان لقياس الكتلة وليس الوزن، والفرق بين الكتلة والوزن هو أن
الكتلة تقيس كمية المادة في شيء ما، أما الوزن فيقيس مقدار جاذبية األرض له، ويمكن

توضيح ذلك من خالل المعلومة اآلتية: (أن وزن شيء ما على سطح القمر يساوي ربع وزنه على
سطح األرض، بينما كتلته ال تتغير؛ ألنها تعني كمية المادة في هذا الشيء والتي ال تتغير).

اإلرشادات/ المالحظات

الخلفية الرياضية

التمييز بين الـوزن والكتلة في العلـوم شيء ضروري. وبـالرغم من ذلك فـإننا في حيـاتنا اليومية
ننظر إلى الكتلة والوزن كأنهما شيء واحـد. وألن الخبرة الشخصـية بالوزن ليسـت بصـرية، لذلك
فـإنه من المهم حمل أشــياء مختلفة الحجم، أوزانها جرام واحد أو كيلـوجرام واحــد. ويـوجد

معنًى حقيقيًا. مرجعيات تجعل لكلمة "وزن" 

 قدر الكتلة

تـوجيه الطالـب إلى أن يعتمــدوا مشــبك الـورق وكيس الــدقيق مرجعين عند تقــدير ل 2،  ا ث م
الكتلة.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في اختيار الوحدة المناسبة لقياس الكتلة إذا 

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم (26)

2) أعط الطالـب مجموعة منوعة من األشـياء الصـغيرة والكـبيرة، ثم اطلب إليهم تقـدير أشـياء
لها كتلة من الكتل الواردة في الجدول.

بعد أن يكمل الطالــــب الجـــــدول، يمكنهم أن يجـــــدوا الكتل الفعلية لألشـــــياء ويقــــارنوها
بتقديراتهم.

الكتلة الفعليةالشيءالكتلة المقدرة

  1 جم

  500 جم

  1 كجم

  10 كجم

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في التعامل مع الوحدات المترية لقياس الكتلة؟

م← فيتم استعمال تدريبات إضافية لمساعدتهم. ع إذا كانت اإلجابة ن
المهارات ، تـدريبات  ← فيتم اســـتعمال بـــدائل تنـــويع التعليم (77ب) إذا كـــانت اإلجــابة ال 

(27)، التدريبات اإلثرائية (29).

تنويع التعليم

( ن و (د
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المجموعات الصغيرة
الموهوبون 

: ورقة. المواد

قد يســـاعد التــبرير في المثـــال اآلـــتي الطالـــب الـــذين يواجهــون صعــوبة في التحــويل بين
الكيلوجرام والجرام:

• أوجد جعفر كتلة مجمـــوعة من الكتب، فكــــانت ٨ كيلوجرامـات. ما كتلة هــذه المجمـوعة
بالجرامات؟ التبرير: يكتب الطالب جملة التحويل في دفتره ( ١ كجم = ١٠٠٠ جم)

• يكتب تحتها مباشـرة الجملة المفتوحة ( ٨ كجم = ............ جم)، التـأكد من أن الطالب كتب
كجم وجم بالترتيب نفسه.

• تكليف الطالب بحل المسألة بالتفكير التالي:
كيف أحصل على ٨ كجم من ١ كجم؟ أضرب ١ في ٨؛ إذن يجب أن أضرب 1000 في 8 ألحصل على

8000جم».

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: ورقة، قلم رصاص. المواد

توجيه الطالب إلى أن:
• يرسموا ٤ أشياء يمكن قياس كتلتها بالكيلوجرام أو بالجرام.

• يتبادلوا أوراقهم مع زمالئهم.
• يحـدِّدوا ما إذا كـان الشـيء المرسوم يُقاس وزنه بالجرام أم بالكيلوجرام، ثم يكتبوا « جرام »

أو « كيلوجرام » بجانب كل صورة.

(2) (56 و) ع المواد األخرى، العلوم  ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط العلوم (2)؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها مستعملًا تدريبات حل المسألة (28) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

 

فوق

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د
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: مقطع مرئي لشرح وحدات الكتلة المترية، على الرابط

https://goo.gl/YmdRbu

https://goo.gl/SPVXcD

https://goo.gl/CxY9Wy

https://goo.gl/wmTykA

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/Uf82sd

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/ygcTQM

: مقطع لتوضيح مفهوم الكتلة، على الرابط

https://goo.gl/KsAn09

https://goo.gl/xwYdS6

https://goo.gl/EaOsti

: موقع لشرح الكتلة ووحدات قياسها باللغة اإلنجليزية، على الرابط

https://goo.gl/xnPJeN

: أوراق عمل متنوعة وبطاقات ألعاب Metric Weights، على الرابط

https://goo.gl/TdLKqr

: درس عن التطفيف، على الرابط

https://goo.gl/qk4BnU

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استكشف:

الحجم
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441

الثاني
1

 صفحة 1 من 7



التمهيد

عرض الصور التالية على الطالب:

ثم طرح السؤال التالي:

تبرع رجل أعمال كبير بهدايا ساعات لجميعة مرضى السرطان، معبأة في كراتين مختلفة، هل
عدد الساعات في كل كرتون هو نفسه؟ ولماذا؟ برر إجابتك.

مناقشــة الطالـب بســبب تعلم مفهـوم الحجم، حيث يوضــح لهم أنه يساعـدنا في تحـديد
الكمية التي يحتويها صندوق ما مثلًا.

تذكير الطالب بأهمية المشاركة المجتمعية ودعم إخواننا مرضى السرطان بشتى الطرق.

والمفردات وهي الحجم، الوحدة عرض فكرة الـدرس اسـتعمال النماذج السـتكشاف الحجم، 
المكعبة، باستخدام بطاقات المفردات.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

قياس المساحة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
القياس-قياس المساحة

المساحة تقاس بالوحدات المربعة والحجم بالوحدات
المكعبة

ل النماذج الستكشاف الحجم.الهدف األول ا م ع ت س ا

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

 صفحة 2 من 7
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(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
بنـاء مفهوم الحجم والوحـدة المكعبة لـدى الطالـب في مراحل متتالية من المحسوس إلى شبه المحسوس

ثم إلى المجرد.

دور المعلم

مساعـدة الطالب على إدراك مفهوم الحجم والوحـدة المكعبة بطريقة محسوسـة وذلك عن طريق تصـميم
أنشــطة تســاعد الطــالب حـتى يــدرك المفهـوم عن طريق العمل والخـبرة المباشــرة أثنــاء ممارســة النشــاط
باسـتعمال الوحـدات المكعبة والصـناديق الصـغيرة، فيربط اسـتعمال النماذج بالفعل الذي يقوم به الكتشاف

الحجم، وطبيعة العالقة بينها.

دور المتعلم

على الطـالب تفسـير العالقـات التي تربط المفاهيم فيما بينها أثناء إجراء النشاط جماعيًا، وطبيعة العالقة بين
اسـتعمال النمـاذج وما يراد اكتشـاف حجمه، وتوظيف خـبرته المكتسـبة في جمل وعبـارات ذات دالـلة معنوية

لوصف طريقة استعمال الوحدات المكعبة و مكعبات السكر في إيجاد حجم جسم ما.

الرؤوس المرقمةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تـتيح للطـالب الفرصـة للتحـدث مع أقرانه والوقوف على أفكـارهم، كما تتيح له فرصـة التـأمل مع نفسـه ومع
أقرانه والتفكير والمراجعة قبل اإلجــابة ومن ثم التعــاون والمشــاركة في األفكـار والحل، وتحفز الطـالب على

االنتباه واالستعداد والجاهزية وتزيد من االحساس بالمسؤولية الفردية.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجموعات مؤلفة من 4 أعضاء ويعطى كل عضو رقم من 1 إلى 4.
طرح سؤال أو مشكلة من تدريبات تأكد ومن خالل أوراق العمل المرفقة على جميع المجموعات.

التحقق من أن كل طالب أخذ فرصته في الممارسة والحل.
التأكد من وصول كل عضو إلى فهم واسع للمشكلة والحل.

تعيين رقم عشوائي للمناقشة في جانب معين من إجابة السؤال وهو تقدير حجم شكل أو تحديده.
مناقشة بقية أفراد المجموعات والذين يحملون الرقم نفسه في األفكار األخرى لإلجابة على السؤال.

دور المتعلم

يميز الرقم الخاص به ويقرأ السؤال.
يتشـارك مع أعضـاء مجموعته في تقـديم األفكـار والحلول مع تقـديم المساعـدة لزمالـئه واالسـتفسار
منهم في حال عـدم فهمه لحلولهم المطروحة وكيف تم تقدير حجم شكل ما ومن ثم التأكد من

حجمه الفعلي واالتفاق مع مجموعته على الحل وطريقة تقديمه.
التــأهب والجــاهزية في طرح اإلجـابة المتفق عليها ومناقشــتها مع المعلم والمجموعـات األـخرى في

حال تم اختيار رقمه لتمثيل المجموعة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

الوسيلة التعليمية
عينـات ونمـاذج تمثل أو تحـا ي الـواقع لتقر ب ا  تـوى لـدى املتعلم ن، مكعبـات م سـاو ة ا   م وصــناديق صغ  ة، ومكعبـات

سكر.

المرفقات اإلضافية
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م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية
يمكن عرض جزء من الــدرس    اللــوحة بحيث  ســـ ل ع   املعلم شرح الــدرس، يتم عرض مفردات الــدرس مع توضـــيح  ســيط

ل ا وإضافة رسوم.

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 1.

ورقة عمل 2.

ورقة عمل 3

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني

التقويم

تكوينينوع التقويم
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https://www.superteacherworksheets.com/geometry/volume-cubes-1_TZWBB.pdf?up=1466611200
https://www.mathworksheets4kids.com/volume/counting-cubes-easy1.pdf
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https://www.ixl.com/math/grade-3/volume


أسلوب التقويم

: ل ا ؤ س

قـدر حجم كل مجسـم مما يـأتي، ثم اسـتعمل المكعبـات لبناء مجسـمات مشابهة للصورة، وجد حجم كلًا
: منها

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أي المجسمات التالية يمكن بناءها من  ١٠  مكعبات :اختيارات من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

: ل ا ؤ س

قـدر حجم كل مجسـم مما يـأتي، ثم اسـتعمل المكعبـات لبناء مجسـمات مشابهة للصورة، وجد حجم كلًا
: منها

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

حجم المجسم أدناه بالوحدات المكعبة يساوي .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

التكاليف المنزلية

ورقة عمل رقم (1) مرفقة في إثراء 2.التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيار من متعدد
المجسمات التي حجمها =  ١٢  وحدة مكعبة هي :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

يمكن أن نستعمل العدد نفسه من المكعبات لصنع مجسمات مختلفة .صواب وخطأ

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

يمكن أن يقوم بعض الطالب بعد صف واحد من المكعبات في مجسم ما ويحدد الحجم،
وجه الطالب إلى عد الصفوف جميعها ثم حساب الحجم.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

مالحظة هامة
عند تصــميم أوراق عمل مشـابهة ألـوراق العمل المرفقة في الــدرس، يجب مراعـاة أن الوحـدة

المستخدمة هي وحدة مكعبة فقط.

أفكر
(3) في فقرة "أفكر" لتقـويم استيعـاب الطالـب المفهـوم الوارد اسـتعمال األسـئلة من (1) إلى 

في النشاطين السابقين.

من المحسوس إلى المجرد
اسـتعمال السؤال (9)؛ للتقريب بين اســتعمال نمـوذج لتقــدير حجم شكل ما وبين بنــاء شكل

بحجم معين.

نقل أثر المفهوم
تكليف الطالــب ببيـان سبب اســتعمال وحــدات مكعبة، ال كروية الشــكل. والتوضــيح لهم أن
مكعبــات الوحــدة يمكن وضــع بعضــها إلى جــانب بعض دون ترك فراغـات بينها، بينما تُـترك

فراغات بين الكرات المتالصقة.

تنويع التعليم

المتعلمون اللغويون والبصريون
تكليف الطالـب بكتـابة لوحة إرشادية بالتعاون مع المتعلمون البصـريون باختيار األلوان والصور

المناسبة لكيفية قياس حجم جسم ما.

المصادر

: الحجم، على الرابط

https://goo.gl/BIY1qX

https://goo.gl/M7NskQ

: مقطع مرئي لشرح استعمال النماذج في اكتشاف الحجم، على الرابط

https://goo.gl/pDjRMu

https://goo.gl/YRa7Ka

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
تقدير الحجم

وقياسه
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
2

التمهيد

الحصة األولى
طرح المشكلة التالية على الطالب:

أرادت حنـان تـوزيع الكتب الـتي انتهت من قراءتها على زميالـتها، وكـانت موزعة في صنـدوقين
مثل الصور التالية:

ثم توجيه األسئلة التالية:

هل تعتقد أن كمية الكتب متساوية في الصندوقين؟ لماذا؟
ماذا لو وضـعنا نفس العدد من الكتب في الصندوقين هل سيتم تعبئتها تماما بشكل

متساوى؟ فسر إجابتك.
ما هو الحجم؟ وما هي الوحدة المستخدمة لقياسه؟

إقترح وحدة لقياس صناديق كتب حنان؟
لماذا تقرأ حنان برأيك؟ وما هي الفائدة من ذلك؟

ماذا يجب عليك أن تقرأ؟ 
من أين يمكنك الحصول على الكتب؟

تـــــوجيه الطالـــــب إلى أهمية القرآءة وبـــــأن أمة محمد صلى اهللا عليه وســـــلم هي أمة إقرأ،
وتوعيتهم بأهمية زيارة المكتبات ومعرض الكتاب والتزود دائمًا بكل ما هو جديد.

(https://goo.gl/FXAfgj) :عرض المقطع المرئي من 0.22 إلى 0.42 التالي

 صفحة 1 من 14
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الدرس تقـدير حجم مجســم معين وقياســه، والمفردات وهي: الحجم، الوحدة عرض فكرة 
المكعبة.

الحصة الثانية
مراجعة معلومـات الطالـب السـابقة حول تقـدير الحجم وقياسـه وذلك عن طريق اسـتخدام

تطبيق لألجهزة الذكية وعمل مسابقات بين المجموعات.

ثم عرض المشكلة التالية:

جلس اإلــخوة أســماء وأحمد وأمل ومحمد للعب ببنــاء المكعبــات، فــاختلفوا من بنــايته ذات
حجم أكبر، كيف يمكنك مساعدة اإلخوة في حل هذه المشكلة؟ 

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

استكشف: الحجم
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
القياس-استكشف: الحجم

الحجم

.الهدف األول ن  ي ع م م س ج م م ج تقدير ح

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

دورة التعلم الخماسية ( 5E’s )االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
تقـدم دورة التعلّم الخماســية كطريقة بحث وتفكير وتـدفع الطـالب للتفكير، تتكـون من خمس مراحل هي:

(التهيئة أو جذب االنتباه، االكتشاف، والتفسير، والتوسيع، والتقويم) تطبق الحصة األولى.

دور المعلم

تصـــميم أنشـــطة لكل مرحلة من مراحل االــستراتيجية، لتمكن الطالــب من االســـتمرار في اســـتكشاف بنية
المفـاهيم والعمليـات والمهمـات، بـدءًا بتقـديم تمهيد جـاذب لحل مشـكلة، مرورًا بلعبة البطاقـات وتطبيقات
األـجهزة الـذكية، وتشــجيع الطالـب على اكتشـاف قـانون لحسـاب الحجم، ثم إعطـاء الفرصــة للطالـب لطرح
األسـئلة والنقاش، توزيع الطالب في مجموعات غير متجانسـه بحيث تضـم 4 - 5 طـالب، وتوفير مواد تعليمية

محسوسة وخبرات مباشرة ما أمكن ذلك.

دور المتعلم

التفاعل مع الخبرات الجديدة من خالل مناقشة طرق حل للمشكالت التي يتم عرضها، وتقدير وإيجاد الحجم
إلظهار العالقة بين الكميات، والبحث عن إجابة عن تساؤالتهم حول هـذه الخبرات، ليكتشـفوا أشـياء أو أفكار أو

عالقات لم تكن معروفة لهم من قبل، وتفسير األحداث التي لم يستطيعوا تفسيرها.

فرايراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

نمـوذج فراير في تـدريس المفـاهيم عبـارة عن نمـوذج مقسـم إلى أربعة أقسـام في مركز هـذا النمـوذج يكون
المفهوم كمفهوم الحجم والوحـدة المكعبة، واألـجزاء األـربعة هي (التعريف، الخصـائص، األـمثلة، الالـأمثلة)،

تطبق الحصة الثانية. 

دور المعلم
توجيه الطالب إلى كتابة خبراتهم حول الحجم والوحدة المكعبة في نموذج فراير فرديًا.

تشجيع الطالب على النقاش من خالل صياغة التعريف والخصائص واألمثلة مع الشرح والتفسير.

 صفحة 2 من 14

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/9515


دور المتعلم
صيـاغة تعريف الحجم والوحـدة المكعبة بأسـلوبه الخـاص مع ذكر خصـائص المفهـوم وأمثلة دالة وغير دالة

عليه فرديًا.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تساعد هـذه االستراتيجية على تكوين وبناء مفهوم الحجم، عن طريق التـدريب والممارسـة، للوصول إلى إتقان
مهـارة تقـدير الحجم وقياســه، وفي هـذه االـستراتيجية يحل الطـالب المسـائل عن طريق عمليـات االســتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق، تطبق الحصة األولى والثانية.

دور المعلم
اســتثارة دافعية الطالــب للتعلم ومراعــاة أنمــاط التعلم المختلفة عند تعليم أو التــدريب على مهـارة تقــدير

الحجم وقياسه، والتحقق من إتقان الطالب للمهارة بما يتضمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط.

دور المتعلم

أداء الطالـب للمهـارة داخل وخـارج الصـف في سياقـات متنوعة كالتـدريبات في كتـاب الطـالب وكتاب التمارين
وتدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة أو التدريبات اإلثرائية، وحل المسائل عن طريق عمليات االسـتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعــــــاب التعليمية دور كـــــب      حصـــــول التعلم بــــــاملتعة وخاصــــــة للمرحلة  بتــــــدائية، مثل لعبة البطاقــــــات حيث يتم تـــــوز ع

مجموعة من البطاقـات ع    ل مجموعة نصـف ا تمثل مجسـمات والنصـف  خر  جابـات، و  ـ ب الطالـب بطـاقة و قـدرون

ا   م ثم يوجدون ا  ل .

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

https://goo.gl/8IlUcz)،)  يمكن اســـــتخدام العـــــديد من التطبيقــــات إليجــــاد ا   م باســـــتعمال الوحـــــدة املكعبة أو تقـــــديره

.((https://goo.gl/zYA61e

 

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

المناظير الفلكية

ة ي ج ر ا روابط خ

أوراق عمل 1

المرفقات

 صفحة 3 من 14

https://goo.gl/8IlUcz
https://goo.gl/zYA61e
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52539?lessonId=81310
https://www.ixl.com/math/grade-3/volume


ة ي ج ر ا روابط خ

لعبة البطاقات

التقويم

تكوينينوع التقويم

الحصة األولىأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

حجم المجسم أدناه مقدرًا باستعمال المكعبات  =

                              

اختيارات من متعدد
كم وحدة مكعبة يمكن وضعها داخل صندوق

٣  وحدات و عرضه  وحدتان  و ارتفاعه  ٤  وحدات ؟ طوله  

ختامينوع التقويم

 صفحة 4 من 14

http://www.commoncoresheets.com/taskCards/taskCards.php?path=Math%2FVolume%2FFinding+Volume+with+Unit+Cubes&backOfCard=answer&backgroundSelector=checkerboard.svg&backgroundChange%5B%5D=%23ffffff&backgroundChange%5B%5D=%23231f20


أسلوب التقويم

الحصة األولى
أوجد حجم المجسمات اآلتية مستعملًا المكعبات:

 

لرياضيات م ا ه ف

تكليف الطالب بأن يشرحوا كيف يمكن ألشكال مختلفة أن يكون لها الحجم نفسه.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

اربط كل سؤال بإجابته ، مستفيدًا من الرسم أدناه :

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة الثانية
• هل يمكنك إيجاد حجم مستطيل؟ اشرح. ال؛ إجابة ممكنة: ألنه ليس شكلًا ثالثي األبعاد.

• هل الترتيب مهم عنـدما تعد عـدد الصـفوف وعـدد المكعبات في الصـف الواحد، أو عـدد الطبقات؟ اشـرح. ال؛
إجابة ممكنة: ألن عدد المكعبات في كل جزء ال يتغير.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اربط كل مجسم بحجمه :مطابقة السحب واإلفالت

اختيارات من متعدد
كم وحدة مكعبة يمكن وضعها داخل صندوق

٣  وحدات و عرضه  وحدتان  و ارتفاعه  ٤  وحدات ؟ طوله  

ختامينوع التقويم

 صفحة 5 من 14



أسلوب التقويم

الحصة الثانية
متابعة المطويات:

شجع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص بتقدير الحجم وقياسه في مطوياتهم.

جد حجم المجسم التالي مستعملًا المكعبات:

قدر حجم المجسم التالي مستعملًا المكعبات:

لثانى .الهدف ا ن ي ع م م س ج م م ج س ح ا ي ق

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

دورة التعلم الخماسية ( 5E’s )االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
تقـدم دورة التعلّم الخماســية كطريقة بحث وتفكير وتـدفع الطـالب للتفكير، تتكـون من خمس مراحل هي:

(التهيئة أو جذب االنتباه، االكتشاف، والتفسير، والتوسيع، والتقويم) تطبق الحصة األولى.

دور المعلم

تصـــميم أنشـــطة لكل مرحلة من مراحل االــستراتيجية، لتمكن الطالــب من االســـتمرار في اســـتكشاف بنية
المفـاهيم والعمليـات والمهمـات، بـدءًا بتقـديم تمهيد جـاذب لحل مشـكلة، مرورًا بلعبة البطاقـات وتطبيقات
األـجهزة الـذكية، وتشــجيع الطالـب على اكتشـاف قـانون لحسـاب الحجم، ثم إعطـاء الفرصــة للطالـب لطرح
األسـئلة والنقاش، توزيع الطالب في مجموعات غير متجانسـه بحيث تضـم 4 - 5 طـالب، وتوفير مواد تعليمية

محسوسة وخبرات مباشرة ما أمكن ذلك.

 صفحة 6 من 14



دور المتعلم

التفاعل مع الخبرات الجديدة من خالل مناقشة طرق حل للمشكالت التي يتم عرضها، وتقدير وإيجاد الحجم
إلظهار العالقة بين الكميات، والبحث عن إجابة عن تساؤالتهم حول هـذه الخبرات، ليكتشـفوا أشـياء أو أفكار أو

عالقات لم تكن معروفة لهم من قبل، وتفسير األحداث التي لم يستطيعوا تفسيرها.

فرايراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

نمـوذج فراير في تـدريس المفـاهيم عبـارة عن نمـوذج مقسـم إلى أربعة أقسـام في مركز هـذا النمـوذج يكون
المفهوم كمفهوم الحجم والوحـدة المكعبة، واألـجزاء األـربعة هي (التعريف، الخصـائص، األـمثلة، الالـأمثلة)،

تطبق الحصة الثانية. 

دور المعلم
توجيه الطالب إلى كتابة خبراتهم حول الحجم والوحدة المكعبة في نموذج فراير فرديًا.

تشجيع الطالب على النقاش من خالل صياغة التعريف والخصائص واألمثلة مع الشرح والتفسير.

دور المتعلم
صيـاغة تعريف الحجم والوحـدة المكعبة بأسـلوبه الخـاص مع ذكر خصـائص المفهـوم وأمثلة دالة وغير دالة

عليه فرديًا.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تساعد هـذه االستراتيجية على تكوين وبناء مفهوم الحجم، عن طريق التـدريب والممارسـة، للوصول إلى إتقان
مهـارة تقـدير الحجم وقياســه، وفي هـذه االـستراتيجية يحل الطـالب المسـائل عن طريق عمليـات االســتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق، تطبق الحصة األولى والثانية.

دور المعلم
اســتثارة دافعية الطالــب للتعلم ومراعــاة أنمــاط التعلم المختلفة عند تعليم أو التــدريب على مهـارة تقــدير

الحجم وقياسه، والتحقق من إتقان الطالب للمهارة بما يتضمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط.

دور المتعلم

أداء الطالـب للمهـارة داخل وخـارج الصـف في سياقـات متنوعة كالتـدريبات في كتـاب الطـالب وكتاب التمارين
وتدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة أو التدريبات اإلثرائية، وحل المسائل عن طريق عمليات االسـتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية
من الوســائل الـ   يمكن من خالــل ا إيصـال املعلـومة  ســ ولة من خالـل إعــداد أو اختيـار مقطع مر ي مناســب   تـوى الــدرس،

يو   كيفية قياس ا   م، (مرفق     ثراءات).

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعــــــاب التعليمية دور كـــــب      حصـــــول التعلم بــــــاملتعة وخاصــــــة للمرحلة  بتــــــدائية، مثل لعبة البطاقــــــات حيث يتم تـــــوز ع

مجموعة من البطاقـات ع    ل مجموعة نصـف ا تمثل مجسـمات والنصـف  خر  جابـات، و  ـ ب الطالـب بطـاقة و قـدرون

ا   م ثم يوجدون ا  ل .

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

https://goo.gl/8IlUcz)،)  يمكن اســـــتخدام العـــــديد من التطبيقــــات إليجــــاد ا   م باســـــتعمال الوحـــــدة املكعبة أو تقـــــديره

.((https://goo.gl/zYA61e

 

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

المناظير الفلكية

ة ي ج ر ا روابط خ

مقطع مرئي

 صفحة 7 من 14

https://goo.gl/8IlUcz
https://goo.gl/zYA61e
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52539?lessonId=81310
https://www.youtube.com/watch?v=RmXVY8V6gE8


ة ي ج ر ا روابط خ

أوراق عمل 1

المرفقات

ملف 1

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني

ورقة عمل 1

ورقة عمل 2

التقويم

تكوينينوع التقويم

الحصة األولىأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

حجم المجسم أدناه مقدرًا باستعمال المكعبات  =

                              

اختيارات من متعدد
كم وحدة مكعبة يمكن وضعها داخل صندوق

٣  وحدات و عرضه  وحدتان  و ارتفاعه  ٤  وحدات ؟ طوله  

ختامينوع التقويم

 صفحة 8 من 14

https://www.ixl.com/math/grade-3/volume
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170412131857964geometry-counting-volume.pdf
https://www.ixl.com/math/grade-3/volume
https://www.superteacherworksheets.com/geometry/volume-cubes-1.pdf
http://www.mrmaffesoli.com/printables/5MD4.pdf


أسلوب التقويم

الحصة األولى
أوجد حجم المجسمات اآلتية مستعملًا المكعبات:

 

لرياضيات م ا ه ف

تكليف الطالب بأن يشرحوا كيف يمكن ألشكال مختلفة أن يكون لها الحجم نفسه.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

اربط كل سؤال بإجابته ، مستفيدًا من الرسم أدناه :

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة الثانية
• هل يمكنك إيجاد حجم مستطيل؟ اشرح. ال؛ إجابة ممكنة: ألنه ليس شكلًا ثالثي األبعاد.

• هل الترتيب مهم عنـدما تعد عـدد الصـفوف وعـدد المكعبات في الصـف الواحد، أو عـدد الطبقات؟ اشـرح. ال؛
إجابة ممكنة: ألن عدد المكعبات في كل جزء ال يتغير.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اربط كل مجسم بحجمه :مطابقة السحب واإلفالت

اختيارات من متعدد
كم وحدة مكعبة يمكن وضعها داخل صندوق

٣  وحدات و عرضه  وحدتان  و ارتفاعه  ٤  وحدات ؟ طوله  

ختامينوع التقويم

 صفحة 9 من 14



أسلوب التقويم

الحصة الثانية
متابعة المطويات:

شجع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص بتقدير الحجم وقياسه في مطوياتهم.

جد حجم المجسم التالي مستعملًا المكعبات:

قدر حجم المجسم التالي مستعملًا المكعبات:

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين:

الحصة 1: األسئلة من 1 إلى 3.

االحصة 2: األسئلة من 4 إلى 6.

كتاب الطالب:

حصة 2األسئلة حصة 1المستوى

11، 12، 914، 10، 13، 15(دون)

1614(ضمن)

1718(فوق)

 

ن التكاليف المنزلية م 20ز

األسئلة

 صفحة 10 من 14



ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

      تتكون الطبقة السفلى في المجسم أدناه من   .........  وحدة مكعبة .

 

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

إكمال الناقص

٣  وحدات  و ارتفاعها  وحدتان  ، إذا كان لدى حنان علبة هدايا طولها  ٤  وحدات و عرضها  

فما حجم علبتين من هدا النوع ؟  .........   وحدة مكعبة .

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

اختيار من متعدد

١  وحدة مكعبة لبناء صندوق . استخدمت فاطمة  ٨

فما األبعاد الممكنة لهذا الصندوق ؟

( ة  ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

إكمال الناقص

١  وحدة مكعبة و طوله  ٤  وحدات و عرضه وحدتان  . حجم صندوق  ٦

فكم يكون ارتفاع الصندوق بالوحدات = .........  

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يخلط بعض الطالب بين الحجم والمساحة؛ لذا ذكِّرهم بأن المجسمات هي التي لها
حجم فقط. وأشر إلى أن األشكال المستوية مثل المستطيالت والمثلثات ال تشغل حيزًا في

الفراغ، لذلك ال يمكنها أن تحوي مكعبات أو كرات أو سوائل.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 11 من 14



مشروع الحجم

توجيه الطالب لتنفيذ مشروع خاص بالحجم ويمكن توزيعهم لتنفيذ أحد المشروعين األول أو
الثاني المدرجة في المصادر، يمكن تنظيم الطالب في مجموعات ثنائية أو ثالثية.

الخلفية الرياضية

الحجم قياس لمقـدار ما يشـغله الجسـم من حيِّز. ويمكن إيجاد الحجم بملء مجسـم فارغ
بمكعبات الوحـدة، أو ببناء نموذج بالمكعبات. إن حساب حجم متوازي المسـتطيالت هو نموذج
وعرضه ٢، وارتفاعه للخاصـية التجميعية، لعملية الضـرب. فحجم متوازي مستطيالت طوله ٣، 

٤، هو نفسه حجم متوازي مستطيالت طوله ٤، وعرضه ٣، وارتفاعه 2.

