


 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 هـ  (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    الخامس    (    للصف  )  الرياضيات      مادة    )  توزيع منهج      
 

األحد  األسبوع
 هـ2/1/1441

الخميس 
 هـ6/1/1441

األحد  األسبوع
 هـ9/1/1441

الخميس 
 هـ11/1/1441

األحد  األسبوع
 هـ16/1/1441

الخميس 
 هـ22/1/1441

حد األ األسبوع
 هـ21/1/1441

الخميس 
 هـ22/1/1441

 

 القيمة المنزلية ضمن الباليين
مثلث +    فرز المفاهيم) إستراتيجية 

 (فكر,زاوج,شارك+  االستماع
 المقارنة بين األعداد -
مسرح +    األلعاب واإللغاز) إستراتيجية 

 (التدريس التبادلي+  العرائس

 

 تمثيل الكسور العشرية
التدريس +    ض السمكحو) إستراتيجية 

 (أسئلة البطاقات+  التبادلي
 القيمة المنزلية ضمن أجزاء األلف -

الرؤوس +    القبعات الست) إستراتيجية 

 (مسرح العرائس+  المرقمة
 مقارنة الكسور العشرية -

+  اأن من +    فرز المفاهيم) إستراتيجية 

 (حوض السمك

 

 ترتيب األعداد والكسور العشرية
+  مثلث االستماع+     المسابقات) جية إستراتي

 (القبعات الست
 خطة حل المسألة -
+  العمل الجماعي+    اأن من ) إستراتيجية 

 (األلعاب واإللغاز
 اختبار الفصل

 اختبار تراكمي

 

 تقريب األعداد والكسور العشرية  -
 مثلث االستماع+    القبعات الست) إستراتيجية 

 (المسابقات+ 
 تج الجمع والطرحتقدير نوا-
+  المسابقات+    أسئلة البطاقات) إستراتيجية 

 (حوض السمك
 خطة حل مسألة -

+  المسابقات+    أسئلة البطاقات) إستراتيجية 

 (حوض السمك

األحد  األسبوع
 هـ12/1/1441

 الخميس
 هـ4/2/1441 

األحد  األسبوع
 هـ2/2/1441

الخميس 
 هـ11/2/1441

 األحد األسبوع
 ـه14/2/1441 

الخميس 
 هـ11/2/1441

 األحد األسبوع
 هـ21/2/1441 

 الخميس
 هـ22/2/1441 

 

 جمع الكسور العشرية وطرحها -

خرائط +    أعواد المثلجات) إستراتيجية 

 (مثلث االستماع+  المفاهيم

 خصائص الجمع - 

+  العمل الجماعي+    اأن من ) إستراتيجية 

 (األلعاب واإللغاز
 ًاالجمع والطرح ذهني -

الكرسي +    خرائط المفاهيم) إستراتيجية 

 (القصة+   الساخن
 اختبار الفصل

 اختبار تراكمي

 

 ماط الضربأن
البطاقات +    فكر,زاوج,شارك) إستراتيجية 

 (الرؤوس المرقمة+  المروحية
 خاصية التوزيع -
لعب +    مسرح العرائس) إستراتيجية 

 (فرز المفاهيم+   األدوار
 الضربتقدير نواتج  -
خرائط +    حوض السمك) إستراتيجية 

 (أسئلة البطاقات+   المفاهيم

 

 الضرب فى عدد من رقم واحد
خرائط +    فكر,زاوج,شارك) إستراتيجية 

 (الرؤوس المرقمة+  المفاهيم
 خطة حل مسألة -

حوض +  اأن من +    فرز المفاهيم) إستراتيجية 

 (السمك
 الضرب فى عدد من رقمين -
+  المسابقات+    القبعات الست) ية إستراتيج

 (أسئلة البطاقات

 

 خصائص الضرب

+   الكرسي الساخن+   اأنمن ) إستراتيجية 

 (القصة
 اختبار تراكمي - اختبار الفصل



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 هـ  (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    الخامس    (    للصف  )  الرياضيات      مادة    )  توزيع منهج      
 

األحد  األسبوع
 هـ21/2/1441

 الخميس
 هـ1/1/1441 

األحد  األسبوع
 هـ6/1/1441

الخميس 
 هـ12/1/1441

 األحد األسبوع
 هـ11/1/1441 

الخميس 
 هـ12/1/1441

 األحد األسبوع
 هـ22/1/1441 

 الخميس
 هـ24/1/1441 

 

 ماط القسمة أن -
خرائط +    فكر,زاوج,شارك) إستراتيجية 

 (الرؤوس المرقمة+  المفاهيم
 تقدير نواتج القسمة-
+  اأن من +    فرز المفاهيم) إستراتيجية 

 (حوض السمك
 القسمة على عدد من رقم واحد -
+  المسابقات+    القبعات الست) يجية إسترات

 (أسئلة البطاقات

 