: تقدير الحجم

تذكير الطالـب بـأن المطلـوب هو تقـدير حجم الصـندوق كـامال، ال حجم المكعبـات مثـال (2)، 
الموجودة فيه.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في تصور مكعبات الوحـدة التي ال تظهر بشـكل كامل في إذا 
الصورة

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم (30)

2) اطلب إلى الطالـب أن يسـتعملوا المكعبـات المتـداخلة، وأن يصـلوا بعضـها ببعض ليشـكلوا
متوازيات مسـتطيالت كما هو مبيَّن في األسـئلة، ثم دعهم يعـدُّوا المكعبات لتحديد الحجم

أو تقديره.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في استعمال النماذج لتحديد حجوم المجسمات؟

م← فيتم استعمال تدريبات إضافية لمساعدتهم. ع إذا كانت اإلجابة ن
المهارات ، تدريبات  ب، 56و) ← فيتم اســتعمال بــدائل تنـويع التعليم (82 إذا كــانت اإلجـابة ال 

(31)، التدريبات اإلثرائية (33).

تنويع التعليم

( ن و (د

 صفحة 12 من 14



المجموعات الصغيرة
الموهوبون 

: قطع دينز، ورقة. المواد

• تكليف الطالــب بــأن يعملـوا بشــكل فردي أو ثنــائي، باســتعمال قطع دينز لعمل متوازيـات
مستطيالت مختلفة لحجوم محددة.

• مثال: اعمل بقدر ما تسـتطيع متوازيات مسـتطيال ٍ ت بحجم ٣٦ وحدة مكعبة، بحيث تختلف
أبعاد كل شكل عن اآلخر. وسجِّل أبعاد كل شكل كونته.

. ٤ × ۳ × ۳  ، ۹ × ۲ × ۲  ، ٦ × ٦ × ۱  ، ۱۲ × ۳ × ۱  ، ۱۸ × ۲ × ۱  ، ۳٦ × ۱ × ۱  

الـتي أوجــدوها، وتــذكِّيرهم بـأنه يجب أن • تكليف الطالــب بإنشــاء جــدول يضــمنونه األبعـاد 
۹ × ۲ × تختلف أبعاد كل متوازي مستطيالت عن اآلخر، بمعنى أن متوازي مستطيالت أبعاده ۲

۲ × ۹ ×  هو نفسه متوازي المستطيالت الذي أبعاده ۲
، ولكن من زاوية نظر مختلفة.

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: مجسمات، رقائق ألمنيوم، (قطع دنيز). المواد

• يجد الطالب حجم مخروط، وحجم أسطوانة.
• يغلِّف الطالــــب المجســــمات برقــــائق األــــلومنيوم. يتم التـــأكد من أنهم حريصـــون على

المحافظة على شكل المجسم، وتكليفهم بإخراج المجسم من الرقائق.
• تعبئة الشـكل المكون من رقـائق األـلومنيوم بمكعبـات الوحـدة؛ إليجـاد حجم كل مجسم.
وتوجيه الطالب بأن يحـدِّدوا ما إذا كانت هذه اإلجابة فعلية أم تقديرية، ثم يكتبوا جملًا قليلة

لشرح أسبابهم. تقديرية؛ ألن المكعبات لن تمأل الحيز تمامًا.

لتربية الفنية (56 هـ) ع المواد األخرى، ا ط م ب ر ل 2) ا

توجيه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

ل المسألة  3) تدريبات ح

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها مستعملًا تدريبات حل المسألة (32) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

 

فوق

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د

 صفحة 13 من 14



: مقطع مرئي لشرح تقدير الحجم وقياسه، على الرابط

https://goo.gl/rlZDSP

https://goo.gl/rCU41f

: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/4sp1CZ

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/6AGd0H

: حساب الحجم، على الرابط

https://goo.gl/8GofWU

: موقع يتضمن العديد من الصور لنماذج مختلفة من المجسمات، على الرابط

https://goo.gl/mmUEIq

: موقع لشرح المشروع األول للحجم، على الرابط

https://goo.gl/ytMCP7

: مقطع مرئي لشرح المشروع الثاني للحجم، على الرابط

https://goo.gl/mzcf4p

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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https://goo.gl/rlZDSP
https://goo.gl/rCU41f
https://goo.gl/4sp1CZ
https://goo.gl/6AGd0H
https://goo.gl/8GofWU
https://goo.gl/mmUEIq
https://goo.gl/ytMCP7
https://goo.gl/mzcf4p
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
الزمن: قراءة

الساعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441

الثاني
1

التمهيد

مراجعة المكتسـبات السابقة للطالب حول الوقت وتقدير الزمن، وذلك عن طريق طرح األسئلة
التالية:

كم نحتاج من الوقت لتناول الطعام؟ وفي أي األوقات نتناوله؟
كم نحتاج من الوقت لغسل أسناننا؟ ومتى نقوم بذلك؟

كم نحتاج من الوقت للوصول للمدرسة؟ وفي أي ساعة نستيقظ؟
ماذا يحدث لو تأخرنا في اإلستيقاظ ساعة كاملة؟ مع مالحظة اإلجابات.

:(https://goo.gl/YyI7jk) 1:07 عرض المقطع المرئي من البداية وحتى

تــوجيه الطالـــب أن أهمية تقـــدير الــوقت تكمن في أنها تســاعد في التخطيط واتخــاذ القرار
لألعمـال الـتي سنقـوم بها خالـل اليوم أو األسـبوع أو الشـهر وإتمـامها على أكمل وجه، كما أن
المحـافظة على الوقت والمواعيد مهم جـدًا لكسـب االـحترام وإتمـام العمل، وتـذكيرهم بأن

مواقيت الصالة في أوقات معينة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الوقت ألقرب 5 دقائق
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
النقود والزمن-الوقت ألقرب 5 دقائق

الزمن

 صفحة 1 من 7

https://goo.gl/YyI7jk
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3794


الوقت بالساعات الكاملة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
النقود والزمن-الوقت بالساعات الكاملة

الزمن

الوقت بنصف الساعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
النقود والزمن-الوقت بنصف الساعة

الزمن

تقدير الزمن
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
النقود والزمن-تقدير الزمن

الزمن

الوقت بربع الساعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-القياس:
النقود والزمن-الوقت بربع الساعة

الزمن

قراءة الساعة.الهدف األول

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الساعة التعليمية

الوسيلة التعليمية
سـاعة عقـاربها قـابلة للحركة يسـتخدمها الطـالب لتمـثيل الوقت وتسـاعد الطـالب على تعلم قراءة السـاعة

باللغة العربية أو اإلنجليزية.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعــاب التعليمية دور كـب      حصـول التعلم بـاملتعة وخاصــة للمرحلة  بتــدائية، يتم رمي املكعب وتمـثيل الزمن الظـا ر ع  

وجه املكعب    لوحة تمثل ساعة عقارب مع ساعة رقمية قابلة للم  ،  ستخدم أثناء عرض الدرس.

لعبة ال  كيبات  ستخدم كتقو م ت و   .

لعبة  عواد    التقو م ا  تامي.

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3798
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3799
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3800
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3801


المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني

ة ي ج ر ا روابط خ

نموذج ساعة بدون عقارب يمكنك تغليفها حراريًا

نموذج ساعة مع عقارب يمكن تركيبها

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل 1

ورقة عمل 2

ورقة عمل 3

ة ي ج ر ا روابط خ

نموذج مشروع 1

نموذج مشروع 2

نموذج مشروع 3

نموذج مشروع 4

نموذج مشروع 5

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

-استخدام لعبة التركيبات (مرفق صورة توضيحية في الوسائل التعليمية).

-سؤال الطالب ما يلي:

؟ مؤشـر الساعات يشـير إلى منتصف كلٌّ من مؤشــر الساعـات ومؤشـر الـدقائق عند السـاعة ٦:٣٧  • أين يكـون 
المسافة بين ٦ و ٧، ومؤشر الدقائق يشير إلى دقيقتين بعد الرقم ٧.

• ماذا يظهر على الساعة الرقمية عندما تكون الساعة السادسة وسبعًا وثالثين دقيقة ؟ 6:37.

 صفحة 3 من 7

https://www.ixl.com/math/grade-3/read-clocks-and-write-times
http://www.math-aids.com/cgi/pdf_viewer_10.cgi?script_name=clock_faces.pl&count=1&numbered=1&language=0&memo=&x=106&y=30
http://www.math-aids.com/cgi/pdf_viewer_10.cgi?script_name=clock_faces_with_hands.pl&numbered=1&language=0&memo=&x=120&y=33
http://www.math-aids.com/cgi/pdf_viewer_10.cgi?script_name=telling_time_hands.pl&inc=1&c_num=9&numbered=1&language=0&memo=&answer=1&x=133&y=18
https://1.bp.blogspot.com/-Hnkg3kpY6Sw/V2Hmg-Mr_JI/AAAAAAAAA_E/zJ9ULUKipx8pSVybQKKG-8xCqz5dIxusgCLcB/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2582.PNG2.PNG
https://3.bp.blogspot.com/-Yabd0px6b1w/V2HnqcTfknI/AAAAAAAAA_k/VqTWtjaucNY9DblPI5KURsZh80wKK7u5ACLcB/s1600/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9.PNG5.PNG
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBwhuFHaKrrY3_D5fJaapOIQuIw6-q_GMtw00tdqaIMzrOm3bVZQ
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwZP4v2kmb-dkbBhwQakA25nDyyUiVu6a1Btz10l74fDAcWMiDgA
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/2c/0b/04/2c0b0496267ff274e720e4b5e890673e.jpg
http://www.funnycrafts.us/wp-content/uploads/2016/12/bunny-clock-project-300x169.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfWI4_Qzxr-ngRlz_Qehy14HoQkiMMlpF-8Nt9Ek9InQ9US6Ja


ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

الزمن الذي تشير إليه ساعة العقارب أدناه ، هو :

اربط كل ساعة بقراءتها :مطابقة السحب واإلفالت

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

اسـتخدام لعبة األعواد في الوسائل التعليمية، بحيث يتم توزيع الفصـل إلى قسمين، النصف األول يأخذ ساعة
عقـارب والنصـف الثـاني سـاعة رقمية، ثم يتم أعطـاء الطالـب قراءات مختلفة للسـاعة ويقـوم الطالـب بكتـابة

الساعة ورفعها والتقييم من قبل الزميل.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
الساعات التي تشير إلى الزمن  العاشرة و عشر دقائق  هي :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن إختيار أكثر م

اختيارات من متعدد

اشترك فريق المملكة للموهوبين بمسابقة علمية في مدينة الكويت ،وفي رحلة عودتهم إلى الرياض ،
١   مساء إلى المنامة ، و توقفت فيها ساعة ، ثم غادرت ١ :  ٢  أقلعت الطائرة من مدينة الكويت عند الساعة   ٥

المنامة متجهة إلى الرياض ، متى ستصل الرحلة إلى الرياض ؟

ممثًال بالجدول أدناه :  علمًا بأن الوقت الالزم للطيران بين مدن  الكويت ، المنامة ، الرياض  

 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين: 1، 5، 7.

كتاب الطالب: 

األسئلة حصة 1المستوى

7، 11(دون)

8، 9، 10، 12(ضمن)

13، 14، 15(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

 صفحة 4 من 7



األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص
5  ، فما عدد الدقائق التي يشير إليها ؟ إذا أشار عقرب الدقائق إلى الرقم 

    اإلجابة   .........

صواب وخطأ
: ٧  و استغرقت  ٤٥  دقيقة ، إذا بدأت حصة الرياضيات الساعة  ٣٠ 

.  8 :  0 فإن الحصة ستنتهي عند الساعة  5

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يواجه بعض الطالب صعوبة في قراءة الساعة، عندما يتجاوز مؤشر الدقائق الرقم ٩؛ لذا
وضح لهم أن يستعملوا العد القفزي خمسات بدءًا من العدد ١٢ لمعرفة عدد الدقائق.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

قد يعطي المعلم جميع األمثلة والتدريبات ساعة كاملة أو مع النصف والربع، يجب مراعاة
تنويع التدريبات واعطاء أجزاء الدقيقة مثل 3:44 أو 1:12 وهكذا.

اإلرشادات/ المالحظات

مشروع الساعة

تكليف الطالـب بعمل مشـروع صغير ثنـائيًا لتصـميم سـاعة إما رقمية أو سـاعة عقارب وإعطاء
الطالــب فرصـــة أســـبوع لتننفيذ ذلك (مرفق نمـــاذج متنــوعة في اإلـــثراءات والمصــادر يمكن

اإلستفادة منها).

الخلفية الرياضية

بـأنواع متعـددة من عنـدما يصــل الطالـب إلى الصـف الثـالث االبتـدائي يتكـون لـديهم معرفة 
الساعـات. وتحوي معظم الـبيوت هـذه األيـام الساعـات الرقمية فقط، ومنها التي على أجهزة
الحــاسوب. أما الساعــات في الغرف الصــفية فعـادة تكـون من النـوع العـادي. وتتحرك سـاعة

العقارب بانسيابية كما هو حال الوقت، بينما تظهر الساعات الرقمية لحظات منفصلة.

ال يتم تقسـيم الساعات على أساس عشـري، خاصـة في الساعات الرقمية. يبدأ العد من جديد
عند ٦٠ دقيقة بــدلًا من ١٠٠ دقيقـة. ووحـدات قيـاس الزمن - كما في قيـاس الزوايا - تعـود إلى

نظام العد البابلي ذي األساس 60.

ة  ل ي د ة تدريس ب ط خ

⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في قراءة الوقت وكتابته إذا 

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  ا م ع ت س فيتم ا

1) تدريبات إعادة التعليم (34)

2) توجيه الطالـب إلنشـاء جـدول من ثالثة أعمـدة، عناوينها: الساعات، الـدقائق، الوقت. وعنـدما
، ثم الـدقائق التي تتعـدى الساعة، وعنـدها يقرؤون الزمن يتم توجيههم لتسـجيل الساعة أولًا

يمكنهم كتابة الوقت الصحيح.

ع ي ر تأكد س

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في قراءة الوقت؟

م← فيتم استعمال بديل التعلم في المجموعات الصغيرة (85ب). ع إذا كانت اإلجابة ن
المهارات ، تـدريبات  ← فيتم اســـتعمال بـــديلي التعلم الــذاتي (85ب) إذا كـــانت اإلجــابة ال 

(35)، التدريبات اإلثرائية (37).

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس (8-6 إلى 8-8) بإعطائهم:

االختبار القصير (3) من دليل التقويم (56).

( ن و (د

 صفحة 5 من 7



تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة
دون المتوسط 

: ساعات ورقية تُحرك يدويًا، بطاقات معنونة بـ: 5، 10، 15، ............، 60. المواد
بـأنهم سيلعبون لعبة يبـدؤون بها وساعاتهم تشـير إلى ٩:٠٠ ، والفائز هو الـذي • تبليغ الطالـب 

يصل إلى ٥:٠٠ أولًا.
• وضع البطاقات مقلوبة على الطاولة.

• اختيار طالب ليبدأ اللعبة بسـحب بطاقة من مجموعة البطاقات، ويقرأ العدد المكتوب عليها
بصوت عال.

• يحرك الطالب مؤشر الدقائق بمقدار عدد الدقائق المكتوب على
البطاقة.

• يتناوب الطالب سحب البطاقات، وتحريك مؤشر الدقائق مرة تلو
األخرى حتى تشير الساعة إلى ٥:٠٠ ، يتم توجيه الطالب عند الحاجة.

التعلم الذاتي 
و التعلم  ع ي ر 1) س

: ساعات عقارب، 10 بطاقات. المواد

• تقسـيم الطالـب مجموعات ثنائية، وتوجيه كل واحد منهم لكتابة وقت مختلف، مثل ٦:١٣ أو
٤:٤٧ ، في كل بطاقة بحيث يكون مع كل مجموعة ١٠ بطاقات.

كلٌّ • وضــع البطاقـات مقلـوبة على الطـاولة، على أن يسـحب أحد الطـالبين بطـاقة، وأن يـبيِّن 
منهما الزمن على ساعته.

• توجيه الطالب للتأكد من الساعتين للتحقق من ذلك.

ل المسألة  2) تدريبات ح

تــدعيم مهــارات حل المســألة وخططها باســتعمال تــدريبات حل المسـألة (36) الــواردة في
مصادر المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

 

دون

( ق و (ف  ( ن م (ض

( ق و (ف  ( ن م (ض  ( ن و (د
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: التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات، على الرابط

https://goo.gl/om2UUt

: شبكة الرياضيات التعليمية، على الرابط

https://goo.gl/yGTnMT

: مقاطع مرئية لشرح مفهوم الساعة الرقمية وساعة العقارب، على الروابط

https://goo.gl/XNlYaB

https://goo.gl/9er6mf

https://goo.gl/jzRcw8

https://goo.gl/Mvtm7D

: أوراق عمل متنوعة، على الروابط

https://goo.gl/azIxz1

https://goo.gl/FMfbFI

: موضوع عن قراءة الساعة، على الرابط

https://goo.gl/8RESQq

https://goo.gl/1yFc4L

https://goo.gl/roSZPG

https://goo.gl/PcFSDN

: تصميم ساعة عقارب، على الرابط

https://goo.gl/Xeqd27

https://goo.gl/DYVuDy

: تصميم ساعة رقمية، على الرابط

https://goo.gl/qiSyE7

: لعبة الساعة، على الرابط

https://goo.gl/8whgdq

: قصة أشعر بالملل، على الرابط

https://goo.gl/lHsZvk

: ألعاب إلكترونية مختلفة عن الساعة، على الرابط

https://goo.gl/0K5wmI

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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https://goo.gl/om2UUt
https://goo.gl/yGTnMT
https://goo.gl/XNlYaB
https://goo.gl/9er6mf
https://goo.gl/jzRcw8
https://goo.gl/Mvtm7D
https://goo.gl/azIxz1
https://goo.gl/FMfbFI
https://goo.gl/8RESQq
https://goo.gl/1yFc4L
https://goo.gl/roSZPG
https://goo.gl/PcFSDN
https://goo.gl/Xeqd27
https://goo.gl/DYVuDy
https://goo.gl/qiSyE7
https://goo.gl/8whgdq
https://goo.gl/lHsZvk
https://goo.gl/0K5wmI
https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441التهيئةالرياضيات
الثاني

1

التمهيد

التحقق من تمكن الطالب من المتطلبات السابقة وهي:

تمييز األشكال الهندسية المستوية والمجسمات.
وصف األشكال الهندسية حسب أضالعها ورؤوسها.

المقارنة بين شكلين مستويين أوبين مجسمين.

عرض مجموعة من صور المجسمات واألشكال المستوية على الطالب من واقع الحياة مثل:

ثم توجيه األسئلة التالية:

ماذا ترى في الصورة؟
هل يمكنك التعرف على شكل هندسي؟ ما هو؟

سمي كل مجسم في الصورة؟
ما هو الشـكل الهندسـي الظاهر في خلية النحل؟ ماذا تُسمى المادة التي ينتجها؟ أين

ذكرت؟ وما هي فوائدها؟

عرض المقطع المرئي التالي عن المجسمات

عرض الفكرة العامة للفصل وهي فيم تختلف األشكال المستوية عن المجسمات، والمفردات
وهي المضلع، المجسم، التماثل، الشكل المستوي.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

 صفحة 1 من 8

https://www.youtube.com/watch?v=24YrnBAPsI8


المجسمات
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
األشكال الهندسية-المجسمات

المجسمات

األشكال المستوية:
األضالع والرؤوس

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-

األشكال الهندسية-األشكال المستوية: األضالع
والرؤوس

األشكال المستوية

مقارنة األشكال
الهندسية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-

األشكال الهندسية-مقارنة األشكال الهندسية
مقارنة األشكال الهندسية

الهدف األول
ن المتطلبات السابقة وهي:  تمييز األشكال الهندسية المستوية ب م ال ط ل ن تمكن ا التحقق م

ن شكلين مستويين أوبين ي .  المقارنة ب ب أضالعها ورؤوسها س ف األشكال الهندسية ح ص والمجسمات.  و
مجسمين.

15الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط يساعد الطالب على الربط بين معرفته السابقة والمعرفة الجديدة (األشـكال الهندسية) وتقوّيم

تعلمه.

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق النصوص المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يصنف األفكار الواردة في الدرس إلى محاور أساسية وفرعية.
يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.

يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.
يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة

جديدة.

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تقوم على اسـتخدام نتـائج التقويم ألـجل تعزيز ودعم تعلم الطالـب، حيث يتم توظيف نتائج التقويم بهـدف
تكـوين تصـور واضــح عن استيعـاب كل طـالب مما يمكن المعلم من تحــديد كيفية تقـديم الـدعم والتغـذية

الراجعة الالزمة والمناسبة له في عملية التعلم.

دور المعلم

إعداد أوراق عمل مناسبة أو أنشطة للتمهيد.
تحديد االحتياجات التعليمية للطالب.

تقديم تغذية راجعة مناسبة وفورية للطالب.
حث الطالب على االستفسار عن الصعوبات التي تواجههم.

بناء استراتيجيات للتدريس المتمايز للطالب.

دور المتعلم

حل اسـئلة التقويم التشخيصـي حول خبرات الطـالب السـابقة عن تمييز األشـكال الهندسـية المسـتوية
والمجسـمات، وصف األشكال الهندسية حسب أضالعها ورؤوسها، المقارنة بين شكلين مستويين أوبين

مجسمين.
طرح اسئلة لالستفسارات التي يجد فيها صعوبة حول الخبرات السابقة.

حل تـدريبات متنـوعة تلـبي احتياجـاته في موضـوع األشـكال الهندسـية ثنـائية وثالـثية األبعـاد وتعزز من
فهمه لها.
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3765
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3769
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3770


الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

الوسيلة التعليمية

عينـــات ونمـــاذج تمثل أو تحــاكي الــواقع لتقريب المحتــوى لـــدى المتعلمين كالمجســـمات واألشـــكال
المستوية.

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعــاب التعليمية دور كــبير في حصــول التعلم بــالمتعة وخاصـــة للمرحلة االبتـــدائية، تســـتخدم لعبة
البطاقات كتقويم ختامي، حيث توضـع صورة المجسـم أو الشكل في بطاقة مع وصف لخصائصه في

البطاقة األخرى وسؤال من أكون في نهايته.

باإلضافة إلى اللعبة اإللكترونية التالية: اكتشف الشكل

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية
الصـور تختصــر الكـثير من الكلمـات، ويفضــل العنـاية في اختيـار الصـورة المناســبة لمحتـوى الــدرس، يتم

استخدام صور في التمهيد للدرس عن مجسمات واشكال مستوية متنوعة من واقع الحياة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني 1

تدريب إلكتروني 2

تدريب إلكتروني 3

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل تدريب 1

ورقة عمل تدريب 2

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
قبل بـدء الفصـل يتم التحقق من تمكُّن الطالـب من المتطلبـات السـابقة باسـتعمال التهيئة الواردة في كتـاب

الطالب صفحة 112.
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https://www.education.com/game/identifying-shapes-attributes/
https://ca.ixl.com/math/grade-3/count-and-compare-sides-and-vertices
https://ca.ixl.com/math/grade-3/count-vertices-edges-and-faces
https://ca.ixl.com/math/grade-3/identify-congruent-shapes
https://www.superteacherworksheets.com/geometry/solid-figures2_TZNDZ.pdf?up=1466611200
http://www.math-salamanders.com/image-files/3d-shapes-worksheets-properties-6.gif


ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

 استعمال لعبة البطاقات.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
؟ ا  ن ن أ م

مجسم ليس له وجوه.

صواب وخطأ

٣  أشكال مختلفة لكل منها  ٤  رؤوس  فرسمت مايلي  : طلبت المعلمة من فاطمة رسم  

            

فهل ما رسمته صواب أم خطأ ؟

لثانى ب ومعالجتهاالهدف ا ال ط ل ء ا ا ط خ ص أ ي خ ش ت

25الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط يساعد الطالب على الربط بين معرفته السابقة والمعرفة الجديدة (األشـكال الهندسية) وتقوّيم

تعلمه.

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق النصوص المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يصنف األفكار الواردة في الدرس إلى محاور أساسية وفرعية.
يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.

يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.
يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة

جديدة.

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تقوم على اسـتخدام نتـائج التقويم ألـجل تعزيز ودعم تعلم الطالـب، حيث يتم توظيف نتائج التقويم بهـدف
تكـوين تصـور واضــح عن استيعـاب كل طـالب مما يمكن المعلم من تحــديد كيفية تقـديم الـدعم والتغـذية

الراجعة الالزمة والمناسبة له في عملية التعلم.
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دور المعلم

إعداد أوراق عمل مناسبة أو أنشطة للتمهيد.
تحديد االحتياجات التعليمية للطالب.

تقديم تغذية راجعة مناسبة وفورية للطالب.
حث الطالب على االستفسار عن الصعوبات التي تواجههم.

بناء استراتيجيات للتدريس المتمايز للطالب.

دور المتعلم

حل اسـئلة التقويم التشخيصـي حول خبرات الطـالب السـابقة عن تمييز األشـكال الهندسـية المسـتوية
والمجسـمات، وصف األشكال الهندسية حسب أضالعها ورؤوسها، المقارنة بين شكلين مستويين أوبين

مجسمين.
طرح اسئلة لالستفسارات التي يجد فيها صعوبة حول الخبرات السابقة.

حل تـدريبات متنـوعة تلـبي احتياجـاته في موضـوع األشـكال الهندسـية ثنـائية وثالـثية األبعـاد وتعزز من
فهمه لها.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

الوسيلة التعليمية

عينـــات ونمـــاذج تمثل أو تحــاكي الــواقع لتقريب المحتــوى لـــدى المتعلمين كالمجســـمات واألشـــكال
المستوية.

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعــاب التعليمية دور كــبير في حصــول التعلم بــالمتعة وخاصـــة للمرحلة االبتـــدائية، تســـتخدم لعبة
البطاقات كتقويم ختامي، حيث توضـع صورة المجسـم أو الشكل في بطاقة مع وصف لخصائصه في

البطاقة األخرى وسؤال من أكون في نهايته.

باإلضافة إلى اللعبة اإللكترونية التالية: اكتشف الشكل

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

mp4األجزاء والمضاعفات في الوحدات المترية

المكونات غير الحية للنظام البيئي

انتقال الطاقة في النظام البيئي

تأثير اإلنسان في الماء

 صفحة 5 من 8

https://www.education.com/game/identifying-shapes-attributes/
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/39558?lessonId=76670
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/66727?lessonId=86960
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52631?lessonId=81322
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/66756?lessonId=86964


ة ي ج ر ا روابط خ

تدريب إلكتروني 1

تدريب إلكتروني 2

تدريب إلكتروني 3

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل تدريب 1

ورقة عمل تدريب 2

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

 استعمال لعبة البطاقات.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
؟ ا  ن ن أ م

مجسم ليس له وجوه.

صواب وخطأ

٣  أشكال مختلفة لكل منها  ٤  رؤوس  فرسمت مايلي  : طلبت المعلمة من فاطمة رسم  

            

فهل ما رسمته صواب أم خطأ ؟

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية
1- تصميم ورقة عمل كإحدى أوراق العمل المرفقة في اإلثراءات.

2- تنفيذ المطوية.

ن التكاليف المنزلية م 20ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

الشكل المختلف عن األشكال األخرى هو :اختيارات من متعدد

اربط كل مجسم بالشكل المشابه له :مطابقة السحب واإلفالت

اختيارات من متعدد
إذا كان مع هناء كأس و علبة حليب و قطعة بسكويت و ورقة .

فأي من هذه األشياء مختلف عن الباقي ؟

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

 صفحة 6 من 8

https://ca.ixl.com/math/grade-3/count-and-compare-sides-and-vertices
https://ca.ixl.com/math/grade-3/count-vertices-edges-and-faces
https://ca.ixl.com/math/grade-3/identify-congruent-shapes
https://www.superteacherworksheets.com/geometry/solid-figures2_TZNDZ.pdf?up=1466611200
http://www.math-salamanders.com/image-files/3d-shapes-worksheets-properties-6.gif


قد ال يميز بعض الطالب بين المكعب ومتوازي المستطيالت، يمكن مساعدتهم على التمييز
بينهما من خالل المحسوسات المماثلة.- بعض الطالب ال يستطيعون التمييز بين المربع
والمستطيل، ولعالج ذلك يمكن رسم الشكلين على السبورة وذكر الفرق بينهما.- بعض
الطالب ال يستطيعون تحديد عدد األوجه غير الواضحة أمامهم على الصور، لذا يستعان

بمجسمات محسوسة مماثلة للتي في الصور.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

المطويات "منظم األفكار"
تــوجيه الطالــب إلى التعليمــات في الصــفحة (111) من كتــاب الطــالب لعمل منظمــات حــول

األشكال الهندسية، ويمكنهم استعمال مطوياتهم عند المراجعة واالستعداد.

الرجوع إلى دليل التقويم (135)، واستعمال سلم تقدير مطوية الفصل، وتبليغ الطالب عنه في
بداية الفصل، إلرشادهم إلى األشياء التي ستقيسها عند تقويم المطوية حال إكتمالها.

المعالجة
اعتمـادَا على نتائج التقويم التشخيصـي، يتم اسـتعمال الجـدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب

: ومعالجتها

في حاجة إلى خطة
معالجة

فوق المتوسطضمن المتوسط

إذا أخطا بعض الطالب
في 5 أسئلة أو أكثر،

فقم بما يأتي:

استمع إلى هؤالء
الطالب لمعرفة

األسباب التي أدت إلى
إجاباتهم الخطأ، وقم

بمعالجتها، وساعدهم
على حل أسئلة التقويم

التشخيصي مرة أخرى
مستعملَا أحد المصادر

األخرى.

إذا أخطا بعض الطالب
في سؤالين إلى أربعة
أسئلة، فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء الطالب.

-اختيار أحد المصادر
التالية: 

الربط مع المواد
األخرى. (90د)

مشروع
الفصل. (90)

التقديم
للفصل. (90)

إذا أخطا بعض الطالب
في سؤال واحد أو أقل،

فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء الطالب.

-اختيار أحد المصادر
التالية: 

الربط مع المواد
األخرى. (90د)

مشروع
الفصل. (90)

التقديم
للفصل. (90)

معلومات إضافية للمعلم
التوضـيح للطالـب الفرق بين مفهـوم الوجه ومفهوم السـطح المنحني من خالـل األسـطوانة،
والمخروط، والكرة حيث يتم التــــأكيد على الطالـــب أن المخروط مثلًا له وجه على شكل دائرة
وسـطح منحني ورأس واحد وليس له أحرف، واألسـطوانة لها وجهان على شكل دائرة وسـطح

منحني، وليس لها رؤوس وال أحرف وهكذا...

تنويع التعليم

مشروع الفصل
مخطط الغرفة

يعمل الطالب مخططًا لغرف نومهم، وكيفية ترتيب األثاث فيها.
• يســتعمل الطالــب شريط القيــاس لقيــاس أطـوال غرفهم وعرضــها، ثم يقومـون بحسـاب

المساحة، وعمل مخططات لغرفهم باستعمال ورق المربعات.
• يقيس الطالـب أطـوال قطع األثـاث في غرفهم وعرضـها، ويعملون نمـاذج ورقية لمساحـات
قطع األثاث من ورق المربعات باسـتعمال مقياس الرسـم نفسه. ثم يسـتعملون هذه النماذج

إلعادة ترتيب األثاث.
• تحدي الطالب لتكوين مخطط لغرفة الصف واألثاث الذي تحتويه.