 القسمة على عدد من رقمين -
العمل +  التدريس التبادلي) إستراتيجية 

 (فرز المفاهيم+  الجماعي
 خطة حل مسألة -
خرائط +    أعواد المثلجات) إستراتيجية 

 (مثلث االستماع+  المفاهيم
 تفسير باقى القسمة -
 المسابقات+    لقبعات الستا) إستراتيجية 

 (أسئلة البطاقات+ 
 اختبار تراكمي  - اختبار الفصل

 

 عبارات الجمع والطرح الجبرية -
 الرؤوس المرقمة+    القبعات الست) إستراتيجية 

 (مسرح العرائس+ 
 خطة حل مسألة - 

 التدريس التبادلي+    حوض السمك) إستراتيجية 

 (أعواد المثلجات+ 
 لضرب والقسمة الجبريةعبارات ا -

+   المسابقات+     أسئلة البطاقات) إستراتيجية 

 (مثلث االستماع

 

 جداول الدوال -
البطاقات +    فكر,زاوج,شارك) إستراتيجية 

 (الرؤوس المرقمة+  المروحية
 ترتيب العمليات -
  لعب األدوار+    مسرح العرائس) إستراتيجية 

 (فرز المفاهيم+ 
 مع والطرحمعادالت الج -
+  العمل الجماعي+    اأن من ) إستراتيجية 

 (األلعاب واإللغاز

األحد  األسبوع
 هـ22/1/1441

 الخميس
 هـ1/4/1441 

األحد  األسبوع
 هـ4/4/1441

 الخميس
 هـ1/4/1441 

 األحد األسبوع
 هـ11/4/1441 

الخميس 
 هـ12/4/1441

 األحد األسبوع
 هـ11/4/1441 

 الخميس
 هـ22/4/1441 

 

 معادالت الضرب

خرائط +    حوض السمك) إستراتيجية 

 (أسئلة البطاقات+   المفاهيم
 اختبار الفصل

 اختبار تراكمي
 الكسور والقسمة -
مثلث +    فرز المفاهيم) إستراتيجية 

 (فكر,زاوج,شارك+  االستماع

 

 الكسور غير الفعلية  -
مسرح +    األلعاب واإللغاز) إستراتيجية 

 (تدريس التبادليال+  العرائس

 خطة حل المسألة -
أعواد +    فرز المفاهيم) إستراتيجية 

  (التدريس التبادلي+  المثلجات
 األعداد الكسرية -
خرائط +    فكر,زاوج,شارك) إستراتيجية 

 (الرؤوس المرقمة+  المفاهيم

 

 الكسور على خط االعداد -
حوض +  اأن من +    فرز المفاهيم) إستراتيجية 

 (كالسم
 تقريب الكسور -
+  المسابقات+    القبعات الست) إستراتيجية 

  (أسئلة البطاقات

 اختبار الفصل

 اختبار تراكمي

 مراجعة وتقويم 

 األسبوع
األحد 

 هـ22/4/1441
الخميس 

 هـ29/4/1441
 األسبوع

األحد 
 هـ1/2/1441

 الخميس
 هـ2/2/1441 

 م21/29/2219هـ الموافق: 22/21/1441د بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول:األح 

  م21/29/2219هـ الموافق:24/21/1441إجازة اليوم الوطني: اإلثنين 

  م22/12/2219هـ الموافق: 22/24/1441بداية اختبار الفصل الدراسي األول: األحد 

  م22/21/2222هـ الموافق:22/22/1441بداية إجازة منتصف العام: الخميس 
 برامج عالجية 71 برامج عالجية 71

   
 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

  األول       األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة األولى  : الوحدة

     الحصة     الصف القيمة المنزلية موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم يميةالمعينات التعل التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 المنزلية القيمة
 الباليين ضمن

 

 فرز المفاهيم +   
+  مثلث االستماع

 فكر,زاوج,شارك

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 

 السبورة   √ ⃝
 

  الكتاب  √ ⃝
 

 البطاقات  √ ⃝
 

 العروض  √ ⃝

 

 
 نماذج حسية      ⃝
 

 أقالم ملونة      ⃝
  
 صور      ⃝

 

 مجسمات        ⃝
 

 أفالم تعليمية      ⃝
  
 أخرى........      ⃝

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

 
 االختبارات الشفوية √ ⃝
 

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
 

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 

 الواجبات المنزلية    √ ⃝
 

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 المقارنة بين األعداد

 

 األلعاب واإللغاز +   
 + مسرح العرائس

 التدريس التبادلي

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 

 ة السبور  √ ⃝
 

  الكتاب  √ ⃝
 

 البطاقات  √ ⃝
 

 العروض  √ ⃝

 

 
 نماذج حسية      ⃝
 

 أقالم ملونة      ⃝
  
 صور      ⃝

 

 مجسمات        ⃝
 

 أفالم تعليمية      ⃝
  
 أخرى........      ⃝

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

 
 االختبارات الشفوية √ ⃝
 

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
 

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 
 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 

 أخرى ......................     ⃝

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

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

 نيالثا األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة األولى  : الوحدة

     الحصة     الصف القيمة المنزلية موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 الكسور تمثيل
 العشرية

 

 حوض السمك +   

 + التدريس التبادلي

 لة البطاقاتأسئ

 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 يريةاالختبارات التحر  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

  

القيمة المنزلية ضمن 
 أجزاء األلف

 

 القبعات الست +   
 + الرؤوس المرقمة

 رح العرائسمس

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 يةاالختبارات التحرير  √ ⃝
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

  

مقارنة الكسور 
 العشرية

  فرز المفاهيم +   

حوض  + اأن من 

 السمك

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  ابالكت  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝
     ................................. 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

  الثالث       األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة األولى  : الوحدة

     الحصة     الصف القيمة المنزلية موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 األعداد ترتيب
 العشرية والكسور

 

 المسابقات +    
 + مثلث االستماع
 القبعات الست

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 

 السبورة   √ ⃝
 

  لكتابا  √ ⃝
 

 البطاقات  √ ⃝
 

 العروض  √ ⃝

 

 
 نماذج حسية      ⃝
 

 أقالم ملونة      ⃝
  
 صور      ⃝

 

 مجسمات        ⃝
 

 أفالم تعليمية      ⃝
  
 أخرى........      ⃝

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

 
 االختبارات الشفوية √ ⃝
 

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 

 اقشةالمن   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
 

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 
 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 خطة حل المسألة

 

  العمل    + اأن من

األلعاب  + الجماعي

  واإللغاز

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 

 السبورة   √ ⃝
 

  الكتاب  √ ⃝
 

 البطاقات  √ ⃝
 

 العروض  √ ⃝

 

 
 نماذج حسية      ⃝
 

 أقالم ملونة      ⃝
  
 صور      ⃝

 

 مجسمات        ⃝
 

 أفالم تعليمية      ⃝
  
 أخرى........      ⃝

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

 
 االختبارات الشفوية √ ⃝
 

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
 

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 

 أخرى ......................     ⃝

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

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

  لرابع   ا    األسبوع   أسابيع  2  الزمن المتوقع للوحدة الثانية  : الوحدة

     الحصة     الصف الجمع والطرح موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

تقريب األعداد والكسور 
 العشرية

 

 القبعات الست +   
+  مثلث االستماع

 المسابقات

 ........:........... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 مناقشةال   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 تقدير نواتج الجمع والطرح

 

 أسئلة البطاقات +   
حوض  + المسابقات

 السمك

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝
 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  ظةالمالح    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 خطة حل مسألة

 
 أسئلة البطاقات +   

حوض  + المسابقات

 السمك

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝
     ................................. 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

  الخامس       األسبوع   أسابيع  2  الزمن المتوقع للوحدة الثانية  : الوحدة

     الحصة     الصف الجمع والطرح موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف )المحتوى( المكون التاريخ اليوم

  

جمع الكسور العشرية 
 وطرحها

 

 أعواد المثلجات +   

 + خرائط المفاهيم

 مثلث االستماع

 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 

 السبورة   √ ⃝
 

  الكتاب  √ ⃝
 

 البطاقات  √ ⃝
 

 العروض  √ ⃝

 

 حسيةنماذج       ⃝
 

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝
 

 أخرى........      ⃝

 
 االختبارات الشفوية √ ⃝
 

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
 

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝
 

 ................أخرى ......     ⃝
     ................................. 

  

 خصائص الجمع

 

  العمل    + اأن من

األلعاب  + الجماعي

  واإللغاز

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 بارات الشفويةاالخت √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى .....................     ⃝



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف )المحتوى( المكون التاريخ اليوم

  

 الجمع والطرح ذهنيًا

 

 خرائط المفاهيم +   
 +  الكرسي الساخن

 القصة

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 المنزلية الواجبات    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

     السادس    األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة الثالثة  : الوحدة
     الحصة     الصف الضرب موضوع الوحدة

 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 أنماط الضرب

 
 فكر,زاوج,شارك +   

 البطاقات المروحية
 الرؤوس المرقمة+ 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 ونةأقالم مل      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝
     ................................. 

  

 خاصية التوزيع

 
 مسرح العرائس +   

فرز  +  لعب األدوار

 المفاهيم

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 ....أخرى....      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 تقدير نواتج الضرب

 

 حوض السمك +   
 +  خرائط المفاهيم
 أسئلة البطاقات

 ..:................. أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝
 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

     السابع    األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة الثالثة  : الوحدة
     الحصة     الصف الضرب ع الوحدةموضو

 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 واحد رقم من عدد فى الضرب

 
 فكر,زاوج,شارك +   

 + خرائط المفاهيم

 الرؤوس المرقمة

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 لبطاقاتا  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 المنزليةالواجبات     √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 خطة حل مسألة

 
 فرز المفاهيم +   

حوض  + اأن من 

 السمك

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝
 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 فى عدد من رقمين الضرب

 
 القبعات الست +   

أسئلة  + سابقاتالم

 البطاقات
 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 تبارات التحريريةاالخ  √ ⃝
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

     الثامن    األسبوع   أسابيع 3  للوحدةالزمن المتوقع  الثالثة  : الوحدة
     الحصة     الصف الضرب موضوع الوحدة