المصادر

 صفحة 7 من 8



بحث عن األشكال الهندسية

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي(2) األشكال ثنائية األبعاد

مقطع مرئي(3) األشكال ثالثية األبعاد

مقطع مرئي (4)

موضوع عن النحل والعسل

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 8 من 8

http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=NAE9pAhAmck
https://www.youtube.com/watch?v=zlm5dYtiwKI
https://www.youtube.com/watch?v=24YrnBAPsI8
https://www.youtube.com/watch?v=qg50l_1FIjw
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441المجسماتالرياضيات
الثاني

1

التمهيد

مراجعة المكتسبات السابقة لدى الطالب من خالل لعبة البطاقات "من أنا".

عرض المقطع المرئي التـالي عن حفلة رامز من الـدقيقة 2.16 إلى 3.27، ومن ثم توجيه األسـئلة
التالية للطالب:

ما هو المجسم؟
ما هي المجسمات التي ذُكرت في المقطع؟

اذكر بعض المجسمات التي سبق لك رؤيتها في واقع الحياة؟
ضع عنوانًا للمقطع؟

ما رأيك في حفالت أعياد الميالد؟ وهل هي جائزة شرعًا؟
كم عيد لدينا في السنة؟ 

 

نشاط:

تـوزيع مجمـوعة من األـعواد والصـلصال (أو حلـوى القطن) على الطالـب وتكليف كل مجموعة
بانشـاء الشــكل الــذي تم اختيـاره عشـوائيًا من العلبة، ثم سـؤالهم عن عـدد األـوجه واألـحرف

والرؤوس؟

عرض فكرة الدرس وهي: تحديد المجسـمات وتسـميتها وتصنيفها ووصفها، والمفردات وهي:
مجسم، مكعب، متوازي مستطيالت، مخروط، هرم، أسطوانة، كرة، وجه، حرف، رأس.

الدروس المرتبطة

 صفحة 1 من 8

https://www.youtube.com/watch?v=58ktqWWf3ck&t=45s


م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

المجسمات
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
األشكال الهندسية-المجسمات

تسمية المجسمات

األوجه واألحرف والرؤوس
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
األشكال الهندسية-األوجه واألحرف والرؤوس

األوجه واألحرف والرؤوس

تحديد المجسمات وتسميتها.الهدف األول

20الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
بنـاء مفهـوم المجسـمات لـدى الطالـب في مراحل متتـالية من المحسوس إلى شبه المحسوس ثم إلى

المجرد.

دور المعلم

مساعدة الطالب على إدراك مفهوم المجسـمات بطريقة محسوسـة وذلك عن طريق تصميم أنشطة تساعد
الطـالب حتى يـدرك مفهوم المجسـمات عن طريق العمل والخبرة المباشـرة أثناء ممارسـة النشاط باسـتعمال

النماذج، فيصنف المجسمات حسب عدد األوجه واألضالع والرؤوس، ويصف طبيعة العالقة بينها.

دور المتعلم

على الطـالب تفسـير العالقـات التي تربط المفاهيم فيما بينها أثناء إجراء النشاط جماعيًا، وطبيعة العالقة بين
تصــنيف المجسـم وعـدد األـوجه واألضـالع والرؤوس، وتـوظيف خـبرته المكتسـبة في جمل وعبـارات ذات دالـلة

معنوية لتسمية المجسمات وتصنيفها ووصفها.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

الوسيلة التعليمية

عينات ونماذج من المجسمات تمثل أو تحاكي الواقع لتقريب المحتوى لدى المتعلمين.

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعــاب التعليمية دور كــبير في حصــول التعلم بــالمتعة وخاصـــة للمرحلة االبتـــدائية، تســـتخدم لعبة
البطاقات أثناء التمهيد.

كما تستخدم مسابقة األشكال الثالثية األبعاد كتقويم ختامي:

ارمي حجر النرد، وافحص مفتــــاح اللعبة في أعلى الصــــفحة، حرك قطعتك ألـــقرب صـــورة تحمل نفس
المجسم، الفائز باللعبة من يصل للمربع األخير.

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

 صفحة 2 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3765
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3766
http://www.themeasuredmom.com/wp-content/uploads/2017/04/Rll3DSh.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/201705101958245333dShapeGame3dShapeConcentrationor3dShapeMemory.pdf


النجوم

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

حل مسائل اتأكد من 1 إلى 5 ص 114.

تذكير الطالب بأهمية الشعائر الدينية كالعمرة لقوله صلى اهللا عليه وسلم:"عمرة في رمضان تعدل حجة، أو
حجة معي".

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

ذهب محمد إلى مكة المكرمة ألداء العمرة و عندما شاهد الكعبة المشرفة تذكر المجسم الذي يشبهها .

فما هو هذا المجسم ؟

ختامينوع التقويم

استخدام لعبة تعليمة باسم مسابقة األشكال الثالثية األبعاد.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

شرب حسام عصيرًا في وعاء شكله يشبه األسطوانة .

            

فيكون العصير الذي شربه حسام هو عصير الليمون .

لثانى ف المجسمات ووصفها.الهدف ا ي ن ص ت

20الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تساعد هـذه اإلستراتيجية على تكوين وبناء المفهوم، عن طريق التـدريب والممارسـة، للوصول إلى اإلتقان
القـــائم على المعنى، وفي هـــذه اإلـــستراتيجية يحل الطـــالب المســـائل عن طريق عمليـــات االســـتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق.

 صفحة 3 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52542?lessonId=81310
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170509215326604%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-2.pdf


دور المعلم
اســتثارة دافعية الطالـب للتعلم ومراعـاة أنمـاط التعلم المختلفة عند تعليم أو التـدريب على مهـارة تصــنيف

المجسمات ووصفها، والتحقق من إتقان الطالب للمهارة بما يتضمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط.

دور المتعلم

أداء الطالــب للمهــارة داخل وخــارج الصــف في سياقـات متنـوعة كـأوراق العمل المرفقة و حل تــدريبات تـأكد
واســتخدام لعبة البطاقــات، وحل المسـائل من كتـاب الطـالب وكتـاب التمـارين عن طريق عمليـات االســتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية

يمكن استخدام العديد من التطبيقات مثل األلعاب التعليمية، أو محاكاة إلجراء التجارب، مثل التطبيق المرفق
لعرض صـور المجسـمات كمجسـمات ثالـثية األبعـاد (مرفق ملف لصور المجسـمات في اإلـثراءات وبعد تحميل

التطبيق يتم فتحه وتعريض الكاميرا على الصورة فتنعكس كمجسم ثالثي متحرك كالصور المرفقة).

https://appsto.re/sa/gz1s7.i

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعــاب التعليمية دور كــبير في حصــول التعلم بــالمتعة وخاصـــة للمرحلة االبتـــدائية، تســـتخدم لعبة
البطاقات أثناء التمهيد.

كما تستخدم مسابقة األشكال الثالثية األبعاد كتقويم ختامي:

ارمي حجر النرد، وافحص مفتــــاح اللعبة في أعلى الصــــفحة، حرك قطعتك ألـــقرب صـــورة تحمل نفس
المجسم، الفائز باللعبة من يصل للمربع األخير.

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

 صفحة 4 من 8

https://appsto.re/sa/gz1s7.i
http://www.themeasuredmom.com/wp-content/uploads/2017/04/Rll3DSh.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/201705101958245333dShapeGame3dShapeConcentrationor3dShapeMemory.pdf


المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

النجوم

المرفقات

ملف 2

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

-حل مسائل اتأكد 6، 9 ص 114.

-حل سؤال 26: ما الخصائص المشتركة بين المكعب ومتوازي المستطيالت؟

- اسأل الطالب األسئلة اآلتية:
• هل المربع مجسم؟ ال؛ إجابة ممكنة: ألن له طولًا وعرضًا فقط، وليس له ارتفاع.

• هل كل المكعبات متوازيات مستطيالت؟ وضح إجابتك.
نعم، بما أن المربعات مستطيالت، لذلك فالمكعبات متوازيات مستطيالت.

• هل كل متوازيــات المســتطيالت مكعبـات؟ وضــح إجابتـك. ال، ليس بالضــرورة أن تكـون جميع أوجه متوازيـات
المستطيالت مربعة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

سأل المعلم الطالب : ماهو المجسم الذي ليس له أوجه و ال أحرف و ال رؤوس ؟

فأجاب عبداهللا :

هل إجابته صواب أم خطأ ؟

 

ختامينوع التقويم
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52542?lessonId=81310
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170509215353807%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-3.pdf


أسلوب التقويم

متابعة المطويات:

شجع الطالــب على كتــابة مســائل مشــابهة لألــمثلة، وتــدوينها في المكـان الخـاص بضــرب الكسـور في
مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

المساحة الكلية لجميع أوجه المجسم أدناه = ......... وحدة مربعة .

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين: من 1 إلى 5 ص 26.

كتاب الطالب:

األسئلة المستوى

10، 11، 13، 14، 16(دون)

15، 18، 21، 22(ضمن)

23، 24(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

بحيث تربط كل مجسم بإسمه :مطابقة السحب واإلفالت

المجسم الذي له وجهان و ليس له أحرف هو :اختيارات من متعدد

المجسم الذي يشبه المكعب من حيث األحرف و األوجه و الرؤوس هو :اختيارات من متعدد

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

، قد يخلط بعض الطالب بين المخروط واألسطوانة؛ لذا ذكِّرهم بأن للمخروط وجهًا واحدًا
ولألسطوانة وجهين.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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الخلفية الرياضية
تـذكِّير الطالـب بالعبـارات المختلفة المسـتعملة لوصـف األشـكال الثالـثية األبعـاد. عند محاولة
تمثيل األشـكال ذات األبعاد الثالثة بأشـكال ذات بعدين يضيع الكثير من المعالم. لذلك عندما ُ
تشــرح األشــكال الثالـثية األبعـاد، يجب أن يكـون الشــرح مبنيًا على مجســمات حقيقية، ال على
أشـياء شبيهة بالمجسـمات، كأن تكون قطعًا من الخشـب أو البالستيك شكِّلت لهـذا الغرض.
فبـالرغم من أن معظم الكبـار عند إعطـائهم مجســمات وخطـوطًا منقطة يمكنهم فهم
رسوم ذات ُ بعـدين ألشـكال ذات ثالـثة أبعـاد، فـإن كثيرًا من الطالب ال يسـتطيعون فعل ذلك؛
فليس لــديهم خـبرة في رؤية األبعـاد الثالـثة من خالـل ُ بعــدين، أو تحــديد أوجه شكل ثالـثي

األبعاد في صورة ذات ُ بعدين.

 خطة تدريس بديلة 
إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبات في التعرف إلى المجسمات

فيتم استعمال ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (6)

2) إعطـاء الطالـب قـائمة من المجسـمات الواردة في الكتاب، وتكليفهم بالبحث عن أمثلة من
واقع الحياة لكل مجسم في القائمة.

تأكد سريع
أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في التعرف إلى المجسمات؟

إذا كانت اإلجابة نعم← فيتم استعمال بعض التدريبات اإلضافية لمساعدتهم.
المهارات ، تـدريبات  بـــدائل تنـــويع التعليم (93ب) ← فيتم اســـتعمال  إذا كـــانت اإلجـــابة ال 

(7)، التدريبات اإلثرائية (9)

تعلم الحق
تكليف الطالب بكتابة فقرة قصـيرة يصفون فيها ما يجب أن يتعلَّموه عن األشكال المستوية

في الدرس القادم، بناء على ما تعلَّموه عن المجسمات في الدرس الحالي.

مشروع المجسمات
تكليف الطالب بالعمل في مجموعات صغيرة (3-4 طالب)، لتنفيذ مشروع يتم تسليمه خالل
أسـبوعين يتم فيه اسـتعمال المجسـمات لتصميم إما منزل أو قلعة أو مدينة صغيرة أو ربوت،
يمكنك طرح عـدة مواضـيع لتنفيـذها واالختيـار بينها مع الطالب (مرفق عـدة مشاريع لإلطالع

في تلميحات الدرس).

تنويع التعليم

(دون)

 صفحة 7 من 8



المجموعات الصغيرة الموهوبون 
، مخروط ، مكعب ، أسطوانة ، هرم ، متوازي مستطيالت، كرة. المواد

تـوجيه الطالــب إلى العمل كل اثنين معًا لكتــابة أنشـودة عن المجســمات، تتضــمن أمثلة من
واقع الحيــاة عن األشــكال المختــارة، والتحقق من دقة تعـبير كلمـات األـنشودة عن األشــكال

الموصوفة.

التعلم الذاتي 
1) سريعو التعلم 

: بطاقات، صور لمجسمات. المواد

• تــوجيه الطالـــب ألـــن يعمل كل منهم ثالـــث بطاقــات، ويكتب اســـم المجســـم على أحد
الوجهين، ويضع صورة المجسم على الوجه اآلخر.

• ثم توجيههم ألن يضعوا البطاقات بحيث يكون الوجه الذي عليه اسم الجسم إلى أعلى.
فينظر كل طــالب إلى االســـم ويرســـم شكل المجســم، ثم يتحققــوا من رســومهم بقلب

البطاقات على الوجه اآلخر.
• تكرار الخطوات السابقة عدة مرات.

2) الربط مع المواد األخرى، التربية اإلجتماعية (90د)

توجيه الطالب إلى نشاط التربية اإلجتماعية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

3) تدريبات حل المسألة 

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها باسـتعمال تدريبات حل المسألة (8) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

-المجسمات ويكيبيديا

عرض بوربوينت عن المجسمات

مقطع مرئي(1) المجسمات من حولنا

مقطع مرئي (2)

مقطع مرئي (3)

مقطع مرئي (4)

شبكة الرياضيات التعليمية

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

اكتشاف الهندسة ثالثية األبعاد

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

فوق 

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://musmus-school.com/?p=3280
https://www.slideshare.net/eljmmalfatmahyahoocom/ss-2283124?next_slideshow=1
https://www.youtube.com/watch?v=K5OtfLqZDKw&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=rI62qXkpTFM
https://www.youtube.com/watch?v=rI62qXkpTFM
http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_4_(1)
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/9/1/titel.htm
http://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=84411&printable=1
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
األشكال

المستوية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441

الثاني
1

التمهيد

مراجعة المكتسـبات السـابقة للطالـب حول األشـكال المسـتوية باسـتعمال النشاط التفاعلي
المدرج في اإلثراءات.

سرد قصــة عن األشــكال المســتوية على الطالــب (مرفقة في اإلــثراءات)، ثم تـوجيه األســئلة
التالية:

ما هي األشكال الموجودة في القصة؟
اختر شكلًا ورد في القصة ثم صفه لنا؟

من يختصر لنا القصة؟
ضع عنوانًا مناسبًا للقصة؟

ما نوع العالقة التي تربط بين األشكال الهندسية في القصة؟
من صديقك في الصف؟

واختياريٌّ في حياة كل أساسيٌّ  ثم توجيه الطالب ألهمية اختيار الصديق الجيد، فالصداقة جزٌء 
معيٍن أبـدًا ومن هنا جـاء حـديث الرسـول صلى اهللا عليه صـديٍق  فرًد؛ فال أحد يُجـبر على اختيـار 
وســــلم:"المرء على دِين خليله فلينظر أحــــدكم من يُخــــالل"؛ على دينه: أي يتطبع بطبـــاعه
أمٌر ويتصــرف كما يتصــرف، من يخـالل: أي من يصـادق ويصـاحب فـدَّل على أن اختيـار الصَّديق 

اختياريٌّ وانتقائيٌّ.

التالي أضالع ورؤس األشكال المستوية ، ثم سؤال الطالب عن الفرق بين عرض المقطع المرئي 
الدائرة وبقية األشكال؟

عرض فكرة الــدرس وهي تســـمية األشــكال المســتوية وتصــنيفها، والمفردات وهي الشــكل
المستوي، المضلع، المثلث، الرباعي، الخماسي، السداسي، الثماني.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

األشكال المستوية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
األشكال الهندسية-األشكال المستوية

األشكال المستوية

األشكال المستوية:
األضالع والرؤوس

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-

األشكال الهندسية-األشكال المستوية: األضالع
والرؤوس

األشكال المستوية

 صفحة 1 من 8

https://www.youtube.com/watch?v=oS9tcA_6kVA
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3767
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3769


مقارنة األشكال
الهندسية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-

األشكال الهندسية-مقارنة األشكال الهندسية
األشكال المستوية

تسمية األشكال المستوية.الهدف األول

20الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط يســــاعد الطـــالب على الربط بين معرفته الســـابقة لألشــــكال المســــتوية والمعرفة الجديــــدة

(المضلعات) وتقوّيم تعلمه.

دور المعلم

المخطط ألهــداف الــدرس وفق التــدريبات واألنشــطة واألــمثلة المتنـوعة الـتي تســاعد في تحقيق تلك
األهداف.

الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.
المحــاور والمـولد لألســئلة الـتي تعمل على إثــارة تفكير الطلبة كاالختالـف بين المجســمات واألشــكال

المستوية وبين المضلعات وغير المضلعات.
المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة

المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.
المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يصنف األفكار الواردة في الدرس إلى محاور أساسية وفرعية ويسمي األشكال المستوية ويصفها.
يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.

يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.
يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة

جديدة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعــاب التعليمية دور كــبير في حصــول التعلم بــالمتعة وخاصـــة للمرحلة االبتـــدائية، تســـتخدم لعبة
البطاقات كتقويم ختامي.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

تنظيم االنظمة البيئية

المرفقات

ملف 1

ملف 2
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3770
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52633?lessonId=81322
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170515162312133PlaneShapesPrintable.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170515152812908ShapesWorksheetsforPreschoolKindergarten.pdf


ملف 3

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل تدريب 1

لعبة البطاقات

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

مسائل اتأكد رقم 4، 5، 6 ص117. 

مسائل أتدرب وأحل المسائل رقم 16.

وورقة عمل األشكال المستوية المرفقة في اإلثراءات.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

طلب المعلم من سالم و عبداهللا رسم شكل "خماسي" .

كًال منهما ما يلي : فرسم 

فأيهما رسمه صحيح ؟ .........

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

استخدام لعبة البطاقات المرفقة في اإلثراءات.

متابعة المطويات:

تشــجيع الطالــب على كتـابة مسـائل مشـابهة لألـمثلة، وتــدوينها في المكـان الخـاص بضـرب الكسـور في
مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

طلب المعلم من سالم و عبداهللا رسم شكل "خماسي" .

كًال منهما ما يلي : فرسم 

فأيهما رسمه صحيح ؟ .........

لثانى ف األشكال المستوية.الهدف ا ي ن ص ت

20الزمن المقترح

 صفحة 3 من 8

https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170514130149833%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84.pdf
http://www.commoncoresheets.com/Math/Shapes/Identifying%20Shapes%20Regular/English/Create.php?shapes%5B%5D=3&shapes%5B%5D=4&shapes%5B%5D=5&shapes%5B%5D=6&shapes%5B%5D=8&fontFamily=times&fontSize=&marginBottom=&cNumberofProblems=&cTitle=&cInstructions=&CSS=3g1
http://www.commoncoresheets.com/taskCards/taskCards.php?path=Math%2FShapes%2FIdentifying+Shapes+Regular&backOfCard=answer&backgroundSelector=hexagons2.svg&backgroundChange%5B%5D=%23f7ec6d&backgroundChange%5B%5D=%23ffffff&shapes%5B%5D=3&shapes%5B%5D=4&shapes%5B%5D=5&shapes%5B%5D=6&shapes%5B%5D=8


مستوى الهدف

االستراتيجيات

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحسـين فهم وقدرة الطالب على اسـتخدام المعرفة عن طريق إشـراكهم في عمليات عقلية تتضمن تحديد
أوجه الشبه واالختالف.بين األشـكال المسـتوية ومن أكثر طرق تحديد أوجه الشـبه واالختالف طريقتي المقارنة

والتصنيف.

دور المعلم

تشــجيع الطالــب على تحــديد أوجه الشــبه واالختالفــات بين األشــكال المســتوية، وتقــديم تلميحـات داعمة
لمساعـدتهم على ذلك، وتحـديد معـايير للمقـارنة مثل هل الشـكل مضـلع أم ال؟ عـدد الزوايا؟ عـدد األضـالع؟،
وتوفير (أو تعليم الطالـب كيفية إنشـاء) المخططـات الرسومية لوصـف العناصـر ومقارنتها كالجـداول، وإتاحة

الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على مهمة جديدة.

دور المتعلم
تحـديد أوجه الشـبه واالختالـف بين األشـكال المسـتوية المختلفة بأنفسـهم، أو وفقًا لتوجيه المعلم وصـياغة

التعميمات. في ضوء نتائج المقارنة، والقدرة على تبرير ذلك تحدثًا وكتابة ومن خالل التمثيل.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

وسية بناء المضلعات ودراسة خصائصها

الوسيلة التعليمية
تتكــون من قطع بالــستيكية مرنة من ستة ألـوان وبطرفي كل قطعة نتـوءات تســاعد على سهـولة تركيبها

وفكها لبناء األشكال الهندسية.

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

إيجاد سعر الوحدة - مسألة

انتقال الطاقة في النظام البيئي

المرفقات

ملف 1

ملف 2

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل تدريب مضلع أو ليس مضلع

التقويم

تكوينينوع التقويم

 صفحة 4 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/63610?lessonId=85750
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/52631?lessonId=81322
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170515152340017monstershapetracing.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170515151007593%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.commoncoresheets.com/Math/Shapes/Identifying%20Shapes/English/4.pdf


أسلوب التقويم

-مسائل اتأكد رقم 1، 2، 3 ص 117.

- مسائل أتدرب وأحل المسائل رقم 17.

-طرح األسئلة التالية:

• هل كل شكل خماسـي مضـلع؟ وهل كل مضلع شكل خماسي؟ نعم كل خماسي مضلع، ولكن ليس كل
مضلع خماسيًا.

• هل جميع األشكال المغلقة مضلعات؟ ال، يمكن أن تحصل على شكل مغلق بأجزاء منحنية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

 محيط سداسي طول كل ضلع من أضالعه 5 سم = ......... سم

 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
بطاقة مكافأة

توجيه الطالب إلى رسم األشكال اآلتية: مثلث، رباعي، خماسي، سداسي، ثماني، ثم تسميتها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد

منزًال في مادة التربية الفنية، و استخدمت بعض المضلعات. رسمت جميلة 

        

فما هي هذه المضلعات؟

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين:

األسئلة من 1 إلى 10 ص 27.

كتاب الطالب:

 

المستوى
األسئلة 

13، 14، 15(دون)

10، 13(ضمن)

18(فوق)

توزيع ورقة أشـكال الوحوش (مرفقة في اإلـثراءات) بحيث يقوم الطالب بإكمال الرسـم وتلوينها وتسـمية كل
شكل ووصفه.

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

بحيث تربط شكل كل إشارة مرورية بإسم االمضلع الذي يطابقها  :مطابقة السحب واإلفالت

 صفحة 5 من 8



:اختيارات من متعدد الشكل المستوي من بين األشكال التالية هو

صواب وخطأ
إذا استخدم حسام بالطًا لمطبخ منزله، بحيث أن لكل بالطة أربع أضالع متطابقة.

." ع  ب ر فإن شكل البالطة هو " م

إكمال الناقص

شكًال خماسيًا بأعواد األسنان، ثم أراد أن يحول الخماسي إلى شكل ثماني. كون سعد 

فكم عودًا إضافيًا يحتاج لذلك ؟ .........

    ،    

 

اختيارات من متعدد

رسمت خولة مخطط يتكون من العدد نفسه من األشكال السداسية و الثمانية، فإذا كان للمخطط  ٥٦ 
ضلع،

شكًال سداسيًا فيه ؟     فكم 

 

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

األسئلة (7-9): قد يتشتت ذهن بعض الطالب عند النظر إلى األشكال المرسومة داخل الشكل
المستوي؛ لذا ذكرهم بالنظر فقط إلى جوانب الشكل الخارجية لوصفه.- يخطئ بعض

الطالب في التمييز بين الضلع والزاوية، عالج هذا الخطأ برسم شكل توضح فيه الضلع والزاية
لشكل ما على لوحة وعلقها في الفصل أمام الطالب.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

رسم شكل هندسي (مثلث مثلًا) على ورقة ثم قصه وتسميته مثلث في الوقت الذي أصبح
مجسم له ارتفاع حتى لو كان 1 ملم. فما نستطيع لمسه واإلمساك به يعتبر مجسم، بينما

األشكال المستوية تكون مرسومة فقط في المستوى.

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 6 من 8



الخلفية الرياضية

تسـمى األشـكال ذات البعدين األشكال المستوية، ومنها المضلعات. والمضلع شكل هندسي
، مسـتو مغلق يتكون من قطع مسـتقيمة تلتقي مثنى عند أطرافها. كل مضـلع شكل مستو
لكن ليسـت كل األشـكال التي لها أوجه المسـتوية مضـلعات؛ فالـدوائر مثال واألشـكال األـخرى
التي لها أوجه منحنية ليسـت مضـلعات. وعدد أضالع المضلع يزيد على ٢، إال أننا ركزنا هنا على
5، 6، 8). ومن المهم أن يـدرك الطالب أن المضـلعات قد ال تكون مضـلعات عدد أضالعها ( ٣، 4، 
منتظمة (أضــالعها غير متسـاوية وكــذلك زوايـاها)، مع أن معظم النـاس يتخيلـون األشــكال

المنتظمة عندما يفكرون في مضلعات لها أكثر من ٤ أضالع.

وصف األشكال المستوية

مثـال 2: تــذكِّير الطالــب بـأن المضــلع شكل مغلق مكـون من ثالـث قطع مســتقيمة أو أكـثر،
ويمكن تصنيفه بحسب عدد أضالعه.

خطة تدريس بديلة 

إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في وصف المضلعات وتسميتها

فيتم استعمال ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (10)

2) تكليف الطالب بإلصاق أعواد على ورقة لعمل أشـكال من ٣ أضالع، و ٤ أضالع، و ٥ أضالع، و ٦
أضالع، و ٨ أضالع، وأن يسموها.

تأكد سريع

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في تحديد المضلعات وتصنيفها؟

إذا كانت اإلجابة نعم ← فيتم استعمال بديل المجموعات الصغيرة (96ب).
إذا كـــانت اإلجـــابة ال ← فيتم اســــتعمال بــــديلي التعلم الــــذاتي (96ب)، تــدريبات المهـارات

(11)، التدريبات اإلثرائية (13).

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس 9-1، 9-2 بإعطائهم: 

االختبار القصير (1) (75) في دليل التقويم. 

تـوجيه الطالـب لمناقشــة « مسـائل مهـارات التفكير العليا »، وحلهـا. وتـذكِّيرهم بـأن المضــلع
يجب أن يكون شكلًا مغلقًا، وأن يتكون من قطع مستقيمة.

(دون)

 صفحة 7 من 8



تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة دون المتوسط 
، خيوط صوف. المواد

• تكليف الطالب باستعمال الخيوط الصوفية لعمل أشكال مفتوحة وأخرى مغلقة. 
• تشــــجِّيعهم على عمل أنــــواع مختلفة من المضــــلعات مثل: المثلث، المربع، المســــتطيل،

الخماسي، السداسي، الثماني.
• توجيههم لعمل أشكال لها حواف منحنية.

• توجيه الطالب لتحديد ما إذا كان كل شكل مضلعا أم ال، مع تبرير إجاباتهم.

التعلم الذاتي 
1) سريعو التعلم 

: قطع النماذج. المواد

• يصـمم الطالب ٤ أشـكال ربـاعية َ و ٤ مثلثـات باسـتعمال قطع النماذج، ثم تكليفهم برسـم
هذا التصميم في قطعة من الورق.

• توجيه الطالـب السـتعمال ٦ من قطع النماذج لعمل تصـميم خاص بهم، وتسـمية األشـكال
التي استعملوها.

2) الربط مع المواد األخرى، التربية الفنية (90د)

توجيه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

3) تدريبات حل المسألة 

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها باستعمال تدريبات حل المسألة (12) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

مقطع مرئي (1) ، مقطع مرئي (2) أغنية األشكال الهندسية 

مقطع مرئي (3) أغنية األشكال 

مقطع مرئي (4) أغنية األشكال الهندسية

ملف إثرائي

مقطع مرئي (5)شرح لألشكال الهندسية 

قصص وتهيئة األشكال الهندسية

أفكار لتدريس األشكال الهندسية

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

شبكة الرياضيات التعليمية

موضوع باللغة اإلنجليزية مع تدريب عن األشكال المستوية

أوراق عمل متنوعة عن األشكال المستوية

لعبة إلكترونية

المضلعات

بحث عن األشكال الهندسية

األشكال الثنائية البعد

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

دون 

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)

 صفحة 8 من 8

https://www.youtube.com/watch?v=ZzLfJqqHGUQ
https://www.youtube.com/watch?v=L_Fu5nZxRvA
https://www.youtube.com/watch?v=jAZOfQ0B0ro&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=2VxVRsE3DHA
http://www.elbassair.net/achatri/chat2014/cour/primaire/3pr/dourous%20frences2am/DOUROUS%20MATH3AP/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%856%D8%AA%20%D9%853%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7DLSlpfyVV8
https://forum.nooor.com/t17007.html
https://www.4nono.com/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/9/2/titel.htm
http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_4_(2)
https://www.mathsisfun.com/shape.html
http://www.math-salamanders.com/2d-shapes-worksheets.html
https://www.coolmath-games.com/0-king-of-shapes
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://study.com/academy/lesson/what-are-2d-shapes-definition-lesson-quiz.html
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
خطة حل المسألة: أحل

مسألة أبسط
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-20/05/1441

الفصل الدراسي الثاني
2

التمهيد

الحصة األولى:

مراجعة معلومــات الطالــب الســابقة عن خطط حل المسـألة (وذلك بتـوزيع بطاقـات ملـونة
الصـقة على المجموعـات وتكليفهم بكتـابة خطة سـابقة على كل بطـاقة ومن ثم إلصاقها
على لوحة على شكل شجرة يفوز الفريق الذي كتب أكثر عدد ممكن من خطط حل المسألة).