 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 خصائص الضرب

 

  الكرسي  +  اأن من

 القصة +  الساخن

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 

 ة السبور  √ ⃝

 

  الكتاب  √ ⃝

 

 البطاقات  √ ⃝

 

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 

 أقالم ملونة      ⃝

 

 صور      ⃝

 

 مجسمات        ⃝

 

 أفالم تعليمية      ⃝

 

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

 

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 

 أخرى ......................     ⃝

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



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

     التاسع    األسبوع   أسبوعين  الزمن المتوقع للوحدة الرابعة  : الوحدة
     الحصة     صفال القسمة موضوع الوحدة

 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 القسمة أنماط  

 

 فكر,زاوج,شارك +   
 + خرائط المفاهيم

 الرؤوس المرقمة

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 ضالعرو  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 ى ......................أخر     ⃝
     ................................. 

  

 تقدير نواتج القسمة

 
 فرز المفاهيم +   

حوض  + اأن من 

 السمك

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝
 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

القسمة على عدد من رقم 
 واحد

 

 القبعات الست +   

أسئلة  + المسابقات

 البطاقات

 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

 العاشر األسبوع   أسبوعين  الزمن المتوقع للوحدة الرابعة  : الوحدة

     الحصة     الصف القسمة موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

القسمة على عدد من 
 رقمين

 

 التدريس التبادلي + 
+  العمل الجماعي

 فرز المفاهيم
 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 ورة السب  √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝
 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 تدريباتال

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 خطة حل مسألة

 
 أعواد المثلجات +   

 + خرائط المفاهيم
 مثلث االستماع

 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 ...أخرى ...................     ⃝
     ................................. 

  

 تفسير باقي القسمة

 
 القبعات الست +   

أسئلة  + المسابقات

 البطاقات
 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

  عشر    الحادي األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة الخامسة  : وحدةال

     الحصة     الصف العبارت الجبرية والمعادالت موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

عبارات الجمع والطرح 
 الجبرية

 
 القبعات الست +   

 + ةالرؤوس المرقم
 مسرح العرائس

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝
 لتحريريةاالختبارات ا  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 خطة حل مسألة

 

 حوض السمك +   
+  التدريس التبادلي

 أعواد المثلجات

 :................... أخرى

 لبرجكترا  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
  √ ⃝   شطةن ألا    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝
     ................................. 

  

عبارات الضرب والقسمة 
 الجبرية

 
 أسئلة البطاقات +    

مثلث  +  المسابقات

 االستماع

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝
 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 تالتدريبا

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

 
 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

  عشر    الثاني    األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة الخامسة  : الوحدة

     الحصة     الصف لمعادالتالعبارات الجبرية وا موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 جداول الدوال

  فكر,زاوج,شارك +   
 البطاقات المروحية

 الرؤوس المرقمة+ 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝
     ................................. 

  

 ترتيب العمليات

  ح العرائسمسر +   
فرز  +  لعب األدوار

 المفاهيم

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 الشفويةاالختبارات  √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 معادالت الجمع والطرح

   العمل    + اأن من

األلعاب  + الجماعي

  واإللغاز

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝
 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝
     ................................. 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

  عشر    الثالث    األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة الخامسة  : الوحدة

     الحصة     الصف لجبرية والمعادالتالعبارات ا موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 معادالت الضرب

 حوض السمك +   
 +  خرائط المفاهيم
 أسئلة البطاقات

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝
 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝
 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝
     ................................. 

  

 الكسور والقسمة

 
 فرز المفاهيم    +

+  مثلث االستماع

 ركفكر,زاوج,شا

 أخرى :...................

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝
  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝
 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝
 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝
 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝
 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

  عشر    الرابع    وع  األسب أسبوعين  الزمن المتوقع للوحدة السادسة  : الوحدة

     الحصة     الصف العبارات الجبرية والمعادالت موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 الكسور غير الفعلية

 

 األلعاب واإللغاز    +

+  مسرح العرائس

 التدريس التبادلي

 أخرى :...................

 البرجكتر  √ ⃝

 ة السبور  √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 ريباتالتد

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

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

  

 خطة حل المسألة

 

 فرز المفاهيم +   
+  أعواد المثلجات

 التدريس التبادلي

 :................... أخرى

 البرجكتر√   ⃝

  السبورة√   ⃝

  الكتاب√   ⃝

 البطاقات√   ⃝

 العروض√   ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 الشفوية االختبارات √ ⃝

 التحريرية االختبارات  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

 التدريبات  √ ⃝   شطة األن    √ ⃝

 المنزلية الواجبات    √ ⃝

 ...................... أخرى     ⃝

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

  

 األعداد الكسرية

  فكر,زاوج,شارك    +

+  خرائط المفاهيم

 الرؤوس المرقمة

 أخرى :...................

 البرجكتر√   ⃝

  السبورة√   ⃝

  الكتاب√   ⃝

 البطاقات√   ⃝

 العروض√   ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 الشفوية االختبارات √ ⃝

 التحريرية االختبارات  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

 التدريبات  √ ⃝   شطة األن    √ ⃝

 المنزلية الواجبات    √ ⃝

 ...................... أخرى     ⃝

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



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 ير وفق استراتيجيات التعليم الحديثةالتحض

  عشر    الخامس    األسبوع   أسبوعين  الزمن المتوقع للوحدة السادسة  : الوحدة

     الحصة     الصف الكسور االعتيادية موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 الكسور على خط االعداد
  فرز المفاهيم +   

حوض  + اأن من 

 السمك

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 بارات التحريريةاالخت  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝

  

 تقريب الكسور

 
 القبعات الست +   

أسئلة  + المسابقات

 البطاقات
 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝

 عروضال  √ ⃝

 

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة      ⃝

 صور      ⃝

 مجسمات        ⃝

 أفالم تعليمية      ⃝

 أخرى........      ⃝

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝

 التدريبات

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 أخرى ......................     ⃝



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 

 

 االبتدائيتوزيع منهج مادة الرياضيات للصف الخامس 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

  برنامج األسبوع التمهيدي 6/1/1441الخميس  2/1/1441األحد  1

 11/1/1441الخميس  9/1/1441األحد  2
 تمثيل الكسور العشرية-المقارنة بين األعداد-القيمة المنزلية ضمن الباليين

 

 22/1/1441الخميس  16/1/1441األحد  1
 ترتيب األعداد والكسور العشرية-ة مقارنة الكسور العشري-القيمة المنزلية ضمن أجزاء األلف 

 

 22/1/1441الخميس  21/1/1441األحد  4
 تقدير نواتج الجمع والطرح-تقريب األعداد والكسور العشرية -خطة حل المسألة

 

 4/2/1441الخميس  12/1/1441األحد  2
 .خصائص الجمع- جمع الكسور العشرية وطرحها-خطة حل المسألة 

 

  خاصية التوزيع.- أنماط الضرب-الجمع والطرح ذهنيا   11/2/1441يس الخم 2/2/1441األحد  6

 مراجعه على ما سبق 11/2/1441الخميس  14/2/1441األحد  2
 

 22/2/1441الخميس  21/2/1441األحد  1
 خطة حل المسألة.  -الضرب في عدد من رقم واحد  -تقدير نواتج الضرب 

 

 1/1/1441الخميس  21/2/1441األحد  9
 أنماط القسمة.-استقصاء حل المسالة  -خصائص الضرب -رب في عدد من رقمين الض

 

 12/1/1441الخميس  6/1/1441األحد  12
 القسمة على عدد من رقمين.-القسمة على عدد من رقم واحد  -تقدير نواتج القسمة 

 

 12/1/1441الخميس  11/1/1441األحد  11
 ات الجمع والطرح الجبرية.عبار-تفسير باقي القسمة  -خطة حل المسألة

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 24/1/1441الخميس  22/1/1441األحد  12
 استقصاء حل المسألة. -عبارات الضرب والقسمة الجبري  -خطة حل المسأله 

 

 1/4/1441الخميس  22/1/1441األحد  11
 معادالت الجمع والطرح. -ترتيب العمليات  -جداول الدوال 

 

 1/4/1441الخميس  4/4/1441األحد  14
   -خطة حل المسألة  -الكسور غير الفعلية  -القسمة والكسور االعتايدية  -معادالت الضرب 

 12/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  12
 تقريب الكسور.. مقارنة الكسور االعتيادية واألعداد الكسرية -األعداد الكسرية 

 

  مراجعة عامة  22/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  16

  االختبارات 2/2/1441الخميس  22/4/1441األحد  12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 

 

     التاريخ االبتدائي الخامسالصف  الرياضيات المادة الباليينالقيمة المنزلية ضمن    موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     لحصةا 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل عرض ةجهزأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ما المقصود بـ دورة األعداد؟ التمهيد

     

التعليم  تإستراتيجيا األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 الهدفتقييم 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

القيمة التلميذة  توضحأن 

 .الباليينالمنزلية ضمن 

 

 

 

بدراسة أن تقوم التلميذة 

المثال وفق المطلوب 

 .للمساعدة على الفهم

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 أستعد

جدول المنازل أدناه يظهر منزلة كل رقم في العدد السابق وفي 

  دورة أعدادالكبيرة نسمى كل ثالثة أرقام األعداد 

 

 .منازل أرقام العدد أو قيمتها المنزلية تساعدنا على قراءة العدد

 القيمة المنزلية مثال 

ثم اكتبي  162222سمي منزلة الرقم الذي تحته خط في العدد 

 قيمته المنزلية.