عرض مقطع مرئي بعنــوان يوسـف وبستان التفاح وإيقـافة عند طرح السـؤال كيف يسـتطيع
يوسـف الحصـول على التفـاح؟ واالسـتماع إلى إجابـات الطالـب حول ذلك، وعند تعـذر إجـابتهم

يتم طرح السؤال التالي عليهم:

ما هي أنواع التفاح؟
ما هي فوائدة؟ 

هل تتناول الفاكهة والخضار؟
ما هو الموسم الذي يظهر فيه التفاح؟

توجيه الطالـب إلى أن حل اللغز كان يحتاج إلى طريقة بسـيطة جـدًا في التفكير، وكـذلك األمر
نفسـه في كثير من مسائل الحياة بصـفة عامة والمسائل الرياضية بصفة خاصة، حيث يمكننا

حل المسائل المعقدة عن طريق حل مسألة أبسط.

عرض فكرة الدرس وهي: حل المسائل باستعمال خطة "حل مسألة أبسط".

الحصة الثانية:

التالي من المثلثات إلى المضلعات  مع اختيار األسـئلة المناسبة لطرحها من استعمال النشاط 
األسئلة المرفقة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

أحل المسالة أبحث عن
نمط

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-

األشكال الهندسية-أحل المسالة أبحث عن نمط
حل مسألة عن األشكال الهندسية

 صفحة 1 من 7

https://www.youtube.com/watch?v=qBDajkyx83M
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening101arb.pdf
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3768
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80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

الحصة األولى والثانية:

اسـتراتيجية تقـوم على تنمية روح الفريق بين الطالـب مختلفي القــدرات، وإلى تنمية المهـارات االجتمـاعية،
وتكوين االتجاه السليم نحو الرياضيات.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة لتنفيذ األنشطة واأللعاب واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري
وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.

التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضـيح وتلخيص ما تعلمه الطالب حول حل مسألة أبسط مع
تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية وتقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم

يشــارك زمالـئه في حل األنشــطة (في تنـويع التعليم) وفي تمهيد الحصــة األـولى والثـانية والتــدريبات
الجماعية.

يعبر عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، ويلقي األسئلة، ويجيب عن بعض التساؤالت، ويعرض أفكاره.
يناقش أفراد مجموعته في إجاباتهم ويعتمدها.

ويحصــل على فرصــة آمنة للمحـاولة والخطأ، ويسـأل في النقـاط غير الواضــحة لــديه حـول خطة حل
مسألة أبسط، ويتعلّم من خطئه.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

الحصة األولى:

إســتراتيجية تعزز من قــدرة الطــالب على تحليل وتركيب وتقــويم المعلومــات بطريقة عقالــنية في حل
المشكالت والبحث والشعور بالمتعة وتحقيق الذات عند الوصول الى اكتشاف ما.

دور المعلم

تحــديد المفـاهيم العلمية والمبـادئ الـتي سيتم تعلمها وهي خطة حل مسـألة أبســط والعالـقة بينها وبين
بقية الخطط، وطرحها في صــورة لغز ومشـــكلة كما في التمهيد ومن ثم في األـــمثلة والتـــدريبات وإعـــداد
المواد التعليمية الالـزمة لتنفيذ الـدرس كـالمقطع المرئي واختيار التـدريبات المناسـبة لتنفيذ األلعاب واألنشـطة
المختلفة، وصـياغة المشـكلة على هيئة أسـئلة فرعية بحيث تنمي مهارة فرض الفروض لدى الطالب، وتشـجع
على اسـتكشاف طريقة أبسـط لحل المسائل، وتحـديد األنشـطة أو التجارب االكتشافية التي سينفذها الطالب

مثل تحليل اللغز والمسائل المتنوعة من كتاب الطالب ودليل المعلم لألنشطة الصفية.

دور المتعلم

اكتشاف خطة حل مسألة أبسط بأنفسهم خالل المناقشة جماعيًا للغز في التمهيد واإلجابة على التساؤالت
الـتي يطرحها المعلم لكي يشــعروا بالرضــى والرغبة في مواصــلة التعلـم. ومعــالجة المعلومــات أثنـاء حل
المسـائل باسـتخدام الخطوات األـربع والربط مع مسـألة أبسـط لكي يصـلوا إلى معلومات جديـدة تساعـدهم
في حل المسـألة باســتخدام عمليـات االسـتقراء أو االسـتنباط أو أي طريقة أخرى، واالعتمـاد على أنفسـهم في

ذلك باستخدام معلوماتهم السابقه.

التساؤل الذاتياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

الحصة الثانية:

استراتيجية تقوم على توجيه المتعلم لنفسـه مجموعة من األسئلة أثناء معالجة المعلومات مما يجعله أكثر
انــدماجًا مع المعلومــات الـتي يتعلمها ويخلق لــديه الـوعي بعمليــات التفكير لبنـاء عالقـات بين اجزاء المـادة

موضوع الدراسة وبين معلوماته وخبراته ومعتقداته من جانب والموضوعات الدراسية من جانب آخر.  

دور المعلم

-إتاحة الفرصة لجميع الطالب أن يدلوا برأيهم، ويناقشه معهم.

-تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب.

-مناقشــة الطالــب في النتـائج الـتي توصــلوا إليها حـول كيفية اســتعمال خطة حل مسـألة أبســط في حل
المسائل الرياضية، من خالل إثاره بعض التساؤالت التي تساعدهم على تناول المعلومات وتحليلها وتقييمها.
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دور المتعلم

–ربط المعرفة السابقة عن خطة حل المسألة لديهم بالمعرفة الجديدة وهي خطة حل مسألة أبسط.

-القدرة على التنبؤ بكل ما هو جديد.

-معالجة البيانات التي توجد لديهم وربطها بالمعرفة الجديدة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

الحصة األولى والثانية:

يمكن عرض جزء من الــدرس في اللـوحة بحيث يســهل على المعلم شرح الـدرس، يمكن عرض الخريطة
المرفقة في اإلــثراءات لمساعــدة الطالـب على طرح التسـاؤل الــذاتي للوصـول لحل المسـائل، واســتعمال

نموذج حل المسألة المرفق.

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

الحصة الثانية:

لأللعـاب التعليمية دور كـبير في حصـول التعلم بـالمتعة وخاصــة للمرحلة االبتـدائية، يتم اســتعمال لعبة
سباق السـيارات (سباق األميرات للطالبات) بحيث يتم اختيار 4 طالب عشوائيًا للعب، ويتم طرح مسألة على
الالـعب األـول في حـال أجـاب يتقـدم ويتم اإلنتقـال لالعب اآلخر، يفوز الالعب الـذي يصـل لخط النهاية أولًا

(يجب أن ال تتجاوز 3 مسائل). 

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

ملف ملف 2

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

الحصة األولى:

من الوسـائل الـتي يمكن من خالـلها إيصـال المعلـومة بسـهولة من خالـل إعـداد أو اختيـار مقطع مرئي
مناسب لمحتوى الدرس، كاستعمال اللغز في التمهيد.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

المجرات

المرفقات

ملف 1

ملف 2

التقويم

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم

الحصة األولى:

قدِّم إلى الطالب المسألة اآلتية:

ذهبت عــائلة طالــل إلى معرض. وكـان ثمن تــذكرة الــدخول ٥ رياالـت للكبـار وريـالين للصــغار. فما ثمن تــذاكر
شخصين و ٣ أطفال؟

واسأل:
• كيف يمكنك استعمال خطة « حل مسألة أبسط »؟ أجد ثمن تذاكر الصغار وتذاكر الكبار، ثم أجمعهما معًا.

• ما ثمن تذاكر الصغار، وتذاكر الكبار ؟  ٤ رياالت، ١٠ رياالت.
•ما ثمن التذاكر جميعها؟  ١٤ ريالًا.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

١  صفحات من كتاب يوم األحد، و في يوم اإلثنين قرأ مثلي ما قرأه يوم األحد، قرأ تركي  ٠

٣  صفحات أكثر مما قرأ  يوم األحد. و في يوم الثالثاء قرأ  

٣  صفحة. فإن عدد الصفحات التي قرأها تركي من الكتاب في األيام الثالثة =  ٣

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة األولى:

استعمال التعلم الذاتي الوارد في تنويع التعليم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

، ثم يركب الحافلة إلى عمله، يمشي خالد كل صباح إلى موقف الحافالت الذي يبعد عن بيته كيلوا مترًا واحدًا
٦  كيلوا مترات؛ فتسير به الحافلة  

و بعد إنتهاء العمل يعود خالد بالطريقة نفسها.

فكم كيلو مترًا يقطع خالد في كل يوم؟

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة الثانية:

سؤال رقم 9: أشرح متى أستعمل خطة "حل مسألة أبسط" في الحل.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيارات من متعدد

٣  تذاكر ٥  رياالت، و   اشترى إبراهيم تذكرتين للكبار للدخول إلى مدينة األلعاب المائية ثمن الواحدة منها  
٣  رياالت، لألطفال ثمن الواحدة  منها  

فما المبلغ الذي دفعه بالريال ثمنًا للتذاكر جميعها ؟

                

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة الثانية:

متابعة المطويات:

تشـجيع الطالـب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتـدوينها في المكان الخاص بخطة حل مسألة أبسـط
في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

١  برتقالة، فإذا كان خالد يأكل برتقالتين كل يوم، لدى خالد صندوق من البرتقال فيه  ٨

فكم صندوقًا من البرتقال يحتاج إليه في ثالثة أسابيع؟ .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

الحصة األولى:

كتاب الطالب: سؤال رقم 7 ص 121.

كتاب التمارين: سؤال رقم 1، 2 ص 28.

الحصة الثانية:

كتاب الطالب: سؤال رقم 8 ص 121.

كتاب التمارين: سؤال 3، 6 ص 28.

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيارات من متعدد

٦  من أفراد أسرته. ١  صديقًا ، و   يود سالم إقامة حفل، و سيدعو له  ٥

فإذا كانت الكعكة الواحدة تكفي ألربعة أشخاص، فما عدد الكعكات التي يتعين عليه أن يشتريها ؟

مطابقة السحب واإلفالت

٣  نقاط ، كًال من : وليد و طاهر و محمود، إذا حصل وليد في المرحلة األولى على   إذا شارك في مسابقة ثقافية 
٥  نقاط ، و محمود على  ٤  نقاط. و طاهر على  

و في المرحلة الثانية حصل كل واحد منهم على مثلي عدد النقاط التي حصل عليها في المرحلة األولى.

فأربط بين كل شخص و النقاط التي حصل عليها وكذلك مجموع النقاط التي حصلوا عليها في المرحلتين .

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

السؤال (8): قد يواجه بعض الطالب صعوبة في تحديد عدد األشخاص؛ لذا أعطهم تلميحًا
أثناء حلِّهم المسألة بأن سارة ستكون في الحفلة إضافة إلى المدعوات.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 

ة ط خ ل ل ا ي ل ح ت

استعمل األسئلة من ( ١) إلى ( ٤)؛ لتحليل خطة حل المسألة ومناقشتها.

خطة تدريس بديلة 
⇐ واجه بعض الطالب صعوبات في إيجاد مسائل أبسط إذا 

⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه: ل  م ع ت س ا ف

1) تدريبات إعادة التعليم (15-14)

2) اطلب إلى الطالــب أن يرســـموا جــدولًا لعرض المعلومــات وتنظيمها، واطلب إليهم إعــادة
قراءة المسألة؛ لتحديد عدد األشخاص أو األشياء التي تتعلق بالمعطيات وكتابتها في الجدول.

• اطلب إلى الطالب وضع دائرة حول المعطيات التي استعملوها لكتابة مسألة أبسط.

تأكد سريع
أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في إيجاد حل مسائل أبسط؟

م ← فاستعمل بديل المجموعات الصغيرة (99أ). ع إذا كانت اإلجابة ن
، التدريبات المهارات (16) ، تدريبات  ← فاسـتعمل بـديل التعلم الذاتي (99أ) إذا كـانت اإلجـابة ال 

اإلثرائية (17).

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس (9-1 إلى 9-3) بإعطائهم: 

اختبار منتصف الفصل (122). 

تنويع التعليم

( ن و (د
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المجموعات الصغيرة 
بصري، لغوي

، ورق (لرسم صور تساعد على حل المسألة). المواد
قدِّم إلى الطالب االستراتيجية اآلتية:

• لجعل المسائل المركَّبة مفهومة أكثر، اعمل نموذجًا لما تعرفه.
• اقرأ المسألة بصوت مسموع، وتوقف لتعبر لفظيًا عن أفكارك.

مثــال:"في مــدرستي لـوحة إعالنــات، طلب إلي أن أضــع إطــارًا لهــا. علمًا بــأن لـوحة اإلعالنــات
مســـتطيلة الشـــكل، وأنا أعرف شكل المســـتطيل. وأعتقد أنني إذا رســـمت مســـتطيلًا فــإنه
سيساعـدني على حل المسألـة. وأعرف أن طـول أحد أضـالع اللوحة ١٢٠ سم؛ لـذا سأكتب ١٢٠ إلى

جانب أحد أضالعها".
• يمكن للطالب أن يعملوا على طاولة بعيـدًا عن زمالئهم، إن كان هـذا يساعدهم على التعبير

لفظيًا عن أفكارهم.

التعلم الذاتي 
لغوي

المواد، بطاقات، أقالم رصاص، ورق.
• اطلب إلى الطالـب كتـابة مسائل تشـبه السؤال ٤، وارسـم صفًا من األشـكال في الورقة، وعد

أضالع كل شكل.
• يكتب الطالب وصفًا لألشكال في بطاقة، يذكرون فيه عدد أضالع الشكل ونوعه.

• يتبـادلون البطاقـات فيما بينهم، ويحلُّون المسائل على الوجه اآلخر. ثم ُ تعاد كل بطاقة إلى
الطالب الذي كتب المسألة ليتحقق من صحة الحل.

التعامل مع هذه الخطة 
يستعمل بعد الدرس

اطلب إلى كل طـــالب أن يكتب مســـألتين لفظيَّتين يمكن حلهما باســــتعمال هـــذه الخطة،
ويســجل حل كلًا منهما في ورقة منفصــلة، ثم يتبــادل عمله مع أحد زمالــئه، ويحل كلًا من

المسألتين اللتين كتبهما زميله باستعمال خطة حل مسألة أبسط".

المصادر

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

شبكة الرياضيات التعليمية

منهجية التعامل مع المسائل

حل المسائل في الرياضيات

الطريقة العلمية في حل المسائل الرياضية

استراتيجية حل المشكالت

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

دون

ضمن فوق

دون
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لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
األنماط

الهندسية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441

الثاني
1
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التمهيد

توزيع ورقة نشاط مشابهة للورقة التالية:

ثم توجيه األسئلة التالية للطالب:

ماذا تالحظ على األشكال في الصورة؟
 ما الذي يختلف في كل مرة؟

كيف يمكنك الحصول على نفس الشكل؟
ماذا تسمى هذه العملية؟

اذكر لي نمط يتكرر من حولك في الحياة العامة؟
ماذا لو اسـتبدلنا األشـكال في الورقة بالحروف األبجدية مثل : أ، ب، ج؟ هل يمكنك كتابة

النمط؟
ماذا لو استبدلنا األشكال بأشكال هندسية؟ هل يمكنك إكمال النمط؟

ماذا تتوقع أن نسمي األنماط إذا تكونت من أشكال هندسية؟

 

انظر إلى الصورة أعاله؟ هل يمكنك تحديد نمط في الصورة؟ 
من منكم لديه حديقة في منزله؟ كيف تحافظ عبى نظافتها وترتيبها؟

ما هو دورنا تجاه الحدائق العامة؟ صورة

عرض فكرة الدرس وهي: تحديد األنماط الهندسية واستعمالها لعمل توقعات وحل المسائل.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

تحديد األنماط
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الموقع
-تحديد األنماط والنمط

النمط

إنشاء األنماط
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الموقع
-إنشاء األنماط والنمط

النمط

أحل المسالة أبحث عن
نمط

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-

األشكال الهندسية-أحل المسالة أبحث عن نمط
النمط
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.الهدف األول تحديد األنماط الهندسية 

20الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تسـاعد هـذه اإلـستراتيجية على تكـوين وبنـاء مفهوم األنمـاط الهندسـية، عن طريق التـدريب والممارسـة،
للوصول إلى اإلتقان القائم على المعنى، وفي هـذه اإلستراتيجية يحل الطالب المسائل عن طريق عمليات

االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق.

دور المعلم

اســتثارة دافعية الطالــب للتعلم ومراعـاة أنمـاط التعلم المختلفة عند تعليم أو التــدريب على مهـارة تحــديد
النمط وتوسـيعه، والتحقق من إتقـان الطالب للمهارة بما يتضـمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط من خالل

حل التدريبات المختلفة من كتاب الطالب وكتاب التمارين وأوراق العمل المرفقة.

دور المتعلم
أداء الطالـب للمهـارة داخل وخارج الصـف في سياقات متنوعة كتـدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة

أو التدريبات اإلثرائية، وحل المسائل عن طريق عمليات االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع النماذج

الوسيلة التعليمية

ستة قطع هندســية مثلث متطــابق األضــالع، مربع، متـوازي أضــالع، معين، شبه منحرف متطــابق السـاقين،
سداســي منتظم بحيث يمكن لصــق أي شكلين منها بشــكل متطــابق، ويمكن من خالــلها تركيب أشــكال

مختلفة للتصنيف والمقارنة وإنشاء النمط وتوسيعه.

تستخدم أثناء حل التقويم.

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

: 1/ توزيع مجموعة من النماذج على الطالب وتكليفهم بإنشاء نمط كالصورة التالية مثلًا

 ثم توجيههم لتحديد النمط.

2/ مسائل اتأكد 1، 2 ص 124.

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

متابعة المطويات:

تشـجيع الطالـب على كتـابة مسـائل مشـابهة لألـمثلة، وتـدوينها في المكـان الخـاص باألنماط الهندسـية في
مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيارات من متعدد

النمط في الشكل التالي 

هو :

لثانى ل المسائلالهدف ا ح ل توقعات و م ع ل األنماط الهندسية ل ا م ع ت س ا

20الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إســتراتيجية تعزز من قــدرة الطــالب على تحليل وتركيب وتقــويم المعلومــات بطريقة عقالــنية في حل
المشـــكالت والبحث والشـــعور بـــالمتعة وتحقيق الـــذات عند الوصــول الى اكتشــاف النمط واســـتعماله

وتوسيعه.

دور المعلم

تحـديد المفـاهيم العلمية والمبـادئ الـتي سيتم تعلمها وهي األنمـاط الهندســية، وطرحها في صـورة نشـاط
ومشـكلة كما في األـمثلة وتمـارين تـأكد، وإعـداد المـواد التعليمية الالـزمة لتنفيذ الـدرس كـأوراق العمل لتنفيذ
النشـاط، وصـياغة المشـكلة على هيئة أسـئلة فرعية بحيث تنمي مهـارة فرض الفروض لـدى الطالـب، وتشـجع
على اسـتكشاف العالـقة بين األشـكال الهندسـية والنمط المتكون، وتحـديد األنشـطة أو التجـارب االكتشـافية

التي سينفذها الطالب مثل نشاط التمهيد وتمارين تأكد.

دور المتعلم

اكتشــاف العالــقة بين النمط واألشـــكال الهندســية بأنفســهم خالــل تنفيذ النشــاط جمــاعيًا واإلجــابة على
التساؤالــت لكي يشــعروا بالرضــى والرغبة في مواصــلة التعلـم. ومعـالجة المعلومـات أثنـاء حل ورقة العمل
وتحليلها والربط بينها لكي يصلوا إلى معلومات جديدة باستخدام عمليات االستقراء أو االستنباط أو أي طريقة

أخرى، واالعتماد على أنفسهم في ذلك باستخدام معلوماتهم السابقه.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية

لأللعـاب التعليمية دور كـبير في حصول التعلم بـالمتعة وخاصـة للمرحلة االبتدائيـة. حيث تسـتخدم لعبة
البنغو أثناء التقويم الختامي.

" : يتم اختيـار مجموعة من الالـعبين وتوزيع البطاقـات عليهم وعند تطـابق بطـاقتين يصـرخ الطـالب قـائلًا
بنغو"، يفوز الطالب الذي يجمع 5 أزواج من البطاقات.

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل تدريب 1

ورقة عمل تدريب 2

التقويم

تكوينينوع التقويم

مسائل اتأكد رقم 3، 4، 5 ص 124.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ
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ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

: إذا تمت توسعة النمط

 

فإن الشكل رقم  ٢٠  هو  

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
استخدام لعبة البنغو المرفقة في الوسائل التعليمية. حيث يتم اختيار مجموعة من الطالب وتوزيع البطاقات

عليهم وحين تتطابق بطاقتان يصرخ الطالب قائلًا : "بنغو". ويفوز الطالب الذي يجمع 5 أزواج من البطاقات. 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد

ما األشكال الثالثة التالية في النمط أدناه :

(يمكن إختيار أكثر من إجابة )

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين:

سؤال 1، 2، 3، 4 ص 29.

كتاب الطالب:

األسئلةالمستوى

6، 7، 8، 12 (دون)

9، 10، 11، 13 (ضمن)

16، 17، 18 (فوق)

ن التكاليف المنزلية م 25ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيارات من متعدد

نوسع النمط التالي

برسم الشكل :

إكمال الناقص

٣  مربعات في كل مرة. يظهر نمط شبهي منحرف يليهما  

، ٢  مضلعًا فإذا تم توسيع النمط حتى وصل عدد المضلعات إلى  ٧

فما عدد المربعات المستعملة فيه؟ .........

 

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

صواب وخطأ

يتكون نمط من المربعات فقط.

فإذا كان طول ضلع المربع األول =  ٤٠  سـم، و طول ضلع المربع الثاني =  ٢٠  سم، و طول ضلع المربع الثالث
١  سم، ٠  =

٥  سم فإن طول ضلع المربع الرابع =  

إكمال الناقص

٣  مستطيالت كل مرة. يكرر النمط شكلين خماسيين و  

، ٢  مضلعًا إذا وضع مربع بعد الشكلين الخماسيين ثم أكمل النمط حتى أصبح عدد المضلعات كلها  ١

فكم مربعًا سيكون فيه ؟   .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

األسئلة (14-16): قد يواجه بعض الطالب صعوبة في حل األسئلة؛ ألنها تصف النمط وال
بتأنٍّ، ورسم النمط الموصوف خطوة خطوة. تعرضه؛ لذا شجِّعهم على قراءة كل مسألة 

وساعدهم على أن ينتبهوا إلى أن المطلوب في المسألة هو ذكر معلومات عن عدد المرات
التي يحتاجون إليها لتكرار النمط حتى يحلُّوا المسألة.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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الخلفية الرياضية

أساسيٌّ في التفكير الرياضي. ففي الفصل األول استقصى الطالب أنماطًا تعرُّف األنماط عنصـر 
عدديـة. واآلـن بعد أن تعلموا تحـديد المضـلعات فإنهم مهيؤون السـتكشاف أنماط هندسـية.
بعض األســئلة في هـذا الـدرس تحتـوي أيضًـا على أنمـاط عـددية في سيـاق أشـكال هندسـية؛
مثل المثلثـات المتشـابهة الـتي تتنـاقص أطـوال أضــالعها في نمط منتظم؛ لــذا يتم تشــجيع

الطالب على البحث عن أنماط هندسية داخل الصف وخارجه.
مثــال: في بالــط األرضــية أو اإلنشـاءات القرميديــة. وفي الصــفوف الالـحقة، سيجد الطالـب أن
البحث عن أنماط في البيانات مفتاح الستعمال الدوال الرياضية لتمثيل ظاهرة من واقع الحياة.

طُبق النمط

مثال 3، التـأكد من أن الطالـب يفهمون أنه يجب عليهم أن يوسـعوا النمط حتى يحصـلوا على
عدِّ األشكال المحددة. العدد الكلي من المضلعات قبل 

خطة تدريس بديلة 

إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في تحديد األنماط الهندسية

فيتم استعمال ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (18)

2) تكليف الطالب باسـتعمال قطع النماذج لتكوين أنماط متنوعة، وتحديد أين يبدأ النمط وأين
ينتهي ليبدأ نمط آخر، ووضع النمط الثاني أسفل النمط األول. إذا عمل الطالب بطريقة صحيحة
فسـيكون الصـفَّان (العلوي والسـفلي) متشابهين. ثم يكمل الطالب النمط بتكوين صف ثالث

يشبه الصفين األول والثاني.

تأكد سريع

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في تحديد األنماط الهندسية وتوسعتها؟

إذا كانت اإلجابة نعم ← فيتم استعمال بديل المجموعات الصغيرة (101ب).
تـــدريبات إذا كــــــــانت اإلجـــــــابة ال ← فيتم اســــــــتعمال بــــــــديلي التعلم الــــــــذاتي (104أ)، 

المهارات (19)، التدريبات اإلثرائية (21).

فهم الرياضيات

يتم رسم النمط التالي اآلتي على السبورة:

ثم تكليف الطالب بكتابة وصف يبين كيفية تحديد النمط، ورسم المضلعات الثالثة التالية في
هذا النمط.

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس (9-3، 9-4) بإعطائهم: 

االختبار القصير (2) (76) في دليل التقويم. 

(دون)

△□□○○△□□
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تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة دون المتوسط 

المواد، مرآة.

• تقـديم مفاهيم االنعكاس (الصور في المرآة) والـدوران (ينشـأ عن تـدوير شكل حول مركزه)؛
لتحـديد األنمـاط الهندسـية وتوسـعتها. وبعد مشـاركتهم في أنماط تتضـمن هـذه المفاهيم

(انظر الشكلين ١ و ٢ في األسفل)، يتم توجيه الطالب لتوسعة األنماط.
• توسيع النشاط بتكليف الطالب تكوين أنماط تتضمن االنعكاس أو الدوران.

• قد يجد بعض الطالب أنه من المفيد استعمال مرآة صغيرة عند التعامل مع االنعكاس. 

التعلم الذاتي 

1) سريعو التعلم 

المواد: قطع نماذج.

• تــوجيه الطالــب للعمل في مجموعــات ثنــائية، وأن يكــون كل طــالب في المجمـوعة نمطا
باستعمال النماذج دون أن يراه زميله.

• يتبادل الطالبان األنماط، ويضيف كل طالب قطعتين إلى النمط األصلي.
• يمكن للطالب تكرار النشاط، إذا سمح لهم الوقت بذلك.

2) الربط مع المواد األخرى، التربية الفنية (90د)

توجيه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

3) تدريبات حل المسألة 

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها باستعمال تدريبات حل المسألة (20) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

إطار لتحليل مهام األنماط الهندسية

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي (2)

مقطع مرئي (3)

مقطع مرئي (4)

مقطع مرئي (5)

شرح األنماط الهندسية

شبكة الرياضيات التعليمية

التعليم اإللكتروني لتدريس تطوير الرياضيات 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

دون 

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استقصاء حل المسألة: أختار

الخطة المناسبة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-20/05/1441

الفصل الدراسي الثاني
2

التمهيد

الحصة األولى:

مراجعة الخــبرات الســـابقة لـــدى الطالــب حــول خطــوات حل المســألة وطرق حل المســألة
باستخدام خرائط المفاهيم.

كتابة المسألة اآلتية على السبورة:

جمعت نـدى ونوف وشـذى أنواع مختلفة من المالـبس للتبرع بها لـدار األيتام. فجمعت نوف 20
قطعة، وجمعت شذى 35 قطعة. ما عدد القطع التي جمعوها كلها؟

ثم توجيه األسئلة التالية للطالب:

أي خطة يمكن أن تستعملها لحل المسألة؟ (ال يوجد معطيات كافية لحل المسألة)
ما هي المعلومات الناقصة؟ (عدد القطع التي جمعتها ندى)

من هو اليتيم؟
هل يمكنك ذكر آية من القرآن أو الحديث الشريف تم ذكر اليتيم فيها؟
ما هو األجر الذي ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكافل اليتيم؟

توجيه الطالب الفتراض عدد ما لما جمعته ندى من المالبس، ومن ثم حل المسألة.

عرض فكرة الدرس وهي: اختيار أنسب خطة لحل المسألة.

الحصة الثانية:

عمل مسـابقة بين الطالـب بعرض مجموعة من المسائل لـدروس حل المسألة التي سبق لهم
دراسـتها على السـبورة الـذكية، واسـتخدام التصويت اإلـلكتروني الختيار الخطة المناسـبة لحل

المسألة، تفوز المجموعة التي تحصل على أعلى نتيجة من اإلجابات الصحيحة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

استقصاء حل المسألة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الضرب
(1)-استقصاء حل المسألة

استقصاء حل المسألة

ل المسألة.الهدف األول ح ة ل ط اختيار أنسب خ

80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اسـتراتيجية تقـوم على تنمية روح الفريق بين الطالـب مختلفي القــدرات، وإلى تنمية المهـارات االجتمـاعية،

وتكوين االتجاه السليم نحو حل المسائل الرياضية (الحصة األولى).

 صفحة 1 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/869


دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة لتنفيذ األنشطة واأللعاب واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري
وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.

التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب حول استقصاء حل المسألة
واختيار الخطة المناسبة مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية وتقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم

يشارك زمالئه في مناقشة وحل سؤال رقم 1 و 2.
يعبر عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، ويلقي األسئلة، ويجيب عن بعض التساؤالت، ويعرض أفكاره.

يناقش أفراد مجموعته في إجاباتهم ويعتمدها.
ويحصـل على فرصـة آمنة للمحاولة والخطأ، ويسأل في النقاط غير الواضـحة لـديه حول اسـتقصاء حل

المسألة، ويتعلّم من خطئه.

االستقصاءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
يتطلب في هــذه االــستراتيجية أن يجمع الطالــب بيانــات ومعلومــات عن المسـألة ويحـاولون الربط بينها

إليجاد الخطة المناسبة لحل المسألة (الحصة األولى والثانية).

دور المعلم

اطالـع الطالـب على المسـائل التي تم اختيـارها من كتـاب الطالب وكتاب التمارين، وحثهم على اختيار ما
، وتـدريب الطالـب على مراحل كتـابة المسـألة، يناسـبها من خطط حل المسـألة الـتي سبق لهم دراسـتها

وتخصيص لكل مرحلة جزء من الحصة لتوضيحها وممارستها.

دور المتعلم
القيام بسلسـلة تجارب وجمع البيانات الالزمة لحل المسألة وتنظيمها وتفسيرها واختيار الخطة المناسبة

لحل المسألة، واتباع مراحل خطوات حل المسألة، وكتابة الحل النهائي الذي توصلوا له.

التساؤل الذاتياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

استراتيجية تقوم على توجيه المتعلم لنفسـه مجموعة من األسئلة أثناء معالجة المعلومات مما يجعله أكثر
انــدماجًا مع المعلومــات الـتي يتعلمها ويخلق لــديه الـوعي بعمليــات التفكير لبنـاء عالقـات بين اجزاء المـادة
موضوع الدراسـة وبين معلومـاته وخبراته ومعتقـداته من جانب والموضوعات الدراسـية من جانب آخر (الحصة

الثانية).

دور المعلم

-إتـاحة الفرصــة لجميع الطالـب أن يــدلوا برأيهم، ويناقشــه معهم أثنـاء عرض المسـائل المتنـوعة من كتـاب
الطالب وكتاب التمارين.

-تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب.

-مناقشـة الطالـب في النتـائج التي توصـلوا إليها حول كيفية اختيـار الخطة المناسـبة لحل المسألة، من خالل
إثاره بعض التساؤالت التي تساعدهم على تناول المعلومات وتحليلها وتقييمها.

دور المتعلم

–ربط المعرفة السابقة عن خطط حل المسألة لدى الطالب بالمعرفة الجديدة وهي اختيار الخطة المناسبة.

-القدرة على التنبؤ بكل ما هو جديد.

-معالجة البيانات التي توجد لديهم وربطها بالمعرفة الجديدة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

تطبيقات التصويت اإللكتروني

الوسيلة التعليمية
يسمح بإرسال تصويت للطالب وجمع النتائج وعرضها عليهم تجاه مسألة معينة كالخطة المناسبة لحل

المسألة، يستخدم في بداية الحصة الثانية.

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

الوسيلة التعليمية
تسـتخدم لتلخيص أفكار الطالب في المجموعات عند حل مسألة أو للعصـف الـذهني عند السؤال عن الخطة

المناسبة لحل المسألة (مرفق نموذج) يستخدم في الحصة األولى.

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

 صفحة 2 من 5

https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170708194340660%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%20%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9.pdf


اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الكون

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى:

حل سؤال رقم 3 ص 128 كتاب الطالب.

الحصة الثانية:

حل سؤال رقم 8 ص 128 كتاب الطالب.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

.  ٣ ٧  ، و الفرق بينهما   ألقى حسام مكعبي أرقام، فكان مجموع الرقمين الظاهرين على الوجهين العلويين  

ما هذان الرقمان ؟

 

إكمال الناقص

.   ١ أنا عدد مكون من رقمين ، رقم عشراتي ضعف رقم احادي، و مجموع أرقامي  ٢

فمن أنا ؟   .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى:

طرح المسألة التالية على الطالب:

عددان مجموعهما 9، والفرق بينهما 5، ما هذان العددان؟

وسؤالهم عن الخطة المناسبة للمسألة، فيقوم الطالب باإلجابة في السبورات الصغيرة ورفعها.

الحصة الثانية:

تشجيع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص باستقصاء حل المسألة في
مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

٥  سنوات. ٥  سنوات ، و أصغر من سالم بـ   عبداهللا أكبر من فاطمة بـ  

٢  سنة، فما عمر كل منهم؟ إذا كان مجموع أعمارهم  ٧

 اربط كل شخص بعمره :

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين:

الحصة (1)، سؤال رقم 1 ص 30.

الحصة (2)، سؤال رقم 3 ص 30.

كتاب الطالب:

الحصة (1)، سؤال رقم 4، 5، 7 ص 128.

الحصة (2)، سؤال رقم 6 ص 128.

ن التكاليف المنزلية م 30ز

 صفحة 3 من 5

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/66643?lessonId=86949


األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

٨  كوبًا، و في الساعة الثانية  يبيع خالد عصير البرتقال في معرض الحرف اليدوية، فإذا باع في الساعة األولى  ٠
٦  كوبًا، و في الساعة الثالثة  ٤٠ كوبًا. ٠

إذا استمر البيع بهذا النمط، فكم كوبًا سبيع في الساعة الرابعة؟   .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

عند حل المسائل قد تُربك كثرة المعطيات بعض الطالب؛ لذا اطلب إليهم قراءة المسألة
، ثم العمل خطوة خطوة لتحديد العملية الصحيحة واستعمالها.- قد يجد وفهمها جيدًا

بعض الطالب صعوبة في تحديد المعطيات والمطلوب في المسألة؛ لذا اطلب إليهم قراءة
المسألة والتعبير عنها بلغتهم الخاصة، ثم وضع خط تحت المعطيات، ودائرة حول

المطلوب.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

استعمال األسئلة

(2): يتطلب أن يقرأ الطالـب المسـألة بعنـاية وأن يضاعفوا المبلغ؛ ألن األصـدقاء لعبوا -السؤال 
لعبتين، ال لعبة واحدة.

(5): يتطلب أن يتـذكَّر الطالـب أن ناتج القسـمة هو إجابة مسألة القسـمة. ويمكنهم -السؤال 
استعمال خطة التخمين والتحقق عند قسمة أزواج ممكنة من األعداد.

تنويع التعليم

 صفحة 4 من 5



المجموعات الصغيرة

 دون المتوسط  

المواد، أوراق

قد يجد الطالـــب الـــذين يواجهــون صعوبـــات في حل المســـألة أن قـــائمة الخطط الخمس
الموجودة في كتاب الطالب ( ١٠٥ ) كبيرة ومربكة؛ لذا يكون من األفضـل تقليصها إلى خطتين

أو ثالث. 

" تعتــبر خطة مناســبة ومثــــال ذلك في التمرين 1، يتم تبليغ الطالــب أن خطة "الحل عكســـيًا
لمعرفة وقت بــداية التــدريب. وتـوجيههم لقراءة المسـألة قراءة جهرية؛ لتحـديد خطة الحل

الواجب استعمالها.

البــداية بتقـديم قـائمة طـويلة من الخطط الممكنة، وتـدريب الطالـب على اســتعمال طريقة
االستبعاد لتقليل عدد الخطط.

التعلم الذاتي 

1) سريعو التعلم 

المـواد: ورق، أقالـم تخطيط، كتب، مجالـت، قـوائم طعـام، جــداول حركة الحافالـت، إيصاالـت
مبيعات.

-إعطاء الطالب المواد المشار إليها أعاله.

-تكليف كل طالب بأن يستعمل إحدى هذه المواد لكتابة مسألة كالمية جديدة، ثم يعرض
المسألة وحلها.

-جمع المسائل الكالمية التي أعدها الطالب في كتاب معًا ووضعها في مكتبة الصف.

2) الربط مع المواد األخرى، العلوم (90د)

توجيه الطالب إلى نشاط العلوم؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

المصادر

شبكة الرياضيات التعليمية

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

المدرسة العربية

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 

دون

(ضمن) (فوق)

 صفحة 5 من 5

http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_4_(5)
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/9/5/titel.htm
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/asaleb_math/handasieh/index.htm
https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441التماثلالرياضيات
الثاني

1

 صفحة 1 من 8



التمهيد

1/ مراجعة سريعة: 

ما هو الشكل المشابة للشكل التالي:

2/ يتم إحضـار تفـاحتين وتقســيم واحـدة منهما إلى قسـمين متطـابقين وسـؤال الطالـب عن
عالــقة أجزاء التفــاحة ببعضــها، ثم تقســم التفــاحة األــخرى بطريقة غير متمـاثلة ثم يسـأل

الطالب اآلتي:

هل يكـون جزآ التفـاحة متسـاويين في هـذه الحـالة؟ ومن أين يجب أن نقســم التفـاحة حـتى
يكون جزآها متطابقين؟

3/ تنفيذ النشاط التالي:

توزيع ورقة على كل مجموعة بحيث يتم وضـع مسـطرة في منتصفها كخط التماثل أو رسم
خط مسـتقيم ومجموعة من النمـاذج وتكليفهم بانشـاء جزأين متماثلين. (يمكن عرض صورة

كمثال)

 

4/عرض مجموعة الصور المرفقة في إثراء 2.

5/ حث الطالــب على التــدبر في خلق اإلنسـان، وكيفية تكـوينه، قـال تعـالى: (يا أيها النـاس إن
كنتم في ريب من البعث فـإنا خلقنـاكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضــغة
طفًال مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم 
ثم لتبلغــوا أشــدكم ومنكم من يتــوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم من بعد

علم شيئًا) الحج/ 5.

إن معرفة اإلنســان لنفســه، والنظر بما تنطـوي عليه ذاته من العـوالم واألســرار مما تــدعو إلى
حتمية اإليمان باهللا وشكره على أن خلقه في أحسن تصوير.

6/ عرض فكرة الدرس وهي: تحديد محاور التماثل في األشكال.

 صفحة 2 من 8



الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

النصف
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
األشكال الهندسية والكسور-النصف

الجزأين المتطابقين

ي األشكال.الهدف األول تحديد محاور التماثل ف

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

فرايراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
نمـوذج فراير في تـدريس المفـاهيم عبـارة عن نمـوذج مقســم إلى أربعة أقسـام في مركز هـذا النمـوذج

يكون مفهوم التماثل، واألجزاء األربعة هي (التعريف، الخصائص، األمثلة، الالأمثلة). 

دور المعلم
توجيه الطالب إلى كتابة خبراتهم حول التماثل ومحور التماثل في نموذج فراير فرديًا.

تشجيع الطالب على النقاش من خالل صياغة التعريف والخصائص واألمثلة مع الشرح والتفسير.

صياغة تعريف التماثل بأسلوبه الخاص مع ذكر خصائص المفهوم وأمثلة دالة وغير دالة عليه فرديًا.دور المتعلم

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تسـاعد هـذه اإلستراتيجية على تكوين وبناء مفهوم التماثل، عن طريق التـدريب والممارسـة، للوصول إلى
اإلتقـان القـائم على المعنى، وفي هـذه اإلـستراتيجية يحل الطـالب المسـائل عن طريق عمليات االسـتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق.

دور المعلم

اســتثارة دافعية الطالــب للتعلم ومراعـاة أنمـاط التعلم المختلفة عند تعليم أو التــدريب على مهـارة تحــديد
محـاور التمـاثل في شكل، والتحقق من إتقـان الطالـب للمهـارة بما يتضـمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط

من خالل حل التدريبات واألنشطة المختلفة.

دور المتعلم

أداء الطالـب للمهـارة داخل وخارج الصـف في سياقات متنوعة كتـدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة
أو التـدريبات اإلـثرائية، وحل المسـائل في كتاب الطالب وكتاب التمارين عن طريق عمليات االسـتدالل واالسترجاع

التلقائي للحقائق.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية
الصور تختصـر الكثير من الكلمات، ويفضـل العناية في اختيار الصورة المناسـبة لمحتوى الدرس. تستخدم

في التمهيد للدرس.

م الوسيلة س ا
التعليمية

قطع النماذج
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الوسيلة التعليمية

ستة قطع هندســية مثلث متطــابق األضــالع، مربع، متـوازي أضــالع، معين، شبه منحرف متطــابق السـاقين،
سداســي منتظم بحيث يمكن لصــق أي شكلين منها بشــكل متطــابق، ويمكن من خالــلها تركيب أشــكال

مختلفة للتوضيح مفهوم التماثل.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

التناسب - مسألة 2

ة ي ج ر ا روابط خ

صورة (1)

صورة (2)

صورة (3)

صورة (4)

صورة (5)

المرفقات

ملف 1

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل تدريب (1)

ورقة عمل تدريب (2)

ورقة عمل تدريب (3)

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

1/ ارسم مستطيلًا على السبورة.

كيف يمكنك أن توضِّح عدد محاور التماثل في هذا الشكل؟
(أستعمل ورقًا شفافًا لرسم الشكل، ثم أقصُّه وأطويه نصفين، بحيث يكون كل نصف مشابها لآلخر

تمامًا).
ما عدد محاور التماثل في الشكل؟ 2.

2/ ورقة عمل األنماط االنعكاسية، (مرفقة في اإلثراءات).

3/ سؤال 16، 17 من مسائل أتدرب وأحل المسائل ص 131.
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/63627?lessonId=85752
https://wild.maths.org/sites/wild.maths.org/files/pictures/articles/butterfly.jpg
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https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170710235508763%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cdn.education.com/worksheet-image/125872/draw-line-symmetry-geometry-second.png
https://www.mathworksheets4kids.com/symmetry/real-life-large.png
https://www.greatschools.org/library/cms/99/24999.pdf


ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

الشكل الذي له محور تماثل هو :اختيارات من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
كتاب الطالب س 19 ص131، هل يمكن أن يكون لشكل ما أكثر من محور تماثل؟ وضح إجابتك.

ورقة عمل تدريب (2).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

الشكل الذي ليس له محور تماثل هو :اختيارات من متعدد

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين: 

األسئلة 1، 2، 3، 4، 5، 6.

كتاب الطالب:

األسئلةالمستوى

10، 11، 15 (دون)

12، 14 (ضمن)

18 (فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
األشكال التي لها محورا تماثل هي :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

إكمال الناقص

طلب المعلم من سالم و عبداهللا رسم شكل له محاور تماثل عديدة.

كًال منهما مايلي : فرسم 

فأيهما رسمه صحيح ؟ .........

اريط بين كل شكل وعدد محاور التمائل فيه : مطابقة السحب واإلفالت

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

؛ لذا اطلب إليهم قد يظن بعض الطالب أن األقطار في المضلعات تكون محاور تناظر دائمًا
رسم األشكال وقصها ليدركوا حقيقة ذلك.- يخطئ بعض الطالب بتحديد محور التماثل

بشكل صحيح، يتم معالجة ذلك بتكليفهم بنسخ الشكل على ورق شفاف وقصه ثم
محاولة ثني الورقة بطريقة ينطبق فيها جزآ الورقة ومنه يظهر محور التماثل إن وجد.

 صفحة 5 من 8



ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

الخلفية الرياضية
ما دام األطفـال يطوون ورقة ليصـنعوا طيـارة، إذن فهم يتعاملون مع التماثل دون أن يـدركوا

ذلك.
والكثير من األعمال الفنية للطفولة المبكرة تعتمد على التماثل دون أن تعلم صراحة على أنها
خاصــية رياضــية. وإذا أعطيت الطالــب قطع نمـاذج فســيكوِّن معظمهم تصـاميم متمـاثلة
الجانبين. وباستطاعتنا أن نطوِّر مفاهيم أكثر صعوبة للتماثل، وتطبيقات عليها بأن نبني الشرح

على ما يعرفه الطالب أصلًا.

محور التماثل

مثال 2، تأكد من أن الطالب قد أدركوا أن بعض األشكال لها أكثر من محور تماثل.

خطة تدريس بديلة 
إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في استعمال نماذج حسِّية لعمل أشكال لها محاور تماثل

فاستعمل ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (26)

2) اطلب إلى الطالـب أن يرســموا خطًا مسـتقيمًا في ورقة، وأن يضـعوا حـافة قطعة النمـاذج
على الخط ، ثم يحـدِّدوا إطـاره، وأن يقلبوا القطعة فوق الخط على الجهة الثـانية، بحيث تبقى
حافة القطعة نفسها على الخط في المكان نفسه. واطلب إلى الطالب مرة ثانية تحديد إطار
قصَّ الشـكل الـذي صنعوه وطيَّه ليـبيِّنوا محور التماثـل. وأخبرهم أنه لكي قطعة النمـاذج، ثم 
يكون الشـكل متمـاثلًا، يجب أن يظهر على أحد جانبي المحور مثل ما هو موجود على الجانب

اآلخر بالضبط.

تأكد سريع
أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في تحديد أنواع التماثل في األشكال؟

إذا كانت اإلجابة نعم ← فاستعمل بديل المجموعات الصغيرة (106ب).
← فاسـتعمل بديلي التعلم الذاتي (106ب)، تدريبات المهارات (27)، التدريبات إذا كـانت اإلجابة ال 

اإلثرائية (29).

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدروس (9-5، 9-6) بإعطائهم: 

االختبار القصير (3) (77) في دليل التقويم.  

(دون)

 صفحة 6 من 8



تنويع التعليم

المجموعات الصغيرة دون المتوسط 
، ورق شفاف، مقص. المواد

• لتسـاعد الطالـب على تحـديد ما إذا كان الشـيء متماثلًا، أحضـر ورقًا شفافًا، وأعط كلًا منهم
لكلٍّ منها محـور تمـاثل كما في الصورتين أدنـاه، ويمكن أن ورقة، واطلب إليهم رسـم أشـكال 
يرسـموا أشكالًا هندسية، مثل (مربع، مثلث، مستطيل، ...) ثم اطلب اليهم طي كل شكل من

منتصفه حتى يتطابق النصفان، فيكون خط الطي هو محور التماثل للشكل.
• ثم أعط كل طـالب ورقة شفـافة ليرسـموا إطـارًا لشـيء ثم يقصُّوا الرسـم من المنتصف. وإذا

أمكن طي الشيء نصفين على األقل مرة واحدة فإنه يكون له محور تماثل.

صورة توضيحية

التعلم الذاتي 
1) سريعو التعلم 

: قطع نماذج، أقالم تلوين، ورق رسم. المواد

• اطلب إلى الطالب طي ورقة رسـم من منتصـفها، واستعمال ما ال يزيد على ١٥ قطعة نماذج؛
لعمل تصميم على الجانب األيسر من الورقة.

• يمكن للطالب رسم أثر التصميم الذي كونوه ثم إزالة قطع النماذج.
• اطلب إلى الطالـب إعـادة تجميع تصـميمهم على الجـانب األـيمن من الورقة، واسـتعمال خط
الطي محورا للتمـاثل، حيث تقـابل كل قطعة نظيرتها المرسومة على الجانب األيسـر، فيكون

التصميم على الجانب األيمن صورة مرآة لرسمهم.

2) الربط مع المواد األخرى، الصحة

وجه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

3) تدريبات حل المسألة 

دعّم مهارات حل المسألة وخططها مسـتعملًا تـدريبات حل المسألة (28) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

شبكة الرياضيات التعليمية

مقطع مرئي درس التماثل

شرح اختبارات التماثل بطريقة مبسطة

مقطع مرئي التماثل 1

مقطع مرئي التماثل 2

مقطع مرئي التماثل 3

مقطع مرئي التماثل 4

التماثل باستخدام المرآة

موضوع التماثل

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

دون 

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)
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https://drive.google.com/file/d/0B26A1s4MXpjSZlNSU3MzdWRVZnM/view?usp=sharing
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https://sites.google.com/site/taghredmath/Symmetry
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هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441التهيئةالرياضيات
الثاني

1

التمهيد

التحقق من تمكن الطالـب من المتطلبـات السـابقة وهي: إيجـاد نـاتج جمع ثالثة أعـداد أو أكثر،
قراءة البيانـات الممثلة بـالصور، وصـف الحـوادث وفق إمكـانية حـدوثها، وذلك باسـتخدام لعبة

البطاقات التعليمة.

فتح بـاب النقـاش مع الطالـب حـول الفصـول األـربعة في السـنة ومـاهو الفصـل المفضـل لكل
طــالب، بحيث يكتب الطالـب في كل مجمـوعة الفصــل المفضــل لــديهم: الصــيف، الخريف،
الشـتاء، الربيع. ثم سؤال الطالب كيف يمكننا كتابة هذه البيانات بطريقة مبسـطة ومختصـرة

ويسهل قراءتها؟

ثم يتم تسـجيل البيانات باستعمال التمثيل بالصور (يمكن توزيع صورة لكل فصل بحيث يختار
الطالب منها). 

وتــذكير الطالــب بــأن دوران األــرض حـول الشــمس ينتج عنه الفصـول األــربعة، وقد أثبته القرآن
الكريم في قـوله تعـالى ( والشــمس تجري لمســتقر لها ذلك تقــدير العزيز العليم) [يس:38]
وقـــوله تعـــالى ( وهو الـــذي خلق الليل والنهـــار والشــــمس والقمر كل في فلك يســـبحون )

:33] وقوله تعالى ( وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى).  [األنبياء

عرض مشروع الفصل.

عرض الفكرة العـامة للفصـل: ما البيانات؟ والمفردات لوحة اإلشارات، التمثيل باألعمـدة، التمثيل
بالرموز، االحتمال.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

جمع األعداد المكونة من
ثالثة أرقام

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-الجمع-

جمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام
جمع األعداد المكونة من 3 أرقام

قراءة البيانات الممثلة
بالصور

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل

-قراءة البيانات الممثلة بالصور البيانات وقرائتها
قراءة البيانات الممثلة بالصور

أكثر إمكانية - أقل
امكانية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل

-أكثر إمكانية - أقل امكانية البيانات وقرائتها
وصف الحوادث وفق إمكانية حدوثها
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/569
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/574


الهدف األول
و أكثر.  قراءة ة أعداد أ ث ال ع ث م ج ج ت ا د ن ا ج ي ن المتطلبات السابقة وهي:  إ ب م ال ط ل ن تمكن ا التحقق م

. ق إمكانية حدوثها ف ف الحوادث و ص .  و لبيانات الممثلة بالصور  ا

15الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تقوم على اسـتخدام نتـائج التقويم ألـجل تعزيز ودعم تعلم الطالـب، حيث يتم توظيف نتائج التقويم بهـدف
تكـوين تصـور واضــح عن استيعـاب كل طـالب مما يمكن المعلم من تحــديد كيفية تقـديم الـدعم والتغـذية

الراجعة الالزمة والمناسبة له في عملية التعلم.

دور المعلم

إعداد أوراق عمل مناسبة أو أنشطة للتمهيد.
تحديد االحتياجات التعليمية للطالب.

تقديم تغذية راجعة مناسبة وفورية للطالب.
حث الطالب على االستفسار عن الصعوبات التي تواجههم.

بناء استراتيجيات للتدريس المتمايز للطالب.

دور المتعلم

حل اسـئلة التقويم التشخيصـي لمعرفة خبرات الطـالب السـابقة حول إيجـاد نـاتج جمع ثالـثة أعـداد أو
أكثر، قراءة البيانات الممثلة بالصور، وصف الحوادث وفق إمكانية حدوثها.

طرح اسئلة لالستفسارات التي يجد فيها صعوبة حول الخبرات السابقة.
حل تـدريبات متنوعة تلبي احتياجـاته في موضوعـات إيجـاد نـاتج جمع ثالـثة أعـداد أو أكثر، قراءة البيانات

الممثلة بالصور، وصف الحوادث وفق إمكانية حدوثها وتعزز من فهمه لها.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية
لأللعــاب التعليمية دور كــبير في حصــول التعلم بــالمتعة وخاصـــة للمرحلة االبتـــدائية، تســـتخدم لعبة

البطاقات التعليمية في التمهيد.

التقويم

تشخيصينوع التقويم

التحقق من تمكن الطالب من المتطلبات السابقة باستعمال اختبار التهيئة.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

=اختيارات من متعدد  ٦ +  ٩  +  ٣ + ناتج جمع األعداد  ٤ 

رتب األعداد من األصغر إلى األكبر :الترتيب

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيار من متعدد

مستعمًال التمثيل بالصور أدناه

 

ماهي المواد التي يفضلها نفس العدد من الطالب ؟

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

اختيارات من متعدد

٨  أزواج من الجوارب البيضاء. ٥  أزواج من الجوارب الحمراء و   عند فاطمة  

إذا سحبت منها زوجًا واحدًا دون أن تنظر، فإن سحب زوج من الجوارب البيضاء هو :

      

لثانى ب ومعالجتهاالهدف ا ال ط ل ء ا ا ط خ ص أ ي خ ش ت

25الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تسـاعد هـذه اإلستراتيجية على تكوين وبناء المفاهيم، عن طريق التـدريب والممارسـة، للوصول إلى إتقان إيجاد
ناتج جمع ثالثة أعـداد أو أكثر، وقراءة البيانات الممثلة بالصور، ووصـف الحوادث وفق إمكانية حدوثها. وفي هذه

اإلستراتيجية يحل الطالب المسائل عن طريق عمليات االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق.

دور المعلم

اسـتثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم المختلفة عند تعليم أو التدريب على مهارات مثل إيجاد
نـاتج جمع ثالثة أعـداد أو أكثر، وقراءة البيانات الممثلة بالصور، ووصـف الحوادث وفق إمكانية حـدوثها، والتحقق
من إتقان الطالب للمهارة بما يتضـمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط والعالقات، وتكليف الطالب بتـدريبات
ومهـام أدائية تعطي الفرصـة للطـالب لممارسـة المهارة في سياقات متنوعة من خالل توجيه الطالب لتنفيذ

المطوية ومشروع الفصل.

دور المتعلم
أداء الطالــب للمهـارة داخل وخـارج الصــف في سياقـات متنـوعة، وحل المسـائل عن طريق عمليـات االســتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق ومناقشة المعلم وسؤاله فيما ال يستطيع فهمه.

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تقوم على اسـتخدام نتـائج التقويم ألـجل تعزيز ودعم تعلم الطالـب، حيث يتم توظيف نتائج التقويم بهـدف
تكـوين تصـور واضــح عن استيعـاب كل طـالب مما يمكن المعلم من تحــديد كيفية تقـديم الـدعم والتغـذية

الراجعة الالزمة والمناسبة له في عملية التعلم.

دور المعلم

إعداد أوراق عمل مناسبة أو أنشطة للتمهيد.
تحديد االحتياجات التعليمية للطالب.

تقديم تغذية راجعة مناسبة وفورية للطالب.
حث الطالب على االستفسار عن الصعوبات التي تواجههم.

بناء استراتيجيات للتدريس المتمايز للطالب.
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دور المتعلم

حل اسـئلة التقويم التشخيصـي لمعرفة خبرات الطـالب السـابقة حول إيجـاد نـاتج جمع ثالـثة أعـداد أو
أكثر، قراءة البيانات الممثلة بالصور، وصف الحوادث وفق إمكانية حدوثها.

طرح اسئلة لالستفسارات التي يجد فيها صعوبة حول الخبرات السابقة.
حل تـدريبات متنوعة تلبي احتياجـاته في موضوعـات إيجـاد نـاتج جمع ثالـثة أعـداد أو أكثر، قراءة البيانات

الممثلة بالصور، وصف الحوادث وفق إمكانية حدوثها وتعزز من فهمه لها.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

يمكن استخدام العديد من التطبيقات مثل القرص الدوار، أو تطبيقات ألعاب الجمع الممتعة.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

صورة (1)

المرفقات
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التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيار من متعدد

مستعمًال التمثيل بالصور أدناه

 

ماهي المواد التي يفضلها نفس العدد من الطالب ؟

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

اختيارات من متعدد

٨  أزواج من الجوارب البيضاء. ٥  أزواج من الجوارب الحمراء و   عند فاطمة  

إذا سحبت منها زوجًا واحدًا دون أن تنظر، فإن سحب زوج من الجوارب البيضاء هو :

      

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 5ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

احتماًال أن يتوقف عنده المؤشر في الشكل أدناه هو : العدد األكثر 
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مطابقة السحب واإلفالت

مستعمًال التمثيل بالصور أدناه ، اربط بين كل سؤال و إجابته :

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

المطويات "منظم األفكار"
وجه الطالـب إلى التعليمـات في الصــفحة (111) من كتـاب الطـالب لعمل منظمـات أفكـار حول

عرض البيانات وتفسيرها، ويمكنهم استعمال مطوياتهم عند المراجعة واالستعداد.

ارجع إلى دليل التقــويم (135)، واسـتعمل سلم تقـدير مطوية الفصـل، وأخبر الطالـب عنه في
بداية الفصل، إلرشادهم إلى األشياء التي ستقيسها عند تقويم المطوية حال إكتمالها.

المعالجة
اعتمــادَا على نتــائج التقـويم التشخيصــي، اســتعمل الجــدول التـالي لمعرفة أخطـاء الطالـب

: ومعالجتها

في حاجة إلى خطة
معالجة

فوق المتوسطضمن المتوسط

إذا أخطا بعض الطالب
في 5 أسئلة أو أكثر،

فقم بما يأتي:

استمع إلى هؤالء
الطالب لمعرفة

األسباب التي أدت إلى
إجاباتهم الخطأ، وقم

بمعالجتها، وساعدهم
على حل أسئلة التقويم

التشخيصي مرة أخرى
مستعملَا أحد المصادر

األخرى.

إذا أخطا بعض الطالب
في ثالثة إلى أربعة أسئلة،

فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء الطالب.

-اختيار أحد المصادر
التالية: 

الربط مع المواد
األخرى. (110د)

مشروع
الفصل. (110)

التقديم
للفصل. (110)

إذا أخطا بعض الطالب
في سؤال واحد أو أقل،

فقم بما يأتي:

-تصحيح أخطاء الطالب.

-اختيار أحد المصادر
التالية: 

الربط مع المواد
األخرى. (110د)

مشروع
الفصل. (110)

التقديم
للفصل. (110)

 

تنويع التعليم
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مشروع الفصل استدعاء كل المتطوعين
يعد الطالـب قـائمة بكل فرص العمل التطـوعي المتـاحة لهم. و ُ يعـدون لـوحة أعمـدة أفقية

تبيِّن األنشطة التي يرغبون أن يتطوعوا للعمل فيها.
• يقـدم الطالب أفكارًا لعمل قائمة باألنشـطة التطوعية التي يمكن أن يقوموا بها. مثل: إعداد
وجبــات للفقراء، القراءة للمكفـوفين، زيــارة دار المســنين، تنظيم حملة نظــافة في المنــاطق

المجاورة.
ثمَّ يمثِّلون • يعمل الطالب استطالعًا لمعرفة من يرغب أن يتطوَّع في أحد األنشطة المتاحة، ُ 

نتائج االستطالع بلوحة أعمدة أفقية.
• حفِّز الطالب كي يضعوا خطة نشاطات، بحيث يتطوَّع كل طالب في الصف للعمل في أحد

هذه األنشطة، ومعرفة النشاط الذي سيتطوَّع فيه العدد األكبر من الطالب.

المصادر

تمثيل البيانات وقراءتها للصف الثاني

مقطع مرئي أكثر إمكانية أقل إمكانية

دليل المعلم للصف الثالث الفصل الدراسي األول.

دليل المعلم للصف الثاني الفصل الدراسي األول.

شبكة الرياضيات التعليمية (تمثيل البيانات وقراءتها الصف الثاني)

مقطع جمع األعداد المكونة من 3 أرقام

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استكشف: التمثيل

بالرموز
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

مراجعة الخـبرات السـابقة للطالـب حـول جــدول اإلشـارات باســتعمال ورقة عمل (مرفقة في
اإلثراءات).

يتم عرض النشاط التفاعلي التالي( يتم اختيار الصور التوضيحية للعرض):

نشاط تفاعلي

ثم توجه األسئلة التالية:

ما هي الوسيلة المفضلة لديك للذهاب إلى المدرسة؟
كم العدد الذي تمثله صورة الطالب في الجدول؟

ماذا لو افترضنا أن الصورة تمثل طالبان، فكم ستكون أعداد الطالب؟ 
حسنُا بناءُا على االفتراض السابق إذا تم رسم نصف طالب فكم يمثل؟ فسر إجابتك؟

ما هي فائدة رياضة المشي؟ 

 

عرض فكرة الدرس وهي جمع البيانات وتنظيمها، وتمثيلها بالرموز.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

التمثيل بالصور
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل
البيانات وقرائتها- التمثيل بالصور

التمثيل

جدول اإلشارات
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل
-جدول اإلشارات البيانات وقرائتها

جدول اإلشارات

.الهدف األول لبيانات وتنظيمها، وتمثيلها بالرموز ع ا م ج

40الزمن المقترح
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مستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
بناء مفهوم التمثيل بالرموز لدى الطالب في مراحل متتالية من المحسوس إلى شبه المحسوس ثم إلى

المجرد.