 من واقع الحياة الصيغة التحليليةمثال 

أكبر الصحاري الرملية في العالم صحاري: الربع الخالي من 

اكتبي هذا العدد  2كلم  642222وتبلغ مساحته حوالي 

 .بالصيغتين القياسية والتحليلية

 :ثم اكتبي قيمته المنزلية الذي تحته خط سمي منزلة الرقم أتأكد

  491126222211ـ    12119222ـ    622212

 :كال من العددين اآلتيين بالصيغة القياسيةأكتب 

 222ألفا و 124مليونا و 12

6+42+1222+12222+222222 

أخبر التلميذات أن أكبر فيلم 

للرسوم المتحركة حقق 

إيرادات بلغت 

دوالرا 416421216

 أمريكيا

 416421216أكتب العدد 

 على السبورة

  أبين للتلميذات أن هذا
العدد عدد كلي وأن 

مجموعة األعداد الكلية 
ال نهائية وأوضح لهن 

 ذلك.
 د أرقام هذا العدد؟ ما عد

اعمل لوحة منازل 
تتضمن دورة اآلحاد 
واأللوف والماليين 
وأطلب  إليهن أن 
 ينسخن اللوحة.

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

 

القيمة المنزلية وضحي 

 .الباليينضمن 

 

 

 

راسة المثال قومي بد

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

   الواجبات المنزلية    األنشطة    التدريبات    المناقشة   المالحظة    االختبارات التحريرية االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  ختاميالتقويم ال



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة األعدادبين مقارنة ال موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات عيناتنماذج و  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 < و > و =. :ماذا تعني العالمات التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن توضح التلميذة كيفية 

 المقارنة بين عددين.

 

 

 

تقوم التلميذة بدراسة أن 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

عندما تقارن بين عددين فإنك تتبين مما إذا كانا  :أستعد

إذا كانت الكميتان متساويين فإنهما تشكالن  متساويين أم ال.

تشكالن  معادلة وإذا كانت الكميتان غير متساويتين فإنهما

 ويمكن استعمال خط األعداد للمقارنة بين األعداد. متباينة.

كل عدد على خط األعداد أكبر من جميع األعداد التي تقع عن 

يساره وكل عدد على خط األعداد أصغر من جميع األعداد التي 

 .تقع عن يمنه

 األعداد استعمال خطمثال 

 باستعمال < و > و = 229 ,214قارني بين العددين  .1
 مثال من واقع الحياة استعمال القيمة المنزلية

مترا  2292المسافة بين بيت محمد والمدرسة : المسافة .2
مترا أي المسافتين  2411وبين بيت سعود والمدرسة 

 ؟أطول
في كال مما يلي  استعملي خط األعداد للمقارنة بين العددينأتأكد 

 < و > و = باستعمال

292.  ...219   

622. .....612 

294. .....294 

612. .....219 

عمل أربع حزم من الكتب أ

بارتفاعات مختلفة, 

ارتفاعاتها  أقيسو

النتائج  أسجلبالسنتمتر, و

وأسأل  على السبورة

 التلميذات:

 ما ارتفاع أعلى حزمة؟ 
ما الرمز الذى يمكنك 
استعمالها لتكتب اطول 
حزمة أكثر طوالً من 
 الحزمة التى تليها؟ 

 حزمة؟ ما ارتفاع اخفض 
ما الرمز الذى يمكنك 
استعمالها لتوضحي أن 
اخفض حزمه اقل من 

  أعلى حزمة؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

كيفية المقارنة وضحي 

 .بين عددين

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

دة وفق المطلوب للمساع

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم
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 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أخرى.... 

 .اب المدرسيالكتحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة تمثيل الكسور العشرية موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي اتلوحات ورسوم صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ما المقصود بالكسرالعشري؟ التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

كيفية أن توضح التلميذة 

 .تمثيل الكسور العشرية

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

طلوب المثال وفق الم

 للمساعدة على الفهم.

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 

 ستعدأ

أو  122أو  12يمكن كتابة كل كسر اعتيادي مقامه 

 ..... على صورة كسر عشري,1222

الكسور التي تمثل أجزاء من عشرة ومن مئة ومن ألف تحوي 

 رقما أو رقمين أو ثالثة أرقام عن يمين الفاصلة العشرية.

 كتابة الكسور االعتيادية على صور كسور عشرية مثال

 .على صورة كسر عشري 122/  12اكتبي الكسر  .1
كتابة الكسور االعتيادية على صورة مثال من واقع الحياة: 

 كسور عشرية

حشرات: كتلة حشرة حوالي           من الكيلو جرام مثلي  .2
 .هذا الكسر واكتبيه على صورة كسر عشري

 سر مما يأتي واكتبيه على صورة كسر عشري:مثلي كل كأتأكد 

 

 

 

على صورة      12و       1اذكري قاعدة لكتابة كسور مثلي  

  1222    122كسر عشري                       

 

أوزع صور رياالت على 

التلميذات, وأسأل, كم هللة 

في ريال واحد؟ )أوضح 

ريال =  1للتلميذات أن 

 هللة111

 ادي ما الكسر االعتي

الذي يمثل الهالة من 

 الريال الواحد؟ 

  كيف تمثلي الهللة على

صورة كسر عشري 

 من الريال؟ 

  ما الكسر االعتيادي

 11الذي تعبر عن 

 هلالت في الريال؟                

  هلالت 11كيف تمثلي

على الصورة كسر 

 عشري من الريال؟   
 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o لخرائط الذهنيةا 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

تمثيل كيفية وضحي 

 .الكسور العشرية

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    شة    المناق   المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

65 
0000 
 

4 
00 

 

2 
00 

 

21 
000 

 
   24 

122 
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أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة القيمة المنزلية ضمن أجزاء األلف موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟كيف تستعمل القيمة المنزلية في قراءة الكسور العشرية التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

الفرق أن توضح التلميذة 

بين الصيغة القياسية 

والصيغة التحليلية 

 .والصيغة اللفظية

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

ئل أن تحل التلميذة المسا

 وفق المطلوب.