دور المعلم

مساعدة الطالب على إستكشاف مفهوم لوحة اإلشارات والتمثيل بالرموز بطريقة محسوسة وذلك عن طريق
تصـميم أنشـطة تسـاعد الطـالب حتى يـدرك مفهوم التمثيل بـالرموز ومـاذا يمثل كل رمز و المفتاح، وعلى ربط

المفاهيم ببعضها والربط بين المهارات والمفاهيم.

دور المتعلم

على الطـالب تفسـير العالقـات التي تربط المفاهيم فيما بينها أثناء إجراء النشاط جماعيًا، وطبيعة العالقة بين
المفتـاح للرموز وكيفية التمثيل بالرموز، وتوظيف خبرته المكتسـبة في جمل وعبارات ذات داللة معنوية لوصـف

طريقة استعمال الرموز في تمثيل البيانات.

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط يســاعد الطــالب على الربط بين معرفته السـابقة حـول اســتعمال جــدول اإلشـارات والتمـثيل بـالصور

والمعرفة الجديدة وهي استعمال التمثيل بالرموز، وتقوّيم تعلمه.

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق النصوص المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصــحح ألخطــاء الطلبة الـتي بنيت على معرفتهم وخـبرتهم السـابقة، والمقــدم للتغــذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يصنف األفكار الواردة في الدرس إلى محاور أساسية وفرعية.
يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.

يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.
يقرر ما تعلمه بـالفعل من الـدرس ويحـاول أن يســتمر في البنـاء المعرفي لـديه من خالـل تـوليد أسـئلة

جديدة حول التمثيل بالرموز.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األلعاب التعليمية

الوسيلة التعليمية
لأللعـاب التعليمية دور كـبير في حصـول التعلم بـالمتعة وخاصـة للمرحلة االبتـدائية كعمل مسـابقة من

يجيب أكبر قدر ممكن من اإلجابات الصحيحة خالل 30 ثانية في التقويم الختامي.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية
شاشـة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسـب المختلفة المخزنة على الحاسـب أو الموجودة على

االنترنت، تستعمل لعرض النشاط التفاعلي في بداية الدرس.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل مراجعة لوحة اإلشارات

ورقة عمل (1)

التقويم

تكوينينوع التقويم
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http://www.worksheetfun.com/numbers/wfun15_count_and_tally_10.pdf
http://www.mathinenglish.com/PWkS/grade2/CountingAnimalsTallyP2.pdf


أسلوب التقويم

تـوزيع ورقة عمل (1) المرفقة في اإلـثراءات على كل مجموعة وحلها، ثم تكليفهم بإنشـاء جـدول للتمـثيل مع
اختيار مفتاح له.

حل سؤال رقم 4 من أفكر ص 140.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

إذا تم سؤال مجموعة من الطالب عن اللون المفضل لديهم و كانت إجاباتهم كما يلي :

أبيض ، أحمر ، أبيض ، أسود ،

أسود ، أخضر ، أبيض ، أخضر ،

أبيض ، أسود ، أسود ، أحمر ،

أحمر ، أبيض

فإن لوحة اإلشارات التي تمثل هذه البيانات هي :

ختامينوع التقويم

عمل مسابقة لحل ورقة العمل، يمكن تنفيذ مشابه لها في ورقة واحدة أو كل جدول في ورقة مستقلة.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
إذا استعملنا الرمز      للداللة على عدد الكتب التي يقرأها الطالب، بحيث أن   = كتابين

١  كتاب علمي ؟ فكم رمزًا سنضع لتمثيل  ١

التكاليف المنزلية

سؤال رقم 8 في كتاب الطالب ص 140.التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

٢  يوم يعرض التمثيل بالرموز أدناه األوقات التي يغادر منها طارق بيته إلى مدرسته في كل صباح لمدة  4

اربط بين كل سؤال و إجابتة :

 صفحة 3 من 5

http://www.commoncoresheets.com/Math/Tally/Matching%20Pictographs%20to%20Tally%20Charts/English/3.pdf


اختيار من متعدد

سأل يوسف بعض زمالئه في الصف عن عدد طيور الزينة التي يملكها كل واحد منهم، ونظم البيانات في
جدول اإلشارات أدناه :

فأي من التمثيالت بالرموز التالية تمثل البيانات السابقة ؟

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد ينسى بعض الطالب أحيانًا تمثيل خمس إشارات في حزمة، مما يجعل من الصعب
عليهم حساب مجموع اإلشارات بسرعة، درَب الطالب على استعمال إشارات العد حتى يعتادوا

عدها بطريقة صحيحة

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 4 من 5



أفكر

(4) في فقرة "أفكر" لتقـويم فهم الطالـب المفهومين الواردين اسـتعمال األسئلة من (1) إلى 
في النشاط.

من المحسوس إلى المجرد

استعمال السؤال ( ٥) لمساعدة الطالب على التقريب بين تمثيل البيانات بالرموز وتفسيرها.

نقل أثر المفهوم

عرض لوحة الرموز اآلـتية على الطالـب، وتبليغهم أنها تظهر نتـائج المسـح لطالـب الصـف حول
الفصل المفضَّل لديهم.

إن اللوحة ال ُ تظهر عدد الطالب الذي ُ يمثِّله كل رمز، لكنها ُ تظهر عدد الرموز.
• ما الـــذي يمكنك معرفته عن الفصـــل المفضَّل من لـــوحة الرمــوز؟ إجـــابة ممكنة: معظم

الطالب يفضلون فصل الصيف، أما فصل الشتاء فهو أقل تفضي ً ال.

مالحظة

بعَد الرمــوز لمعرفة المجمــوع في لــوحة التمــثيل بــالرموز. لـــذا يتم يمكن أن يكتفي الطلبة 
تكليفهم بأن يكتبوا معادلة تذكرهم بذلك ( صورة الرمز = العدد الذي يمثله).

تنويع التعليم

التعلم الذاتي

سريعو التعلم 

المواد، أقالم تلوين.

يرسم الطلبة منظرًا طبيعيًا لبركة ماء وبعض الحيوانات.
ما عدد الحيوانات في الماء، وفي الجو، وعلى األرض؟

صورة توضيحية

المصادر

مقطع مرئي (1) لشرح التمثيل بالرموز

مقطع مرئي (2)

مقطع مرئي (3)

أوراق عمل متنوعة

عرض تقديمي

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

ضمن فوق

 صفحة 5 من 5

https://drive.google.com/file/d/0B26A1s4MXpjSaVFKRFNpSDMxems/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FXCTeWuHjOY
https://www.youtube.com/watch?v=GsuQ3u7NqdU
https://www.youtube.com/watch?v=5Yl8-QoNzXs
https://www.madebyteachers.com/?s=graph&post_type=product
https://www.slideshare.net/naila600/ss-7573603
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
تفسير التمثيل

بالرموز
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

البيانات الممثلة بالصور عن طريق عرض إحـدى اللوحات الموجودة مراجعة الطالـب حول قراءة 
في جريدة أو مجلة أو كتاب.

عرض سـؤال اليوم: ما هو الحيوان المفضـل لـديك في حـديقة الحيوان؟ وتعليق اإلجابـات على
اللوحة ثم توجيه األسئلة التالية:

ضع عنوان للجدول؟
ما هو أكثر حيوان مفضل لدى الصف؟
كم عدد الطالب الذين يفضلون النمر؟

هل من الممكن أن نعبر عن الجدول بصورة أخرى شائقة؟
برأيكم ما هي الصور التي يمكن اسـتخدامها في اللوحة لتـدل على عـدد الطالب الذين

يفضلون كل نوع؟
هل من الممكن أن تدل الصورة الواحدة على أكثر من طالب؟

مثل الجدول مع وضع المفتاح.
ما الفائدة من وجود مفتاح في أسفل اللوحة؟

ما هو واجبنا نحو الحيوانات؟

هل توجد حديقة حيوان في مدينتنا؟ وهل سبق لك زيارتها؟
ما هو إنطباعك عنها؟

حسنًا، ما هو واجبك كمواطن نحو المرافق العامة كحديقة الحيوان؟

عرض فكرة الدرس وهي: تفسير البيانات الممثلة بالرموز.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

 صفحة 1 من 7

https://4.bp.blogspot.com/-HuQyTF2ET6s/V9MaZIe4fWI/AAAAAAAADgQ/4_PtGJH7t3oZKLtQvXxEObDN7Ct_GD_1gCLcB/s640/Whole%2BGroup%2BGraphing%2B-%2BZoo%2BAnimals%2B%25286%2529.JPG


التمثيل بالرموز
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-عرض
-التمثيل بالرموز البيانات وتفسيرها

التمثيل بالرموز

قراءة البيانات الممثلة
بالصور

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل

-قراءة البيانات الممثلة بالصور البيانات وقرائتها
قراءة البيانات

.الهدف األول لبيانات الممثلة بالرموز تفسير ا

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
، تقوم على اسـتثارة الطالب كي يفكر كل واحد منهم على حده، ثم يتشارك كل اثنين في مناقشة أفكارهما

ثم على مستوى المجموعة.

دور المعلم
شرح االـستراتيجية للطالـب قبل التطـبيق، وتقســيم األـدوار بين الطالـب، وطرح أنشـطة أو اسـئلة متنـوعة للحل

والنقاش حول تفسير البيانات الممثلة بالرموز، وتقديم تغذية راجعة للطالب.

دور المتعلم

عاٍل بحيث يطرح كل بصوٍت  التفكير بشـكل فردي في المشـكلة المطروحة، ومشاركة أحد زمالئه في التفكير 
طالب فكرته األفضـل لزميله اآلخر وسـبب اختياره لهـذه الفكرة أو اإلجابة لمـدة دقيقتين لكل منهما ويتفقان
على إجابة واحـدة ثم تشـارك المجموعة كـاملة فكرتها سويًا موضـحين سبب اختيارهم لهـذه اإلجابة بحيث

يتشاركون في عملية التعلم.

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط يساعد الطالب على الربط بين معرفته السابقة عن التمثيل بالرموز والمعرفة الجديدة (تفسير

البيانات الممثلة بالرموز) وتقوّيم تعلمه.

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق النصوص المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصحح ألخطاء الطلبة التي بنيت على معرفتهم وخبرتهم السابقة، والمقدم للتغذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يصنف األفكار الواردة في الدرس إلى محاور أساسية وفرعية.
يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.

يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.
يقرر ما تعلمه بالفعل من الدرس ويحاول أن يستمر في البناء المعرفي لديه من خالل توليد أسئلة

جديدة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

الوسيلة التعليمية

تسـتخدم لتلخيص أفكـار الطالـب في المجموعات أو للعصـف الـذهني عند طرح سؤال أو للتعبير بالرسـم في
فقرة من الفقرات.

تســتخدم لـوحة حـائطية لعرض إجابـات الطالـب لسـؤال اليـوم (مرفق في التمهيد للــدرس)، كما تســتخدم
السبورات الصغيرة القتراحات الطالب حول المفاتيح للجداول.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

 صفحة 2 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3682
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/569


الوسيلة التعليمية

الصور تختصر الكثير من الكلمات، ويفضل العناية في اختيار الصورة المناسبة لمحتوى الدرس. 

عرض صور لبعض الحيوانات وحديقة الحيوان وإرشادات حول الرفق بالحيوان.

 صفحة 3 من 7



المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlاختبار ذاتي

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
مسائل تدرب وحل المسائل رقم 6، 7، 8، 9 ص 146 من كتاب الطالب.

مسائل مهارات التفكير العليا رقم 14 ص 146.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

ذهب أحمد مع طالب صفه في رحلة إلى إحدى مزارع التفاح و سأل زمالئه عن كمية التفاح التي قطفها كل
منهم ،

و يظهر التمثيل بالرموز أدناه هذه النتائج :

فمن قطف كيلوجرامين من التفاح أكثر من خالد ؟

 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

بطاقة مكافأة

تكليف الطالب بكتابة السؤال اآلتي في ورقة صغيرة :
إذا مثل رمز صغير ٦جزرات، فكم رمزًا يمثل ١٥ جزرة؟

(رمزان ونصف).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 4 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/54544?lessonId=82148


مطابقة السحب واإلفالت

يبين التمثيل بالرموز التالي عدد الفراشات التي اصطادها باسم وصديقاه :

اربط بين كل سؤال وإجابته :

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين:

األسئلة 1، 2، 3، 4 ص 33.

كتاب الطالب ص (146):

األسئلةالمستوى

13 (دون)

 10، 11، 12(ضمن)

15 (فوق)

ن التكاليف المنزلية م 20ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

الترتيب

سُئل سالم عن الوقت الذي يقضيه خالل اليوم و تم تمثيل البيانات بالرموز أدناه

فرتب المهام من األطول زمنًا إلى األقصر زمنًا :

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

السؤال (10)، قد يغفل بعض الطالب عن المفردات المفتاحية فيخطئون في حلها؛ لذا ذكَرهم
أوُال، ثم دعهم يعيدوا قراءة المسألة، ويشيروا إلى هذه المفردات بوضع بضرورة قراءة المفتاح 

خط تحتها أو إحاطتها بدائرة.- قد يجد بعض الطالب صعوبة في ترجمة الصور إلى أرقام،
يُراجع الطالب بعض األمثلة من أجل إتقان هذه الفكرة.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 5 من 7



الخلفية الرياضية
ينتقل الطالب في هذا الدرس من النظرة الخاصة إلى النظرة العامة.

فبـــدلُا من الــتركيز على العـــدد الممثل في فئة واحـــدة، سيطلب إليهم إعطـــاء ملخص عن
البياني. وسـتكون األسـئلة البيانـات. ويتطلب هـذا نظرة شـاملة للمعلومات الواردة في التمثيل 
ذات نهايـات مفتوحة نوعُا مـا. لهـذا فمن المنطقي أن يتوصـل الطالـب إلى تعميمـات مختلفة
(لكن ليسـت متناقضـة) من لـوحة الرموز. ولتفسـير لوحة الرموز يلزم عـادة اسـتعمال مهـارات

الجمع والطرح، وخصوصُا الجمع المتكرر، عندما يمثل الرمز أكثر من وحدة واحدة.

تفسير التمثيل بالرموز
مثال 1: قد يكـون من السـهل على بعض الطالـب المقـارنة بين أعـداد الرموز لحل المسألـة. بين
لهم أن كل رمز يمثل مهرجـانين، لـذا فـإن الشـخص الـذي شاهد مهرجانين أكثر من خليل هو

الذي يقابل اسمه رموزُا أكثر من رموز خليل بواحد فقط.

 خطة تدريس بديلة 

إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في استعمال لوحة الرموز لتفسير البيانات

فاستعمل ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (13)

2) اقترح على الطالب أن يجدوا أولُا العدد الكلي للرموز لكل مفردة في لوحة الرموز، ثم يقارنوا
بين اثنين من األعداد بطرح أحدهما من اآلخر. ويمكنهم اسـتعمال النتائج في كتابة عبارة حول

لوحة الرموز.

تأكد سريع
أال يزال بعض الطالب يواجهون صعوبة في استعمال لوحة الرموز لتفسير البيانات؟

إذا كانت اإلجابة نعم← فاستعمل بعض التدريبات اإلضافية لمساعدته.
إذا كانت اإلجابة ال ← فاستعمل بدائل تنويع التعليم (118ب)، تدريبات المهارات (11)، التدريبات

اإلثرائية (13).

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدرسين (10-1، 10-2) بإعطائهم:

االختبار القصير (1) في دليل التقويم (96).

تنويع التعليم

(دون)

 صفحة 6 من 7



المجموعات الصغيرة الموهوبون 
المواد، ورق، أقالم.

• أعط الطالب مجموعة من البيانات ليمثلوها بالرموزمثل: في إحـدى الحـدائق ١٥ زهرة نرجس و
٢١ زهرة زنبق و ١٩ زهرة أقحوان.

اطلب إليهم أن يختـــاروا رمزُا مناســـبُا، وأن يفكروا بعنـــاية في قيمة الرمز المناســـبة؛ لتمــثيل
البيانات بشكل جيد في لوحة الرموز.

• بعد أن يكمل الطالـــب التمــثيل بــالرموز، اطلب إليهم أن يكتبــوا أســـئلة مهــارات تفكير عليا
مرتبطة بلـوحة الرمـوز. يجب أن تشــجعهم مثل هـذه األسـئلة على تحليل البيانـات وتركيبهـا.

ساعد الطالب ووضح لهم مفهوم مهارات التفكير العليا.

التعلم الذاتي 
1) سريعو التعلم 

: بطاقات. المواد

أيٍّ من مسـائل «أتــدرب وأحل المسـائل» • اطلب إلى الطالــب اســتعمال البيانـات الموجـودة في 
ليكتبوا مسألة على أحد وجهي البطاقة، ويحلوها على الوجه اآلخر.

• شجِّع الطالب أن يبيِّنوا خطوات حل المسألة.
• يمكن للطالـب بعد ذلك وضـع مسـائلهم في صنـدوق، واختيـار إحـداها لحلها، والتحقق من

صحة الحل.

2) تدريبات حل المسألة 

دعّم مهـارات حل المسألة وخططها مسـتعملًا تـدريبات حل المسألة (12) الواردة في مصـادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي (2)

مقطع مرئي واختبار إلكتروني

أوراق عمل متنوعة (1)

أوراق عمل متنوعة (2)

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

شبكة الرياضيات التعليمية

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

فوق

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)

 صفحة 7 من 7

https://www.youtube.com/watch?v=jCx_IobjwwY
https://www.youtube.com/watch?v=jKm61CotvXM
http://study.com/academy/lesson/what-is-a-picture-graph-definition-examples.html
http://prek-8.com/math/pictuerGraphsWorksheets.php
http://www.math-salamanders.com/bar-graphs-3rd-grade.html
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/10/2/titel.htm
http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_5_(2)
https://ien.edu.sa
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الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441التمثيل بالرموزالرياضيات
الثاني

2

 صفحة 1 من 7



التمهيد

الحصة األولى:

مراجعة لوحة اإلشارات للطالب باستعمال ألعاب التركيبات (صورة توضيحية).

عرض أربع أنـواع ألـطعمة مختلفة وسـؤال الطالـب مـاذا تفضـل من هـذه األـطعمة، يتم تـوزيع
ورقة عمل على الطالب مثل المرفقة في إثراء (2)، باإلضافة إلى توزيع صور الصقة صغيرة مثل:

(صورة توضيحية).

يكلف الطالــب بإنشــاء لــوحة إشــارات لنتــائجهم ومن ثم تعــبئة ورقة العمــل. ثم يتم طرح
األسئلة التالية:

ماذا تمثل الصورة الالصقة؟
هل يمكن أن تمثل عددُا آخر؟ وضح ذلك؟

أعد تمثيل الجدول إذا كانت الصورة الالصقة تمثل اثنان؟
هل هذه الوجبات وجبات صحية؟ لماذا؟

توجيه الطالب لخطورة الوجبات الغذائية السريعة وضرورة االبتعاد عنها قدر اإلمكان.

عرض فكرة الــدرس وهي جمع البيانــات وتنظيمها، وتمــثيلها بــالرموز، واعرض المفردات وهي
لوحة اإلشارات، التمثيل بالرموز.

الحصة الثانية:

عرض سؤال اليوم؛ (يتم طرح سؤال كل يوم في دروس البيانات كما هو موضح في إثراء (3)؛ ما
هي نكهتك المفضلة لآليسكريم؟

ومن ثم يقوم كل طالب بوضع ورقة الصقة للنكهة المفضلة لديه على اللوحة الحائطية.

يتم اإلتفاق على اختيار لون آخر للورق الالصق كمفتاح للجدول ويتم تغييره بناءا على المفتاح.

عرض فكرة الـــدرس وهي جمع البيانــات وتنظيمها، وتمــثيلها بــالرموز، وعرض المفردات وهي
لوحة اإلشارات، التمثيل بالرموز.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

استكشف: التمثيل بالرموز
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-عرض
-استكشف: التمثيل بالرموز البيانات وتفسيرها

التمثيل بالرموز

.الهدف األول لبيانات وتنظيمها، وتمثيلها بالرموز ع ا م ج

 صفحة 2 من 7

https://drive.google.com/open?id=0B26A1s4MXpjScWJpRmdDLUg2YTg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/83/6d/1b/836d1b1d43d8906217ec16b6dd94be02.jpg
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/9517


80الزمن المقترح

مستوى الهدف

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

flashالنشاط

المرفقات

ملف 1

المرفقات

ملف 1

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى:

سؤال رقم 4، 6، 7، 8، 9 كتاب الطالب ص 142.

طرح السؤال التالي:

إذا استعملت ورقة شجر في تمثيل عدد الحقول التي ُ حصدت، وكانت كل ورقة تمثل ٤ حقول فاسأل:
• كم حقلُا تمثله نصف ورقة ؟  (٢).

• ما عدد أوراق الشجر التي ستظهر بجانب اسم أنس إذا حصد 14 حقلُا؟ (3 أوراق ونصف الورقة).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

يبين التمثيل بالرموز أدناه عدد الطالبات الالتي أتممن حفط أجزاء من القرآن

إذا تم تغيير المفتاح إلى   = طالبتين ، فإن التمثيل الصحيح هو :

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة األولى:

تصميم ورقة عمل مشابهة للمرفقة في اإلثراءات.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 3 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/48397?lessonId=80069
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170723215153068%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170723204141128339130-42VEPB-Graphing_Whats_You_Favorite_School_Lunch_TN.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170723203848688DailyGraphingQuestionsFREE.pdf


اختيار من متعدد

سأل طالل زمالئه في الفصل عن عدد إخوة كل منهم ، و مثل النتائج بالرموز أدناه

 

٥  هم : فإن الطالب الذين  عدد  إخوتهم أقل من  

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج (يمكن اختيار أكثر إ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة الثانية:

سؤال رقم 5 كتاب الطالب ص 142، وسؤال رقم 16 ص143.

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة الثانية:

متابعة المطويات:

تشــجيع الطالــب على كتــابة مســائل مشـابهة لألـمثلة، وتــدوينها في المكـان الخـاص بـالتمثيل بـالرموز في
مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

يبين التمثيل وجبات البيتزا التي باعها مطعم خالل أربعة أيام

فيكون العدد اإلجمالي لوجبات البيتزا التي باعها المطعم خالل األربعة أيام هو :

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين: 

الحصة األولى: 1، 2، 4.

الحصة الثانية: 3، 5.

كتاب الطالب:

حصة 2األسئلة حصة 1المستوى

 1011 (دون)

13 12 (ضمن)

14 15 (فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 4 من 7



اختيارات من متعدد

نمثل مجموعة البيانات اآلتية بالرموز

باستخدام المفتاح :  =  أداتين ، على الصورة :

مطابقة السحب واإلفالت

باستعمال التمثيل بالرموز أدناه

اربط بين كل سؤال و إجابته :

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

عادُة أن الرمز يمثل شيئُا أو شيئين؛ ألن هذا ما اعتادوه؛ لذا أشر إلى أن يفترض بعض الطالب 
الرمز قد يمثل 1، 2، 3، 4 أشياء أو أكثر.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 5 من 7



الخلفية الرياضية

يعتبر هذا الدرس أول استقصاء للطالب حول كيفية تلخيص البيانات وعرضها في رسوم بيانية.
أحد هـذه الرسوم هو التمثيل بالرموز، وهو يسـتعمل رمزُا أو صورة لتمثيل شيء أو أكثر، ومقارنة
كلٍّ من فئــات التصــنيف المختلفــة. وهــذه الطريقة في التمـثيل هي نـوع أعــداد األشــياء في 
غير مسـتعمل نسبيُا للتوزيعات التكرارية. ويستعمل التمثيل بالرموز غالبُا في المجالت والجرائد
لتفريغ بيانـات يمكن المقـارنة بينها. وعند التمثيل بالرموز يكون اختيار الرمز أمرُا اختياريُا متروكُا
للطالــب، ما دام يشـــير بطريقة ما إلى الخاصـــيَّة الــتي يتم عــدها. ومن المهم أيضُـــا وضــع

مفتاح يوضح عدد األشياء الممثلة بكل رمز.

تمثيل البيانات بالرموز

مثـال 1: التــأكد من أن الطالــب قد فهمـوا أن عــدد صـور الحيوانــات الــتي يمثِّلها الرمز يجب أن
يتناســب مع البيانـات؛ فمثلُا إذا كـان كل رمز يمثل ٣ صور، فسـيكون من الصـعب تمثيل ٧ صور

للماعز.

خطة تدريس بديلة 

إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في استعمال الرموز لتفسير لوحة الرموز

فيتم استعمال ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (6)

2) تكليف الطالـب بأن يسـتعملوا قطع العد بـدلُا من الرموز لعد البيانات. إذا كان كل رمز يمثل
العدِّ بالعـدد ٢ عنـدما يمثل كل ٢، فعليهم أن يسـتعملوا قطعتي عـدٍّ. تشـجِّيع الطالـب على 

رمز شيئين.

تأكد سريع

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في عرض وتفسير التمثيل بالرموز؟

إذا كانت اإلجابة نعم← فيتم استعمال  بديل المجموعات الصغيرة (115ب).
إذا كانت اإلجابة ال ← فاستعمل بدائل التعلم الذاتي (115ب)، تدريبات المهارات (7)، التدريبات

اإلثرائية (9)

تعلم الحق

إخبار الطالب أن الـدرس القادم هو تفسـير التمثيل بالرموز. واعتمادُا على ما تعلموه في الـدرس
الحالي، يتم تكليفهم بوضع مسألة يمكن أن تحتوي على تفسير التمثيل بالرموز.

تنويع التعليم

(دون)

 صفحة 6 من 7



المجموعات الصغيرة دون المتوسط 

المواد، أوراق، ملصقات.

• تكليف الطالب للقيام بنشاطات حسـية تساعـدهم على التمثيل بالرموز. سيفكر الطالب أولُا
في سـؤال يعتمــدونه أساسًــا لعملية المســح. وبعد أن ينهـوا إجراء المســح وتســجيل النتـائج

كإشارات في جدول سيمثلون فيه البيانات بالرموز.
• توجيه الطالـب ألن يعملوا بشـكل فردي أو ثنائي، وأن يسـجلوا مفاتيح الرسوم والعناوين في

أوراقهم. بعد ذلك يمكنهم أن يستعملوا ملصقات أو رسومُا لعرض بياناتهم.

التعلم الذاتي 

1) سريعو التعلم 

المواد: لوحة إشارات.

• توجيه الطالـب ألن يعملوا لوحة إشارات اعتمادُا على واحـدة من مقتنياتهم الشخصـية، مثل:
ألعـاب، أو بطاقـات رياضــية، أو سيـارات لعب، أو عمالـت، أو دمى. اقـتراح تنظيم لـوحة باإلعتمـاد
أيِّ صفة ُ مميزة على أنواع األلعاب أو البطاقات أو العمالت أو الدمى، أو ربما اعتمادُا على اللون أو 

أخرى. صورة توضيحية
• توجيه الطالب لتمثيل مقتنياتهم بالرموز واستعمال مفتاح معيَّن.

2) الربط مع المواد األخرى، العلوم (110د)

توجيه الطالب إلى نشاط العلوم؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

3) تدريبات حل المسألة 

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها باسـتعمال تدريبات حل المسألة (8) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي(2)

مقطع مرئي (3) لشرح التمثيل بالرموز

مقطع مرئي (4)

مقطع مرئي (5)

أوراق عمل متنوعة

عرض تقديمي

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

شبكة الرياضيات التعليمية

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

دون

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)

 صفحة 7 من 7

https://drive.google.com/file/d/0B26A1s4MXpjSTUFNLVdVTjQxV00/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FwW_U7wc06A
https://www.youtube.com/watch?v=L7cWGe1RZD4
https://www.youtube.com/watch?v=FXCTeWuHjOY
https://www.youtube.com/watch?v=GsuQ3u7NqdU
https://www.youtube.com/watch?v=5Yl8-QoNzXs
https://www.madebyteachers.com/?s=graph&post_type=product
https://www.slideshare.net/naila600/ss-7573603
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/10/1/titel.htm
http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_5_(1)
https://ien.edu.sa
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لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
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الحصص

الرياضيات
خطة حل المسألة: أنشئ

قائمة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
2

التمهيد

الحصة األولى:

مراجعة الخـبرات الســابقة لــدى الطالـب حـول خطـوات حل المسـألة وطرق حل المسـألة من
خالل المراجعة السريعة.

كتابة المسألة اآلتية على السبورة:
افترض أنك ضربت عددُا في ٥ ثم طرحت ٤، فكان الناتج النهائي ١٦ . فما العدد الذي بدأت به؟

أيُّ خطة يمكنك أن تستعمل لحل هذه المسألة؟  (الحل عكسيُا).  •
• كيف يمكنك اسـتعمال خطة الحل عكسـيُا؟  (أبدأ بالعدد ١٦ وأجمع معه ٤ ، ثم أقسم على

.(٥
• ما العدد األصلي في هذه المسألة؟ (4).

ثم سؤال الطالب:

ما هي الطريقة التي تفضلها لحل المسائل؟ ولماذا؟
هل يمكن أن تُحل جميع المسائل بنفس الطريقة؟ فسر ذلك.

تذكير الطالب بأهمية التفكير لحل المشاكل التي تعترضهم وبأن هناك أكثر من طريقة للحل
وضرورة اختيار الحل األمثل (صورة مرفقة ).

عرض فكرة الدرس وهي: حل المسائل باستعمال خطة "إنشاء قائمة".

الحصة الثانية:

عرض النشــاط التفــاعلي المرفق في اإلــثراءات، ومناقشــة الطالــب في كيفية حله، والوصـول
الكتشاف كيفية إيجاد النتيجة.

تذكير الطالب بأهمية تنظيم حياتهم اليومية ووضع قائمة بالمهام لجميع األمور من واجبات
وترفيه وصحة وعالقات عائلية.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع
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أحل المساله أنشئ جدوال
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل
البيانات وقرائتها- أحل المساله أنشئ جدوال

خطة حل المسألة

أحل المسألة أنشى قائمة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-االعداد
حتى 1000-أحل المسألة أنشى قائمة

إنشاء قائمة

.الهدف األول مة ائ ء ق ا ش ن إ ة ب ل أ س ل م ح

80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تسـاعد هـذه اإلـستراتيجية على تكـوين وبنـاء مفهـوم الخطـوات األـربع لحل المسـألة، عن طريق التـدريب
والممارسـة، للوصول إلى اإلتقـان القـائم على المعنى، وفي هـذه اإلـستراتيجية يحل الطـالب المسـائل عن

طريق عمليات االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق (الحصة الثانية).

دور المعلم

اسـتثارة دافعية الطالـب للتعلم ومراعـاة أنماط التعلم المختلفة عند تعليم أو التـدريب على مهارة اسـتعمال
الخطوات األربع لحل المسألة ومهارة حل المسألة باستعمال إنشاء قائمة، والتحقق من إتقان الطالب للمهارة

بما يتضمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط.

دور المتعلم
أداء الطالـب للمهـارة داخل وخارج الصـف في سياقات متنوعة كتـدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة

أو التدريبات اإلثرائية، وحل المسائل عن طريق عمليات االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق.

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط يســـاعد الطـــالب على الربط بين معرفته الســـابقة في حل المســـائل والمعرفة الجديـــدة (حل

مسألة بإنشاء قائمة) وتقوّيم تعلمه (الحصة األولى).

دور المعلم

المخطط ألهداف الدرس وفق النصوص المختارة التي تساعد في تحقيق تلك األهداف.
الكاشف عن معارف الطلبة السابقة كأساس للتعليم الجديد.
الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش.

الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظيمي فاعل.
المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة.

المصحح ألخطاء الطلبة التي بنيت على معرفتهم وخبرتهم السابقة، والمقدم للتغذية الراجعة
المناسبة للطالب بحسب احتياجاتهم في جدول التعلم.

المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقيقهم للتعلم المنشود.

دور المتعلم

يعبئ أعمدة النموذج في كل مرحلة من مراحل الدرس.
يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته السابقة.

يصنف األفكار الواردة في الدرس إلى محاور أساسية وفرعية.
يناقش ويعالج نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتقصي واالستفسار من المعلم واألقران.

يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة.
يقرر ما تعلمه بالفعل من الدرس ويحاول أن يستمر في البناء المعرفي لديه من خالل توليد أسئلة

جديدة.

الرؤوس المرقمةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تتيح للطالب الفرصـة للتحدث مع أقرانه والوقوف على أفكارهم، تتيح للطالب فرصة التأمل مع نفسه وأقرانه
والتفكير والمراجعة قبل اإلجــابة ومن ثم التعـاون والمشـاركة في األفكـار والحل، وتحفز الطـالب على االنتبـاه

واالستعداد والجاهزية، وتزيد من االحساس بالمسؤولية الفردية (الحصة األولى والثانية).
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دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجموعات مؤلفة من 4 أعضاء ويعطى كل عضو رقم من 1 إلى 4.
طرح مسألة من تدريبات كتاب الطالب أو كتاب التمارين أو مصادر المعلم لألنشـطة الصـفية على جميع

المجموعات.
التحقق من أن كل طالب أخذ فرصته في الممارسة والحل.

التأكد من وصول كل عضو إلى فهم واسع للمشكلة والحل.
تعيين رقم عشـوائي للمناقشــة في جـانب معين من إجـابة السـؤال وهو اســتعمال جـدول النســبة أو

النسب المتكافئة.
مناقشة بقية أفراد المجموعات والذين يحملون الرقم نفسه في األفكار األخرى لإلجابة على السؤال.

دور المتعلم

يميز الرقم الخـاص به ويقرأ السـؤال أو المسـألة من تــدريبات كتـاب الطـالب أو كتـاب التمـارين أو مصـادر
المعلم لألنشطة الصفية.

يتشـارك مع أعضـاء مجموعته في تقـديم األفكـار والحلول مع تقـديم المساعـدة لزمالـئه واالسـتفسار
منهم في حـال عـدم فهمه لحلولهم المطروحة وكيف تم إنشـاء القـائمة وحل المسألة واالتفاق مع

مجموعته على الحل وطريقة تقديمه.
التــأهب والجــاهزية في طرح اإلجـابة المتفق عليها ومناقشــتها مع المعلم والمجموعـات األـخرى في

حال تم اختيار رقمه لتمثيل المجموعة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية
الصـور تختصــر الكـثير من الكلمـات، ويفضـل العنـاية في اختيـار الصـورة المناسـبة لمحتـوى الـدرس، عرض

صورة ماذا أفعل في التمهيد، وصور لبعض المسائل (الحصة األولى).

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية
شاشـة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسـب المختلفة المخزنة على الحاسـب أو الموجودة على

االنترنت، تستخدم لعرض النشاط التفاعلي في بداية الحصة، (الحصة الثانية).

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

العلم والتقنية والمجتمع

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى:

• أعط الطالب المسألة اآلتية، واطلب إليهم حلها باستعمال خطة إنشاء قائمة:
لدى دالل قفازات: (حمراء وصـفراء وخضراء)، وقبعتان: (زرقاء وبيضاء)، ووشاحان: (أحمر وأبيض). ما عدد الطرائق

التي يمكن لدالل أن ترتدي بها قفازًا وقبعة ووشاحًا؟
(١٢ طريقة).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 3 من 7

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/61081?lessonId=84849
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170729200302808%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%20%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9.pdf


اختيارات من متعدد

في مطعم للوجبات الخفيفة ، يقدم عرضًا لوجبة اإلفطار حيث يمكن للشخص أن يطلب أحد األطباق
الرئيسية و توعًا واحدًا من العصير ،

فكم طلبًا مختلفًا يمكن أن نشكل من هذه الالئحة ؟

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى:

سؤال رقم 7 من تدريبات المهارات ص 16:

اكتب مسألة يمكن حلها باستعمال خطة إنشاء قائمة، واطلع عليها زمالئك.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

ع ، و يريد ترتيبها.   ب ر ث و م ل ث ئرة و م يوجد مع رائد : دا

     

كم طريقة مختلفة يمكنه أن يرتب هذه األشكال ؟   .........

(اكتب اإلجابة رقمًا )

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة الثانية:

سؤال رقم 7 كتاب الطالب ص 149.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد

و كبيرة ة أ ط س و ت و م ة أ ر ي غ تريد فاطمة أن تشتري حقيبة ، إذا كانت الحقائب المتوفرة هي : ص

و منها حقائب جلدية و أخرى من القماش و منها سحاب أو دون سحاب ،

         

أي مما يلي من طرق اختيار الحقيبة ؟

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

ختامينوع التقويم
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أسلوب التقويم

الحصة الثانية:

متابعة المطويات:

شجع الطالــب على كتــابة مســائل مشــابهة لألــمثلة، وتــدوينها في المكـان الخـاص بحل مســألة بإنشــاء
قائمة في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

بكم طريقة يمكن ترتيب قطعة من الجبنة و قطعة من الطماطم و شريجة من البصل و شريحة من
الفلفل بعضها فوق بعض على قطعة من البيتزا ؟ .........

(اكتب اإلجابة رقمًا )

     

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

الحصة األولى:

كتاب الطالب: سؤال رقم 8 ص 148.

كتاب التمارين: سؤال رقم 1، 2، 3 ص 34.

الحصة الثانية:

كتاب الطالب: سؤال رقم 9 ص 149.

كتاب التمارين: سؤال 4 ص 34.

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

رياًال .   ١ يحمل عاصم في محفظته أوراقًا نقدية قيمتها  ٣

ما عدد الحاالت المختلفة لفئات هذه األوراق النقدية ؟
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اختيارات من متعدد

لدى قاسم بنطاالن : أسود و أزرق و قميصان رمادي و أبيض ، و حذاءان : بني و أسود .

بنطاًال و قميصًا و حذاءًا ؟ بكم طريقة يمكن أن يظهر قاسم مرتديًا 

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يجد بعض الطالب صعوبة في تحديد المعطيات والمطلوب في المسألة؛ لذا اطلب
إليهم قراءة المسألة والتعبير عنها بلغتهم الخاصة، ثم وضع خط تحت المعطيات، ودائرة

حول المطلوب.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

تحليل الخطة
استعمل األسئلة من ( ١) إلى ( ٤)؛ لتحليل خطة حل المسألة ومناقشتها.

 خطة تدريس بديلة 

إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في حل المسألة بحذفهم أو تكرارهم بندُا في القائمة

فاستعمل ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (15-14)

2) اطلب إلى الطالـــب اســـتعمال ورقة لعمل أجزاء ورقية كل منها تحتـــوي على بند من بنــود
المسألة، ثم تمثيل كل الترتيبات الممكنة.

تأكد سريع
أال يزال بعض الطالب يواجهون صعوبة في استعمال خطة إنشاء قائمة؟

إذا كانت اإلجابة نعم← فاستعمل بديل المجموعات الصغيرة (121 أ).
إذا كانت اإلجابة ال ← فاستعمل بديلي التعلم الذاتي (121 أ)، تدريبات المهارات (16)، التدريبات

اإلثرائية (17).

التدريب
األسئلة (5- 9): تزوِّد الطالب بفرصة للتدرُّب على خطة إنشاء قائمة.

إذا واجه بعض الطالالــب صعـوبة في إنشــاء قــائمة لحل السـؤالين (7- 8): فشـجعهم على
رسم صورة أو تمثيل المسألة.

تنويع التعليم

(دون)
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المجموعات الصغيرة دون المتوسط 
المواد، ورقة.

• قد يجد بعض الطالـب صعـوبة في إنشـاء قـائمة، إذا كـان عليهم أن يكتبوا الكلمـات كـاملة
في كل مرة. وبـــدلُا من ذلك، قـــدِّم لهم خطة تعيين حرف أو رقم لكل كلمـــة. فمثلُا يمكن
تعيين (س) لســــعيد، وتعيين (أ) ألــــحمد، وتعيين (خ) لخــــالد، ثم اطلب إليهم كتـــابة الطرق

الممكنة لالصطفاف في المثال الوارد في الكتاب باستعمال هذه الحروف.

التعلم الذاتي 
1) سريعو التعلم 

: ورقة وقلم. المواد

• اطلب إلى الطالب كتابة مسألة تطبيقية من واقع الحياة يمكن حلها بعمل جدول.
• عندما ينتهون، اطلب إليهم أن يتبادلوا المسائل ويحلوها.

2) الربط مع المواد األخرى، العلوم (110د)

وجه الطالب إلى نشاط العلوم؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

المصادر

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

موضوع خطوات حل المسألة

شبكة الرياضيات التعليمية

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي (2)

خطوات حل المسائل الرياضية

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

دون

(ضمن) (فوق)
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
استكشف: التمثيل

باألعمدة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

مراجعة معلومات الطالب السابقة حول لوحة اإلشارات والتمثيل بالرموز باسـتعمال المراجعة
السريعة.

تقسـيم الطالب إلى مجموعات رباعية، وتوزيع ورقة عمل تـدريب (1) عليهم، مع إضافة األسئلة
: التالية إليها

ماذا يمثل أطول عمود في التمثيل البياني؟
ماذا بالنسبة ألقصر عمود؟

انظر إلى المحور األفقي. ما العنوان الذي يناسبه؟
انظر إلى المحور الرأسي. ما العنوان الذي يناسبه؟

ما العنوان الذي يناسب التمثيل البياني؟
ماهو عمل رجل اإلطفاء؟ وهل تعلم رقم الدفاع المدني؟ (998).

مقارنة أعمال المجموعات وتقديم التعزيز المناسب لهم.

عرض فكرة الدرس وهي جمع البيانات وتنظيمها، وتمثيلها باألعمدة.

الدروس المرتبطة
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م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

التمثيل باالعمده
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل
-التمثيل باالعمده البيانات وقرائتها

التمثيل باألعمدة

لبيانات وتنظيمها، وتمثيلها باألعمدة.الهدف األول ع ا م ج

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اسـتراتيجية تقـوم على تنمية روح الفريق بين الطالـب مختلفي القــدرات، وإلى تنمية المهـارات االجتمـاعية،

وتكوين االتجاه السليم نحو تمثيل البيانات.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة لتنفيذ األنشـطة واختيار منسـق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد
دور المنسق ومسؤولياته.

التـأكد من تفـاعل أفراد المجمـوعة مع تـوجيه اإلرشـادات لكل مجموعة على حـدة وتقـديم المساعـدة
وقت الحاجة.

ربط األفكــار بعد انتهــاء العمل التعــاوني، وتوضــيح وتلخيص ما تعلمه الطالــب حــول التمــثيل البيــاني
والتمثيل باألعمدة مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية وتقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم

يشارك زمالئه في حل النشاط التقديمي ونشاط الكتاب والتدريبات الجماعية سؤال اتأكد رقم 4 ص 152.
يعبر عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، ويلقي األسئلة، ويجيب عن بعض التساؤالت، ويعرض أفكاره.

يناقش أفراد مجموعته في إجاباتهم ويعتمدها.
ويحصل على فرصة آمنة للمحاولة والخطأ، ويسأل في النقاط غير الواضحة لديه حول مفهوم التمثيل

البياني والتمثيل باألعمدة، ويتعلّم من خطئه.

التساؤل الذاتياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

استراتيجية تقوم على توجيه المتعلم لنفسـه مجموعة من األسئلة أثناء معالجة المعلومات مما يجعله أكثر
انــدماجًا مع المعلومــات الـتي يتعلمها ويخلق لــديه الـوعي بعمليــات التفكير لبنـاء عالقـات بين اجزاء المـادة

موضوع الدراسة وبين معلوماته وخبراته ومعتقداته من جانب والموضوعات الدراسية من جانب آخر.  

دور المعلم

-إتاحة الفرصة لجميع الطالب أن يدلوا برأيهم، ويناقشها معهم.

-تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب.

-مناقشـة الطالـب في النتـائج الـتي توصـلوا إليها حول كيفية اسـتعمال التمـثيل باألعمـدة والخطوات المتبعة
لذلك، من خالل إثاره بعض التساؤالت التي تساعدهم على تناول المعلومات وتحليلها وتقييمها.

دور المتعلم

–ربط المعرفة السابقة عن لوحة اإلشارات واسـتخالص النتائج وقراءتها من التمثيل باألعمـدة لـديهم بالمعرفة
الجديدة وهي تمثيل البيانات باألعمدة.

-القدرة على التنبؤ بكل ما هو جديد.

-معالجة البيانات التي توجد لديهم وربطها بالمعرفة الجديدة.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

شبكة التربيع

، تستخدم في التمثيل باألعمدة.الوسيلة التعليمية لوحة من المربعات على مسافات متساوية أفقيًا وعموديًا

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل تدريب (1)

ة ي ج ر ا روابط خ
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/571
https://docs.google.com/file/d/0B57lE9XUG-TTZ3Y4X2VIX3RSdzQ/edit


صورة (1)

صورة (2)

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أجر مسحًا إحصائيًا للطلبة يبين النشاط المفضل لدى كل منهم (الهواية):

القراءة، الرسم، السباحة، أظهر النتائج على شكل أعمدة على السبورة.

ما نوع الشكل الذي أمامك؟ وهل هو تمثيل باألعمدة، أم بالرموز؟ (التمثيل باألعمدة).
كيف تتعرف النشاط األكثر شيوعًا؟ (إنه النشاط الذي يقابله أطول األعمدة).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

من التمثيل باألعمدة التالي :

ة لصفوف المدرسة ر ح ل عدد الرميات ا

فما عدد الرميات الحرة التي نفذها طالب الصف الرابع ؟ .........

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

1/ توزيع صورة رقم (1) على مجموعات ثنائية.

2/ سؤال رقم 7 ص 152.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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https://image.slidesharecdn.com/random-110409161022-phpapp02/95/-4-728.jpg?cb=1302365709
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/G2%201/4/4-6/1.jpg


الترتيب

وجد ياسر المعلومات اآلتية عن أعمار بعض الحيوانات ، فمثلها باألعمدة كما يلي :

فرتب الحيوانات من األطول عمرًا و حتى األقصر عمرًا :

التكاليف المنزلية

كتاب الطالب سؤال رقم 5، 6 ص 152.التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 20ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

سأل طالب في الصف الثالث عددًا من زمالئه عن نوع الطعام المفضل ، و سجل البيانات في الجدول :

 

ثم مثلها باألعمدة كما يلي :

                                           

ماهو الشيء الذي ينقص التمثيل ؟

واحد مما يلي ليس من محتويات التمثيل باألعمدة ، فما هو :اختيارات من متعدد

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

 صفحة 4 من 6



أكَد أن الهدف من قد يخطئ بعض الطالب في المقارنة بين البيانات الممثلة باألعمدة، لذا 
ذلك هو معرفة الفرق بين األعداد التي تمثلها العناصر المختلفة، ولهذا يمكنهم استعمال

التمثيل باألعمدة كما يستعملون خط األعداد.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

مالحظة للتدريس
نشاط ص151

• خذ عـدة دقـائق في الخطـوة الثـانية للخـوض في تفاصـيل أكـثر حـول اختيـار تـدريج مناسـب
للبيانـات. وبيِّن للطالـب كيفية اختيـار تـدريج يتسـع لألعـداد الالزمة لتمثيل البيانات. وأشـر إلى أنه

عليهم وضع التدريج على أحد جانبي اللوحة بأبعاد متساوية.

أفكر
(3) في فقرة "أفكر" لتقـويم فهم الطالـب المفهـوم الـوارد في (1) إلى  اسـتعمل األسئلة من 

النشاط.

من المحسوس إلى المجرد
استعمل السؤال (6) لمساعدة الطالب على التقريب بين تمثيل البيانات باألعمدة وتفسيرها.

نقل أثر المفهوم
كيف يمكنك استعمال لوحة األعمدة لمقارنة البيانات؟

أنظر إلى أطوال األعمدة.

تنويع التعليم

التعلم الذاتي

سريعو التعلم 

المواد، مكعبات أرقام.

يلقي كل طــالب مكعـبي أرقــام ويضــرب الرقمين الظـاهرين إلى أعلى، ويســجل نـاتج
الضرب.

بعد 12 محاولة، يبحث الطالب عن ناتج الضرب الذي تكرر أكثر من غيره.
ينشئ كل طالب تمثيلًا باألعمدة لعرض نتائجه.

ما ناتج الضرب الذي تكرر أكثر من غيره؟ أقل من غيره؟ ما الفرق بين هذين الناتجين؟

المجموعات الصغيرة
دون المتوسط 

: ورقة مربعات سنتمترية، ورق مقوى، أقالم تخطيط، أقالم رصاص. المواد

لديك المعلومات التالية : الحمام 5، البط 8، البلبل 4، الدجاج 7.
تعاون مع زمالئك للقيام بمايلي:

تمثيل هذه البيانات باألعمدة.
وضع عنوان رئيس، وكتابة أصناف الطيور وأعدادها على المحورين.

كتــابة سـؤال بحيث تكـون اإلجـابة عليه هي فقط باســتعمال لـوحة األعمــدة الـتي تم
تكوينها.

المصادر

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي (2)

دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي الفصل الدراسي األول.

ضمن فوق

دون
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https://www.youtube.com/watch?v=YfkDwH7yHE8
https://www.youtube.com/watch?v=1sZKWwmD6Bw


شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 6 من 6

https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
تفسير التمثيل

باألعمدة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل20/05/1441

الدراسي الثاني
1

التمهيد

عرض النشاط التفاعلي واختيار األعمدة البيانية، ومن خالل طرح األسـئلة الموجودة في النشاط،
يتم فتح بـاب النقـاش مع الطالـب حول كيفية الوصول للنتائج، وأهمية تفسـير البيانات الممثلة

باألعمدة، وطرق توظيفها في الحياة العامة.

توجيه الطالب لعدم اإلسراف والتبذير وضرورة تنمية ثقافة اإلدخار لدى الفرد، األمر الذي يساعد
في تحقيق موارد مـالية مسـتقرة ودائمة، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية طموحة كرؤية

2030م المقرة في المملكة (مرفق موضوع في المصادر). 

عرض فكرة الدرس وهي تفسير البيانات المُمثلة باألعمدة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

قراءة البيانات الممثلة
باالعمده

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل

-قراءة البيانات الممثلة باالعمده البيانات وقرائتها
قراءة البيانات الممثلة باألعمدة

التمثيل باألعمدة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-عرض
-التمثيل باألعمدة البيانات وتفسيرها

التمثيل باألعمدة

لبيانات الممثلة باألعمدة.الهدف األول تفسير ا

40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

دورة التعلم الخماسية ( 5E’s )االستراتيجية

 صفحة 1 من 6

http://www.elearning.jo/datapool/books/1000764/swf/template.html?mediaid=T160-0301-MFI-01.swf
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/572
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3685


ف االستراتيجية ص و
تقدم دورة التعلّم الخماسية كطريقة بحث وتفكير وتدفع الطالب للتفكير، تتكون من خمسة  مراحل هي:

 1.التهيئة أو جذب االنتباه ،2. اإلكتشاف ، 3.التفسير، 4.التوسيع، 5.التقويم.

دور المعلم

تصـــميم أنشـــطة لكل مرحلة من مراحل االــستراتيجية، لتمكن الطالــب من االســـتمرار في اســـتكشاف بنية
المفاهيم والعمليات والمهمات، بدءًا بتقديم تمهيد جاذب لنشاط تفاعلي، مرورًا بالنقاش حول كيفية الوصول
للنتــــائج وربطها برؤية 2030، وتشــجيع الطالــب على اكتشــاف تفســير التمـثيل باألعمــدة، وتـوزيع الطالـب في
- 5 طـالب، وتوفير مواد تعليمية مناسـبة وخـبرات مباشـرة ما أمكن مجموعـات غير متجانسـه بحيث تضـم 4 

ذلك.

دور المتعلم

التفـاعل مع الخـبرات الجديــدة من خالـل حل نشـاط التمهيد واســتكشاف تفســير البيانـات الممثلة باألعمــدة،
وإيجـاد جمل إلظهـار العالـقة بين الكميـات ووصــفها، والبحث عن إجـابة عن تساؤالـتهم حـول هـذه الخـبرات،
ليكتشــفوا أشــياء أو أفكـار أو عالقـات لم تكن معروفة لهم من قبل، وتفســير األحـداث الـتي لم يســتطيعوا

تفسيرها. 

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحسـين فهم وقدرة الطالب على اسـتخدام المعرفة عن طريق إشـراكهم في عمليات عقلية تتضمن تحديد
أوجه الشـبه واالختالـف بين التمـثيل باألعمـدة والتمـثيل بـالرموز ومن أكـثر طرق تحـديد أوجه الشــبه واالختالـف

طريقتي المقارنة والتصنيف.

دور المعلم

تشـجيع الطالب على تحـديد أوجه الشـبه واالختالفات بين التمثيل بالرموز والتمثيل باألعمدة، وتقديم تلميحات
داعمة لمساعـدتهم على ذلك، وتحـديد معـايير للمقـارنة، وتوفير (أو تعليم الطالب كيفية إنشاء) المخططات

الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها. إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على مهمة جديدة.

دور المتعلم
تحـديد أوجه الشــبه واالختالـف بين التمـثيل بـالرموز والتمـثيل باألعمـدة بأنفسـهم وتفسـيرها، أو وفقًا لتـوجيه

المعلم وصياغة التعميمات. في ضوء نتائج المقارنة، والقدرة على تبرير ذلك تحدثًا وكتابة ومن خالل التمثيل.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية
يمكن عرض المحتـوى على جميع الطالـب مع الوضـوح والتنويع في المحتوى، فيعرض النشـاط التفـاعلي

في التمهيد وصور التمثيالت البيانية، وحلول الطالب.

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية
يمكن اسـتخدام العـديد من التطبيقـات، مثل اسـتخدام جرس إلكـتروني لضـبط الـوقت عند حل الطالـب

لألنشطة والتدريبات المختلفة (رابط التحميل).

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

تلوث الهواء

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل قراءة الكتب

المرفقات

ملف 1

التقويم

تكوينينوع التقويم
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muhanov&hl=ar
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/65262?lessonId=86214
https://www.mathworksheets4kids.com/bar-graph/drawing-medium1.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170803221520110%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9.pdf


أسلوب التقويم

توجية السؤال التالي للطالب:

• هل تحتاج دائمًا إلى قراءة التدريج لتفسير البيانات الممثلة باألعمدة؟ وضح ذلك.

(ال، إجــابة ممكنة: أســتطيع مقــارنة أطــوال األعمــدة إليجــاد األــكثر أو األــقل تفضــيلًا من البيانــات، والبيانــات
المتساوية).

ورقة عمل قراءة الكتب:

آدم، ومـاريا، وسـكوت، وسوزان، ولينـدا دخلوا سويًا إلى المكتبة، وأخذ كل منهم كتاب يلبي اهتماماته، البيانات
المرفقة توضـح عـدد الصـفحات التي قرأها كلًا منهم. مثل البيانات المرفقة في الجـدول باسـتعمال األعمـدة،

ثم أجب عن األسئلة التالية:

ماهي وحدة القياس المستخدمة لعرض عدد الصفحات التي تمت قراءتها؟ (8وحدات).
من هو الطالب الذي قرأ أقل من 40 صفحة؟ (ماريا وفرانك).

كم عدد الصفحات التي قرأها فرانك وماريا وسكوت سويًا؟ (120).
إذا قرأ آدم ولينـدا الكتـاب نفسـه، فكم عـدد الصـفحات التي يجب عـاى آدم قراءتها ليصـل إلى ما قرأته

ليندا؟ (16).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد

في التمثيل أدناه ، عدد الطالب الذين يفضلون فصل من فصول السنة :

حدد الجمل الصحيحة من بين الجمل التالية :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ورقة عمل المرفقة في إثراء (3).

بطاقة مكافأة

اعرض التمثيل باألعمدة اآلتي على جهاز العرض، واطلب إلى الطالب كتابة جملة واحدة تصف التمثيل في ورقة
صغيرة، وتسليمها عند خروجهم من الصف.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

قدم طالب مدرسة ابتدائية مشاريع لمعرض المدرسة حسب التمثيل أدناه :

                     

ما العدد الكلي للمشاريع المقدمة للمعرض ؟

 صفحة 3 من 6

https://drive.google.com/open?id=0B26A1s4MXpjSVXJPMnA2WGJySlU


التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين ص (36):

األسئلة من 1 إلى 7.

كتاب الطالب ص(158):

األسئلةالمستوى

5 ، 8(دون)

6 ، 10(ضمن)

7 ، 11(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

سألت سعاد عددًا من طالبات مدرستها عن النشاطات التي يمارسنها بعد المدرسة ، و التمثيل باألعمدة أدناه
يبين النتائج التي حصلت عليها :

ما الفرق بين عدد الطالبات الالتي يمارسن النشاط األكثر تفضيل و عدد الطالبات الالتي يمارسن النشاط األقل
تفضيل ؟ .........

مطابقة السحب واإلفالت

اعتمادًا على التمثيل باألعمدة أدناه :

اربط بين كل سؤال و إجابته :

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

يخطئ بعض الطالب في تفسير بعض البيانات الممثلة باألعمدة، ذكرهم بأهمية المقارنة بين
أطوال األعمدة لتحديد أكبر الكميات وأصغرها والمقارنة بينها لصياغة جمل مناسبة.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

 صفحة 4 من 6



اإلرشادات/ المالحظات

الخلفية الرياضية
التــدريج الموجــود على محــور القيم، فـإن عملية المقـارنة بما أن أطــوال األعمـــدة تعتمد على 
المتضـمنة في التمـثيل باألعمـدة تتطلب خطـوة إضـافية على عكس التمــثيل بــالرموز، بينما ال
يحتـاج التمثيل باألعمـدة إلى مفتاح. وما على الطالـب إلَّا أن يجمعوا أو يطرحوا األعـداد لصـياغة
عبـارات مقــارنة بين األصــناف المختلفــة. وكما هو الحــال في التمــثيل بــالرموز، فــإن اإلعالنات
قصَّ التجارية يمكن أن تكون مصـدرًا مهمًا للتمثيل باألعمدة لمواضـيع ُ تثِير اهتمام الطالب. إن 
لوحـات األعمــدة (التـدريج ال يبــدأ من الصــفر) يشـوِّه المعـاني القـائمة على المقـارنة من خالـل

الرسم.

مالحظة للتدريس
أسئلة البناء

ارسم على السبورة تمثيلًا باألعمدة للوحة اإلشارات في نشاط التقديم، واسأل:
• مــــاذا تســــتنتج عند المقــــارنة بين طـــولي عمـــود مشاهــــدة التلفــــاز وعمـــود اللعب على

الكمبيوتر؟ تدل اإلجابات على أن أحد النشاطات أكثر تفضيلًا من غيره.
• ماذا تفعل إذا أردت أن تجد قـدر زيادة عـدد الطالب الـذين يختارون النشاط األكثر تفضـيلًا، على
عـدد الطالـب الـذين يختـارون النشـاط األقل تفضـيلًا؟ إجـابة ممكنة: أقـارن بين أطـوال األعمـدة؛

إليجاد عدد الطالب الذين يختارون كل نشاط.
• كم يزيد عـدد الطالب الـذين يختارون النشاط األكثر تفضـيلًا على عـدد الطالب الـذين يختارون

النشاط األقل تفضيلًا؟
تعتمد اإلجابات على البيانات.

تفسير البيانات الممثلة باألعمدة
مثال 1: تـأكد من أن الطالـب أدركوا أن طول العمود الـذي يصـل منتصـف المسافة بين صفر و ٢

هو ١، ومنتصف المسافة بين 2، 4 هو 3، وكذلك منتصف المسافة بين ٤، 6 هو 5.

 خطة تدريس بديلة 

إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في استعمال أطوال األعمدة لتفسير البيانات

فاستعمل ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (22)

2) اقترح على الطالـب اسـتعمال حـافة ورقة أو مسـطرة لموازاة نهايات األعمـدة بقيم التدريـج.
وسيساعدهم هذا على تفسير البيانات في التمثيل باألعمدة بدقة.

تأكد سريع
أال يزال بعض الطالب يواجهون صعوبة في تفسير التمثيل باألعمدة؟

إذا كانت اإلجابة نعم← فاستعمل بعض التدريبات اإلضافية لمساعدتهم.
إذا كانت اإلجابة ال ← فاستعمل بدائل تنويع التعليم (128ب)، تدريبات المهارات (23)، التدريبات

اإلثرائية (25).

تنويع التعليم

(دون)

 صفحة 5 من 6



المجموعات الصغيرة الموهوبون 
المواد، تمثيل باألعمدة مثل التمثيل اآلتي.

البيانات المعروضـة في • شجع الطالب على تحليل التمثيل باألعمـدة، وكتابة اسـتنتاجات حول 
اللوحـة. ووضـح لهم كيف يعملون اسـتنتاجات باسـتعمال التمـثيل باألعمـدة كما في التمـثيل

المعروض الحقًا.
• انظر إلى البيانــات الظــاهرة في التمـثيل باألعمــدة، ستالـحظ أن أكـثر النشاطـات تفضــيلًا هو
ركوب الـدراجة، ثم الـذهاب إلى الحـديقة، ثم لعب كرة القـدم. ومن خالل هذه الحقائق الثالث
تسـتطيع أن تحـدِّد أن النشاطـات الخارجية أكثر تفضـيلًا من النشاطات الـداخلية يوم الجمعـة.