 

 أستعد

سبق أن عرفت جدول المنازل لألعداد ويمكن توسيعه ليشمل 

الفاصلة العشرية في هذا  وتفصل 22 ,69كسورا عشرية مثل 

 .العدد منزلة اآلحاد عن منزلة األجزاء من عشرة

 منازل األرقام في الكسور العشريةمثال 

ثم  242,2سمي منزلة الرقم الذي تحته خط في العدد  .1
 .اكتبي قيمته

 مثال الصيغتان القياسية والتحليلية

اكتبي العدد خمسة وست مئة وأربعة عشر من ألف  .2
 بالصيغتين القياسية والتحليلية

 مثال من واقع الحياة الصيغة اللفظية

كجم من التمر من نخلة في فناء  29,1قياس: جمع محمد  .1
 ثم اكتبيه بالصيغة اللفظية.,منزلها. اقرئيهذا العدد

 :سمي منزلة الرقم الذي تحته خط ثم اكتبي قيمته المنزليةأكد أت

14,6                 292,12 

 اكتبي كال من العددين اآلتيين بالصيغة القياسية:

 224,2+21,2+9,2+6+22من مئة      12و  2

من التلميذات أن أطلب 

ينسخن الشكل عن 

السبورة, وأن يملئن 

 الفراغات باألرقام اآلتية:
منزلة العشرات.                          في 3

 صفر في منزلة األلوف.

في منزلة  األحاد.                           8

في منزلة احاد  2

في منزلة  7 الماليين.

في  5عشرات األلوف. 

 منزلة عشرات الماليين

في منزلة المئات.                            2

في منزلة مئات  1

في منزلة   6الماليين.  

 مئات األلوف.
فما هو العدد؟ 

152671238 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

الفرق بين وضحي 

الصيغة القياسية 

والصيغة التحليلية 

 .والصيغة اللفظية

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

للمساعدة  وفق المطلوب

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 
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 .الكتاب المدرسيبات حل تدري الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة مقارنة الكسور العشرية موضوع الدرس

المكتسبات      المجموعة

 والمفردات الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي وحات ورسوماتل صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟ما المقصود بالكسور العشرية المكافئة التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

كيفية أن توضح التلميذة 

 .مقارنة الكسور العشرية

 

 

 

ة بدراسة أن تقوم التلميذ

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 :أستعد

 .نقارن بين الكسور العشرية كما نقارن بين األعداد

 ممقارنة الكسور العشريةمثال من واقع الحياة: 

مرة ـ حاسوب: انظري إلى الجدول 1

 ؟ثانية أي المقطعين أطول

ة التي لها القيمة نفسها تسمى كسورا عشرية كسور العشريال

 متكافئة.

 مثال من واقع الحياة: ممقارنة الكسور العشرية

باستعمال < و > و  42,2و  422,2ـ قارني بين العددين 2

= 

 باستعمال < و > و = 6,1و  69,1قارني بين العددين ـ 1

باستعمال < و >  42,2و  422,2قارني بين العددين  أتأكد

 :و =

2,2. ....2,2       62,2. .....26,2    2,1. ....22,1 

 

42,4. ...44,4  122,2. ....122,2  624,9. ..611,9 

أعطي التلميذات شبكتين مقسمة 

مربع, وأطلب   12× 12إلى  

إليهن أن يسموا الشبكة  األولى 

 "أ" واألخرى "ب"

 41أخبر التلميذات أن يظللوا 

مربع صغير  122مربعاً من   

 62وأن يظللوا ,الشبكة "أ"من 

 مربعا من الشبكة:"ب"

أرسم الشبكات نفسها على 

 السبورة, وأسأل

ما عدد المربعات المظللة في 

 الشبكة "أ"؟

ما الكسر العشري الذي يمثلي 

 الجزء المظلل من الشبكة؟

ما عدد المربعات المظللة في 

 الشبكة "ب"؟

أي العددين أكبر؟ كيف عرفت 

 ذلك؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

كيفية مقارنة وضحي 

 .الكسور العشرية

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 
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 ....أخرىالواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةرات التحريرية    االختبا االختبارات الشفوية أدوات التقويم

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

 

     التاريخ مس االبتدائيالرياضيات الصف الخا المادة ترتيب األعداد والكسور العشرية موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟شريين متكافئانكيف تعرفي أن كسرين ع التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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ترتيب أن توضح التلميذة 