ماذا نستنتج من ذلك؟
إجابة ممكنة: الطقس يوم الجمعة جميل.

ماذا أعمل يوم الجمعة ؟

صورة التمثيل البياني لألنشطة

التعلم الذاتي 
1) سريعو التعلم 

• اطلب إلى الطالب كتابة مسألة يمكن تمثيلها باألعمدة.

تأكد من مناسبة مسائل الطالب، ثم اطلب إليهم تمثيلها باألعمدة.

 

2) تدريبات حل المسألة 

دعّم مهارات حل المسألة وخططها مسـتعملًا تـدريبات حل المسألة (24) الواردة في مصـادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي (2)

شبكة الرياضيات التعليمية

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

تفسير البيانات

أوراق عمل متنوعة

ثقافة اإلدخار لتحقيق رؤية 2030

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

فوق

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)

 صفحة 6 من 6

https://drive.google.com/open?id=0B26A1s4MXpjSb1hhNlR6UUNhV1U
https://www.youtube.com/watch?v=4qScANjwEyQ
https://www.youtube.com/watch?v=h6Jyn66q_f0
http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_5_(5)
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/10/5/titel.htm
http://www.elearning.jo/datapool/books/1000764/T160-0301.html
http://www.math-salamanders.com/bar-graphs-3rd-grade.html
http://www.alriyadh.com/1524269
https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الرياضيات
التمثيل

باألعمدة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441

الثاني
2

التمهيد

الحصة األولى:

مراجعة الخـبرات الســابقة لــدى الطالــب حـول التمـثيل بــالصور والتمـثيل باألعمــدة عن طريق
المراجعة السريعة.

تنفيذ النشاط التالي:

المواد: مكعبات متداخلة.

تكليف الطالب بالعمل معًا لتشكيل تمثيل باألعمدة باستعمال المكعبات المتداخلة.
يختار كل طالب مكعبًا باللون المفضل لديه.

يعمل الطالب الذين يختارون اللون نفسه معًا لبناء قطار من المكعبات.
يضع الطالب قطاراتهم على الطاولة بحيث يحاذي أحدهما اآلخر عموديًا.

تعبئة ورقة العمل.
توجيه سؤال للطالب عن أكثر لون مفضل لديهم، واللون الذي يفضله أقل عدد منهم.

عرض فكرة الـدرس وهي جمع البيانات وتنظيمها، وتمثيلها باألعمدة، والمفردات وهي المسـح،
التمثيل باألعمدة.

الحصة الثانية:

استعمال تطبيق Hands-On Math Graph Cubes، بحيث يتم عمل مسح للطالب الختيار
إحدى األوجه (سعيد، غاضب، حزين،......)، ومن ثم طرح عدد من األسئلة مثل:

كم عدد الطالب الذين اختاروا الوجه السعيد؟ الحزين؟ 
كم الفرق بينهم؟

ما هو الوجه الذي تم اختياره من قبل أقل عدد من الطالب؟

فتح باب النقاش مع الطالب حول الغضب ومضاره وضرورة االبتعاد عنه.

عرض فكرة الـدرس وهي جمع البيانات وتنظيمها، وتمثيلها باألعمدة، والمفردات وهي المسـح،
التمثيل باألعمدة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

 صفحة 1 من 8

https://www.mathworksheets4kids.com/bar-graph/own-survey1.pdf


التمثيل باالعمده
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل
-التمثيل باالعمده البيانات وقرائتها

التمثيل باألعمدة

استكشف: التمثيل
باألعمدة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-عرض

-استكشف: التمثيل باألعمدة البيانات وتفسيرها
التمثيل باألعمدة

لبيانات وتنظيمها وتمثيلها باألعمدة.الهدف األول ع ا م ج

80الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

، تقوم على اسـتثارة الطالب كي يفكر كل واحد منهم على حده، ثم يتشارك كل اثنين في مناقشة أفكارهما
ثم على مسـتوى المجموعة، وتشـجع على المشاركة التعاونية، والتعليم المتبادل بين األفراد، كما توفر فرصة
للتفكير من خالـل األنشــطة المتنـوعة واألـمثلة المحلـولة، وأثنـاء الممارسـة المـوجهة لحل بعض فقرات تـأكد

(تطبق الحصة األولى).

دور المعلم
شرح االـستراتيجية للطالـب قبل التطـبيق، وتقســيم األـدوار بين الطالـب، وطرح أنشـطة أو اسـئلة متنـوعة للحل

والنقاش حول التمثيل باألعمدة، وتقديم تغذية راجعة للطالب.

دور المتعلم

عاٍل بحيث يطرح كل بصوٍت  التفكير بشـكل فردي في المشـكلة المطروحة، ومشاركة أحد زمالئه في التفكير 
طالب فكرته األفضـل لزميله اآلخر وسـبب اختياره لهـذه الفكرة أو اإلجابة لمـدة دقيقتين لكل منهما ويتفقان
على إجابة واحـدة ثم تشـارك المجموعة كـاملة فكرتها سويًا موضـحين سبب اختيارهم لهـذه اإلجابة بحيث

يتشاركون في عملية التعلم.

فرايراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

نمـوذج فراير في تـدريس المفـاهيم عبـارة عن نمـوذج مقسـم إلى أربعة أقسـام في مركز هـذا النمـوذج يكون
المفهـوم كمفهـوم التمـثيل البيـاني، والتمـثيل باألعمـدة، والمسـح، واألـجزاء األـربعة هي (التعريف، الخصـائص،

األمثلة، الالأمثلة) (يطبق الحصة األولى والثانية). 

دور المعلم

توجيه الطالب إلى كتابة خبراتهم حول المسح والتمثيل باألعمدة والتمثيل البياني في نموذج فراير
فرديًا.

تشجيع الطالب على النقاش من خالل صياغة التعريف والخصائص واألمثلة مع الشرح والتفسير.

دور المتعلم
صياغة تعريف المسح والتمثيل باألعمدة بأسلوبه الخاص مع ذكر خصائص المفهوم وأمثلة دالة وغير دالة

عليه فرديًا.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تسـاعد هــذه االـستراتيجية على تكـوين وبنـاء مفهـوم المســح والتمـثيل البيـاني والتمـثيل باألعمـدة، عن طريق
التدريب والممارسـة، للوصول إلى إتقان مهارة جمع البيانات ثم تنظيمها ثم تسجيلها وتمثيلها باألعمدة، وفي
التلقـائي للحقائق (تطبق هـذه االـستراتيجية يحل الطـالب المسـائل عن طريق عمليـات االسـتدالل واالسترجـاع 

الحصة الثانية).

دور المعلم

التــدريب على مهــارة جمع اســـتثارة دافعية الطالــب للتعلم ومراعــاة أنمــاط التعلم المختلفة عند تعليم أو 
البيانـات ثم تنظيمها ثم تسـجيلها وتمثيلها باألعمـدة، والتحقق من إتقان الطالب للمهارة بما يتضـمن الفهم

والتفكير ومالحظة األنماط.

دور المتعلم
أداء الطالـب للمهـارة داخل وخـارج الصـف في سياقـات متنوعة كالتـدريبات من كتـاب الطـالب وكتـاب التمارين

وأوراق العمل المختلفة، وحل المسائل عن طريق عمليات االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

شبكة التربيع

، تستخدم لتمثيل األعمدة، (الحصة األولى والثانية).الوسيلة التعليمية لوحة من المربعات على مسافات متساوية أفقيًا وعموديًا

 صفحة 2 من 8

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/571
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/9518


المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكعبات المتداخلة

الوسيلة التعليمية
مكعبات متساوية الحجم مختلفة اللون وهي قابلة للتركيب والفك لتكوين أعمدة مختلفة، تستعمل

في التمهيد (الحصة األولى).

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

Free mind , , khan Academy التطبيقات على األجهزة الذكية مثل

الوسيلة التعليمية

تفاعلية يستخدمها الطالب داخل الصف مثل تطبيق Hands-On Math Graph Cubes، يستخدم بداية
الحصة الثانية (رابط التحميل).

 

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

flashالنشاط

 صفحة 3 من 8

https://itunes.apple.com/us/app/hands-on-math-graph-cubes/id553110021?mt=8
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/62060?lessonId=85166


المرفقات

ملف 1

ة ي ج ر ا روابط خ

ورقة عمل تدريب (1)

ورقة عمل تدريب (2)

ورقة عمل تدريب (3)

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة األولى:

 سؤال رقم (6) كتاب الطالب ص 155.

: ورقة عمل "ماذا يوجد في سلة جدتي فاطمة؟"، واستعمال األسئلة من 1 إلى 6 فقط

كم عدد التفاح الموجود في سلة جدتي فاطمة؟
كم لدى جدتي فاطمة من البرتقال في السلة؟

ماذا عن عن عدد الموز؟
ما هو عدد جميع الفاكهة في سلة جدتي فاطمة؟
إذا أكلت جدتي فاطمة موزتان، فكم يتبقى لديها؟

تذكير الطالب بحق الجدة والجد (مرفق موضوع في المصادر).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد

مستعمًال التمثيل أدناه  :  

                                

فماهي األلعاب التي يفضلها نفس العدد من الطالب ؟

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
الحصة األولى:

تصميم ورقة عمل مشابهة ورقة عمل تدريب (3).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170803014704822Bargraphworksheet.pdf
https://www.mathworksheets4kids.com/bar-graph/reading-easy1.pdf
http://www.schoolsparks.com/assets/worksheets/pdf/math-number-awareness/reading-bar-graphs-303.pdf
http://www.commoncoresheets.com/Math/Bar%20Graphs/Appropriate%20Graph/English/1.pdf


مطابقة السحب واإلفالت

استعمل التمثيل باألعمدة أدناه :

و اربط كل سؤال بإجابتة :

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة الثانية:

لماذا يستعمل التمثيل باألعمدة؟ (لعرض البيانات باستعمال أعمدة ذات أطوال مختلفة).

استعمال ورقة عمل تدريب (2)

ترجمة الجمل الموجودة بها هي:

هناك قوارب (أكثر) من السيارات.
هناك شاحنات نفايات (أكثر) من الصواريخ.

هناك غواصات (أقل) من الطائرات.
عدد الصواريخ (مساوي) لعدد السيارات.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد

يبين التمثيل أدناه عدد األلوان المستخدمة في أعالم دول مجلس التعاون الخليجي :

ماهي الدول التي في أعالمها ثالثة ألوان أو أقل ؟

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

الحصة الثانية:

سؤال رقم (13) كتاب الطالب ص 155.

متابعة المطويات:

تشـجيع الطالـب على كتـابة مسـائل مشـابهة لألـمثلة، وتـدوينها في المكـان الخـاص بالتمثيل باألعمـدة في
مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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اختيار من متعدد

من التمثيل باألعمدة أدناه :

    

حدد الجمل الصحيحة من بين الجمل التالية :

ة) ح ي ح ة ص ب ا ج ن إ (يمكن اختيار أكثر م

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كتاب التمارين ص (35):

الحصة األولى: 1، 2، 3.

الحصة الثانية: 4، 5.

كتاب الطالب ص (155):

حصة 2األسئلة حصة 1المستوى

7  8(دون)

11  9(ضمن)

12  10(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

واحد مما يلي ليس له عالقة بالتمثيل باألعمدة :اختيارات من متعدد

الترتيب

يبين التمثيل عدد الطالب واألنشطة التي يفضلونها نهاية األسبوع  :

          

رتب األنشطة من األكثر تفضيل إلى األقل تفضيل  :

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

السؤال (12)، قد يواجه بعض الطالب صعوبة في عمل تدريج مناسب بسبب المدى الكبير
لألعداد؛ لذا ذكرهم بأن يستعملوا تدريجًا متساوي المسافات على محور القيم، وأن يستعينوا

بخط األعداد.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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الخلفية الرياضية

التمثيل باألعمـدة عرض مصوَّر للوحة اإلشـارات. وعند عمل لوحة أعمـدة، يجب أن يراعي الطالـب
ما يأتي:

• استعمال عناوين وأسماء للبيانات.
• استعمال تدريج متساو المسافات.

• إذا كـانت الخصائص المميزة قيد الـدرس جزءًا من متتالية األشـهر مثًال، وأحد العناصـر ليس له
قيم (ال يـوجد مواليد في شهر ٨ مثلًا) فإنه ال يظهر عمود مقابل ذلك العنصـر في التمثيل؛ أي
تظهر فجــوة بين األعمــدة. أما إذا لم تكن العناصــر جزءًا من مجمـوعة محــددة (مثل األــلوان

المفضلة)، فإنه ال حاجة إلظهار العناصر التي ال قيم لها (مثل: ال أحد يفضل اللون األخضر).
وشـكل البيانـات الظـاهر في الرسـم يسـمح للطالـب بـأخذ مالحظـات كمية ونـوعية مباشـرة.

مناقشة الطالب فيما يمكن استنتاجه من شكل البيانات.

قراءة التمثيل باألعمدة

مثال 2: التـأكد من أن الطالـب يعرفـون أنه عند قراءة التمـثيل باألعمـدة األـفقية، تكون البيانـات
هي نفسها في التمثيل باألعمدة العمودية.

خطة تدريس بديلة 

إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في تحديد التدريج للتمثيل البياني

فيتم استعمال ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (18)

كلٍّ من: أصـغر وأكـبر عـدد في البيانـات على خط األعـداد. 2) تكليف الطالـب بوضـع دائرة حـول 
ومساعـدتهم على تحـديد أفضـل تـدريج ليسـتعملوه. وتـذكيرهم بأن يبـدأ التدريج من الصـفر،

وينتهي بعدد أكبر من العدد األكبر الوارد في البيانات.

تأكد سريع

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في تمثيل البيانات باألعمدة؟

إذا كانت اإلجابة نعم← فيتم استعمال بديل المجموعات الصغيرة (125ب).
إذا كانت اإلجابة ال ← فاستعمل بديلي التعلم الذاتي (125ب)، تدريبات المهارات (19)، التدريبات

اإلثرائية (21)

تعلم سابق

تكليف الطالب بأن يشـرحوا كيف ساعدهم الدرس السابق "أستكشـف التمثيل باألعمدة" على
تعلم الدرس الحالي.

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدرسين (10-3، 10-4) بإعطائهم:

االختبار القصير في دليل التقويم (2) ص (97).

والتحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدرسين (10-1، 10-4) بإعطائهم:

اختبار منتصف الفصل (99).

تنويع التعليم

(دون)
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المجموعات الصغيرة دون المتوسط 

• تكليف الطالـب لعمل تمثيل باألعمـدة ألشـياء تتعلق بالحيوانات. ومساعـدتهم على ذلك، ثم
سؤالهم بعض األسئلة التي تتعلق بتمثيالتهم.

التعلم الذاتي 

1) سريعو التعلم 

المواد: ورق، أقالم رصاص.

•توجيه الطالب لكتابة سؤال يتطلب مسحًا.
• إعطائهم وقتًا كافيًا لجمع اإلجابات من طالب الصف.

• تكليفهم بتمثيل البيانات باألعمدة.

2) تدريبات حل المسألة 

تدعّيم مهارات حل المسألة وخططها مسـتعملًا تدريبات حل المسألة (20) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي (2)

مقطع مرئي (3)

مقطع مرئي (4)

التمثيل باألعمدة باستعمال اللعب

مقطع مرئي (5)

مقطع مرئي (6)

مقطع مرئي (7)

المدرسة العربية

شبكة الرياضيات التعليمية

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

موضوع غن حق الجد والجدة في اإلسالم

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

دون

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)
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https://www.youtube.com/watch?v=rOQfskMzv6w
https://www.youtube.com/watch?v=rOQfskMzv6w
https://www.youtube.com/watch?v=4qScANjwEyQ
https://www.youtube.com/watch?v=BTHgII4geKE
https://www.youtube.com/watch?v=EKMpxUfksyQ
https://www.youtube.com/watch?v=jCx_IobjwwY&t=548s
https://www.youtube.com/watch?v=7_3E2PVYx3g
https://www.youtube.com/watch?v=nS6Zx9Bt2K4
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/statistic/math2.htm
http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_5_(4)
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/10/4/titel.htm
http://www.saaid.net/Doat/faisal/33.htm
https://ien.edu.sa


هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441االحتمالالرياضيات
الثاني

1
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التمهيد

مراجعة المكتســبات السـابقة لـدى الطالـب حـول الحـدث المسـتحيل والحـدث األـكيد واألـكثر
إمكانية واألقل إمكانية، وذلك بعرض مقطع مرئي من الدقيقة 0.15 إلى الدقيقة 1.37.

ثم توجيه األسئلة التالية للطالب:

ما هو الحدث األكيد؟ اذكر مثالًا على ذلك.
ما هو الحدث المستحيل؟ اذكر مثالًا على ذلك. 

عرض قرص دوار إلكتروني على الطالبات باستخدام جهاز العرض(صورة توضيحية):

ثم توجيه مجموعة األسئلة التالية:

هل اختيار لون أسود أكيد أم مستحيل؟ولماذا؟
هل يستطيع أحدكم أن يتنبأ باللون الظاهر؟ فسر ذلك.

ماذا لو كان القرص لونه أخضر بالكامل، فماذا ستكون نتيجة ظهور لون أخضر؟
اللــــــون األخضـــــــر؟ وكيف تعـــــــبر عن والـــــــئك وحبك لوطنـــــــك. مـــــــاذا يعني لك 

عرض فكرة الـدرس وهي تحـديد ما إذا كانت الحوادث: أكيـدة، أو أكثر احتمالًا، أو أقل احتمالًا، أو
مستحيلة، وعرض المفردات وهي االحتمال.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الحدث األكيد والحدث
المستحيل

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل

-الحدث األكيد والحدث المستحيل البيانات وقرائتها
الحدث األكيد والحدث المستحيل

أكثر إمكانية - أقل
امكانية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-تمثيل

-أكثر إمكانية - أقل امكانية البيانات وقرائتها
أكثر إمكانية -أقل إمكانية

و مستحيلة.الهدف األول ، أ احتماالً ل  ق و أ ، أ احتماالً و أكثر  ت الحوادث أكيدة، أ ن ا ا إذا ك تحديد م
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https://www.youtube.com/watch?v=D7S2uRoRwp4&feature=youtu.be
https://static-s.aa-cdn.net/img/appletv/50600001007275/a249609ffd71dcd03859f478d9002cd7
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/573
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/574


40الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

التـدريب والممارســة، للوصـول إلى تسـاعد هــذه اإلـستراتيجية على تكـوين وبنـاء مفهـوم االحتمـال، عن طريق 
اإلتقــان القــائم على المعنى، وفي هــذه اإلــستراتيجية يحل الطــالب المســائل عن طريق عمليــات االســتدالل

واالسترجاع التلقائي للحقائق.

دور المعلم

اسـتثارة دافعية الطالـب للتعلم ومراعـاة أنماط التعلم المختلفة عند تعليم أو التـدريب على مهارة تحـديد ما
إذا كـانت الحوادث أكيـدة أو أكـثر احتمـاال أو أقل احتمـاال أو مسـتحيلة، والتحقق من إتقـان الطالـب للمهـارة بما

يتضمن الفهم والتفكير ومالحظة األنماط، عن طريق حل العديد من األمثلة والتدريبات.

دور المتعلم

أداء الطالــب للمهــارة داخل وخــارج الصــف في سياقـات متنـوعة من كتـاب الطـالب وكتـاب التمـارين ومصـادر
التـدريبات اإلثرائية)، وحل المسائل المعلم لألنشـطة الصـفية (تـدريبات إعادة التعليم أو مهارات حل المسألة أو 

عن طريق عمليات االستدالل واالسترجاع التلقائي للحقائق.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
إســتراتيجية تعزز من قــدرة الطــالب على تحليل وتركيب وتقــويم المعلومــات بطريقة عقالــنية في حل

المشكالت والبحث والشعور بالمتعة وتحقيق الذات عند الوصول الى اكتشاف ما.

دور المعلم

تحــديد المفــاهيم العلمية والمبــادئ الـتي سيتم تعلمها وهي االحتمــال وامثلته، وطرحها في صـورة نشـاط
ومشــكلة كما في األــمثلة وتمـارين تـأكد، وإعــداد المـواد التعليمية الالـزمة لتنفيذ الــدرس كالمقـاطع المرئية
والتطبيقـات وأوراق العمل لتنفيذ النشاط، وصـياغة المشـكلة على هيئة أسـئلة فرعية بحيث تنمي مهارة فرض
الفروض لــــدى الطالــــب، وتشــــجع على اســــتكشاف االحتمــــال وأنــــواع الحــــوادث، وتحــــديد األنشــــطة أو

التجارب االكتشافية التي سينفذها الطالب مثل نشاط التمهيد وتمارين تأكد.

دور المتعلم

اكتشاف االحتمال وانواع الحوادث بأنفسـهم خالل تنفيذ النشاط جماعيًا واإلجابة على التساؤالت لكي يشعروا
بالرضـى والرغبة في مواصـلة التعلم. ومعـالجة المعلومـات أثناء مناقشـة النشاط التمهيـدي وتحليلها والربط
بينها لكي يصـلوا إلى معلومات جديدة باسـتخدام عمليات االستقراء أو االستنباط أو أي طريقة أخرى، واالعتماد

على أنفسهم في ذلك باستخدام معلوماتهم السابقه.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

األجهزة الذكية

الوسيلة التعليمية
يمكن استخدام العديد من التطبيقات مثل األلعاب التعليمية، أو محاكاة إلجراء التجارب.

مثل تطبيق classroom spinners، يستخدم في التمهيد.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية
من الوسـائل الـتي يمكن من خالـلها إيصـال المعلـومة بسـهولة من خالـل إعـداد أو اختيـار مقطع مرئي

مناسب لمحتوى الدرس، يتم عرض مقطع مرئي في التمهيد للدرس لجذب انتباه الطالب.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

flashالنشاط

المرفقات

ملف 1

ملف 2
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https://www.appannie.com/en/apps/appletv/app/1143588037/
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/62066?lessonId=85168
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170811051747449ProbabilityTaskCardsfor1st3rd.pdf
https://lplan.ien.edu.sa/Uploads/LessonActivities/20170811051834333%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%20%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%B3.pdf


التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

1/ اعطاء الطالب تدريب تفاعلي.

2/ أخبر الطالب أن لدينا قرصًا ذا مؤشر دوار مقسمًا إلى ٦ أقسام متساوية؛ ٥ أقسام منها لونها أحمر، وقسم
واحد لونه أخضر.

استعمل هذه المعطيات في اإلجابة عما يأتي:
• ما احتمـال أن يقف مؤشــر القرص الــدوار على اللـون األـحمر؟ وضــح ذلـك. (أكـثر احتمـالًا؛ ألـن ٥ أقســام من ٦

أقسام لونها أحمر).
• ما احتمـال أن يقف مؤشـر القرص الـدوار على اللون األخضـر؟ وضـح ذلـك. (أقل احتمـالًا؛ ألن قسـمًا واحـدًا لونه

أخضر).

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

اربط كل احتمال بوصفه:

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

األسئلة من 7 إلى 10 في كتاب الطالب ص 161.

والسؤال 20 ص 162.

المطويات

تشجيع الطالب على كتابة مسائل مشابهة لألمثلة، وتدوينها في المكان الخاص باالحتمال في مطوياتهم.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إكمال الناقص

العدد األكثر احتمال أن يتوقف عنده المؤشر في الشكل أدناه هو .........

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

 

التكاليف المنزلية
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التكاليف المنزلية

كتاب التمارين:

األسئلة من 1- 8 ص (37).

كتاب الطالب:

األسئلة حصة 1المستوى

15(دون)

11، 12، 13، 14(ضمن)

19، 21(فوق)

ن التكاليف المنزلية م 20ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

أدار وليد المؤشر في القرص أدناه كرة واحدة،

فما العدد األكثر احتمال أن يتوقف عنده المؤشر ؟

مطابقة السحب واإلفالت

استعمل التمثيل باألعمدة أدناه ، و اربط كل سؤال بإجابته :

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يجد بعض الطالب صعوبة في استعمال الكلمات لوصف االحتمال، لذا؛ وجه الطالب إلى
قراءة فقرة"استعد" ووضح لهم بالكلمات المستخدمة لوصف االحتمال باستعمال الكيس

الذي يحتوي على الكرات.

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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الخلفية الرياضية

يصـف االحتمـال إمكـانية وقوع حـدث مـا. والهـدف من هـذا الـدرس هو مساعـدة الطالب على
تعرُّف العبـــارات وفهمها واســــتعمالها بطريقة وصــــفية. ويجب على كل شخص أن يــــدرك
المعاني الـدقيقة للكلمات اآلتية: أكيد، أكثر احتمالًا، أقل احتمالًا، مسـتحيل. وأخيرًا فإن هـدفنا
هو تقـدير هـذه العبارات إلى األرجح. ولتهيئة الطالب لهذا الهدف يتم اسـتعمال العبارة « قريب
إلى الصـفر » لوصـف الحـدث األـقل احتمـالًا، والعبـارة « قريب إلى الواحد » لوصـف الحـدث األـكثر

احتمالًا.

التدريس

أسئلة البناء

اًط من الكيس، وتســجِّيل رـب ملئ الكيس بـأربطة مطـاطية ذات أربعة ألـوان مختلفـة. وســحب 
لونه، ثم إرجاع الرباط وتحريك الكيس جيدًا. تكرِّار هذه العملية ٢٠ مرة، وتوجيه الطالب إلى تأمُّل

النتائج، وسؤالهم:
تمَّ السـحب مرة أخرى فهل سحب ربـاط أخضـر أكثر ، احتمـالًا من سحب رباط أحمر (لونان • إذا 

من ألوان األربطة في الكيس)؟ تعتمد اإلجابات على البيانات.
• ما فرص سحب رباط فضي اللون (أحد األلوان)؟ تعتمد اإلجابات على البيانات.

تمَّ الســــــحب مرة أخرى، فــــــأي األــــــلوان أكـــــثر احتمــــــالًا؟ وأيها أقل احتمـــــالًا؟ وأيُّها • إذا 
مستحيل؟ تعتمد اإلجابات على البيانات.

وصف االحتمال

، مثال 1: تـأكد من أن الطالـب قد فهموا أن االحتمـال يوصـف بالكلمـات، مثل: أكيد، أكثر احتمًاال
أقل احتمًاال، مستحيل.

خطة تدريس بديلة 

إذا ⇐ واجه بعض الطالب صعوبة في وصف االحتمال

فيتم استعمال ⇐ أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

1) تدريبات إعادة التعليم (26)

2) تـوجيه الطالــب الســتعمال مكعبـات متــداخلة أو قطع العد أو القرص الــدوار أو قطعًا من
األوراق لتمثيل المسألة.

عرض ثم تكليف الطالــب بحل المسـألة لتـأكيد توقعـاتهم. فمثلًا لعمل نمـوذج للمثـال ١ يتم 
واحًد، لــونه أزرق، و ٧ مكعبـات لـونها أخضــر. وضـع المكعبـات في الكيس، ثم سحب  مكعًب 

وإرجاعه إلى الكيس ٢٠ مرة.

تأكد سريع

أال يزال بعض الطالب يجدون صعوبة في وصف االحتمال؟

إذا كانت اإلجابة نعم← فيتم استعمال بعض التدريبات اإلضافية لمساعدتهم.
تـــدريبات إذا كـــــــانت اإلجـــــــابة ال ← فيتم اســــــــتعمال بــــــــدائل تنـــــــويع التعليم (131ب)، 

المهارات (27)، التدريبات اإلثرائية (29).

فهم الرياضيات

تقدِّيم المسألة اآلتية إلى الطالب:

لديك ٥ كرات حمراء، وكرتان زرقاوان، وكرة خضراء في كيس.

التحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدرسين (10-5، 10-6) بإعطائهم:

االختبار القصير في دليل التقويم (3) ص (98).

تنويع التعليم

(دون)
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المجموعات الصغيرة الموهوبون 

المواد، مكعبات بألوان مختلفة أو أقالم تلوين، كيس ورق.

• تحــدي المجموعــات الســتعمال المكعبـات الملـونة وكيس الـورق؛ لعمل ثالـث لعب مختلفة
لالعبين اثنين باالحتماالت اآلتية:

لعبة ١: أكثر احتمالًا، يربح الالعب ١
لعبة ٢: أقل احتمالًا، يربح الالعب ١

لعبة ٣: احتمال أكيد، يربح الالعب ١
• توجيه الطالـب لكتـابة قواعد كل لعبة، وطريقة لعبها؛ ليروا ما إذا كـانت االحتماالت صحيحة

أم ال.

التعلم الذاتي 

1) سريعو التعلم 

المواد: كيس ورق، أربطة مطاطية ملونة.

• تكليف كل طـــالبين العمل معًا، والطلب من أحـــدهما بوضـــع أعـــداد مختلفة من األــربطة
إلى ٤، والتـأكد من أن عـدد األـربطة من كل لـون المطـاطية الملـونة في الكيس تـتراوح ما بين ١ 

مختلف.
• الطلب من الطــالب اآلـخر سحب ربـاط مطـاطي دون النظر إليه، وتســجيل لـونه، وإعـادته إلى
ألـوان األــربطة الموجـودة في الكيس، الكيس. ثم يكرر هـــذا العمل ٢٠ مرة. ثم يقــوم بتخمين 

وتقرير أي األلوان أكثر احتمالًا وأيُّها أقل احتمالًا.
• يفتح الطالبان الكيس، وينظران إذا كان الزميل مصيبًا في تقريره أم ال.

• الطلب إليهم تبادل األدوار.

2) الربط مع المواد األخرى، الصحة والتربية الفنية (110د)

وجِّه الطالب إلى نشاطي الصحة والتربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر تعلُّمه.

3) تدريبات حل المسألة 

دعّم مهـارات حل المسألة وخططها مسـتعملًا تـدريبات حل المسألة (28) الواردة في مصادر
المعلم لألنشطة الصفية.

المصادر

شبكة الرياضيات التعليمية

التعليم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات

شرح لالحتمال األكيد واالحتمال الممستحيل

سالح التلميذ

مقطع مرئي (1)

مقطع مرئي (2)

مقطع مرئي (3)

مقطع مرئي (4)

مقطع مرئي(5)

مقطع مرئي (6)

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

فوق

(ضمن) (فوق)

(دون) (ضمن) (فوق)
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http://www.d-math1.com/1/index.php?f=1_3_2_5_(6)
http://aghandoura.com/NEWBOOKS/3%202/3%202/3%202/10/6/titel.htm
http://www.aladwaa.com/lesson.aspx?id=6833
http://www.selaheltelmeez.com/qa.aspx?grade=3&lid=1946
https://www.youtube.com/watch?v=6kZhgDpqPjw
https://www.youtube.com/watch?v=hBS22T4nQe0
https://www.youtube.com/watch?v=WXslgfwYWmU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8NrhICm3HcM
https://www.youtube.com/watch?v=TedbpetdzBE
https://www.youtube.com/watch?v=mxcqM0jGU1c
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