 .األعداد والكسور العشرية

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 مطلوب.وفق ال

 

 أستعد 

الجدول المجاور يبين سعة عدد من مالعب كرة القدم في 

المملكة العربية السعودية استعملي القيمة المنزلية لترتيب سعة 

  .المالعب من األكبر إلى األصغر

 ترتيب األعداد مثال من واقع الحياة:

مالعب: انظر إلى الجدول السابق ورتبي سعة المالعب من ـ  1

 األصغر. األكبر إلى

 : ترتيب األعداد والكسور العشريةمثال من واقع الحياة

رياضة: يبين الجدول المجاور النقاط التي حصل عليها ـ  2

سالم في ثالث مسابقات في رياضة الجمباز رتبي النقاط 

  .من الصغرى إلى الكبرى

رتبي  كل مجموعة من االعداد فيما يأتى من األصغر إلى أتأكد 

 االكبر

, 292, 641, 262فات المقطوعة بالكيلو متراًت: المسا

642 

, 1,222, 1,29, 1,9أطوال نباتات مختلفة بالسنتمتراًت: 

1,22 

 ,1,41, 2,9, 1,12أطوال حشرات مختلفة بالسنتمتراًت: 

1,1 

أن   التلميذاتأطلب إلى 

تدوروا القرص الدوار 

 9المرقم من صفر إلى 

ليكونوا أعداداً من خمس 

 منازل. 

o تلميذتين لب إلى وأط
أن يشاركا الصف 

قارن أ عدديهما.في 
العددين. أيهما اكبر؟ 
 كيف عرفت  ذلك؟ 

o  تلميذتين أطلب إلى
أن يشاركا  آخرتين

الصف في عدديهما 
  أي العددين أصغر؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

 

 

ترتيب األعداد وضحي 

 .والكسور العشرية

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.
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 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

ة   الواجبات المنزلياألنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة خطة حل المسألة موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ التعلم والوسائل تقلبات

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ما العددان 126وحاصل ضربهما  12عددان مجموعهما  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 ةالبديل

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

أن تختار التلميذة خطة 

 مناسبة لحل المسألة.

 

 

أن توضح التلميذة 

 معطيات المسألة.

 

 

أن تصف التلميذة الحلول 

 الممكنة لحل المسألة.

 

أن تبين التلميذة كيفية 

 التحقق من حل المسألة.

 

   أحل المسائل باستعمال خطة التخمين  فكرة الدرس

 .والتحقق

 ت المسألة؟أفهم ما معطيا

 .بعض الجمال لها سنامان وبعضها لها سنام واحد 

  سناما. 22جمال لها  19رأى محمود 

 ؟ما المطلوب  

 كم جمال من كل نوع رأى محمود؟ 
 . يمكن حل هذه المسألة بطريقة "التخمين والتحقق" خططأ

  حلأ

 جمال بسنام واحد. 9جمال بسنامين و 12خمن: 

 سناما. 22=  2×  12تحقق: 

 جمال بسنام واحد 12جمال بسنامين و 2 خمن:

 سناما. 12=  1×12سناما    14=  2×2تحقق 

 جمال بسنام واحد  11جمال بسنامين و 1خمن 

 سناما. 11=  1×11سناما   16=  2×1تحقق 

 .جمال بسنام واحد 11جمال بسنامين و 1إذن رأى محمود 

 .سناما 22=  11+16جمال و  19=  11+  1راجع  أتحقق

المسألة اآلتية إلى أقدم 

التلميذات: تشتري 

شيماء مستلزمات لعمل 

ملصقات لمعرض الحرف 

المدرسي, وهناك تنزيال 

عليها, إذا اشتريت ثالثة 

صناديق فإنك تحصل 

على الرابع بنصف 

السعر وثمن الصندوق 

 8الملصق اإلعالني 

رياالت. إذا أنفقت شيماء 

رياال على  66

الملصقات. فما عدد 

 لتي اشترتها؟الصناديق ا

ما الخطة التي يمكن 

 تستعملها لحل المسالة؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

اختاري خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

 

وضحي معطيات 

 المسألة.

 

 

صفي الحلول الممكنة 

 لحل المسألة.

 

ي كيفية التحقق من بين

 حل المسألة.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة تقريب األعداد والكسور العشرية موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي سوماتلوحات ور صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟إلى أقرب جزء من المئة 612,24كيف يمكن تقريب العدد  التمهيد

     



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف

 

أن توضح التلميذة كيفية 

تقريب األعداد والكسور 

 .العشرية

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 أستعد 

المقصود بتقريب العدد هو إيجاد قيمة قريبة منه ويمكن تقريب 

 .األعداد والكسور العشرية

 من واقع الحياة تقريب األعداد الكليةمثال 

قربي  .2كلم 12111ة دولة الكويت جغرافيا: تبلغ مساحـ  1

أم  12222 قربألف. هل هو أ قربإلى أ 12111العدد 

 11222إلى 

 تقريب الكسور العشريةمثال من واقع الحياة: 

إلى أقر جزء من عشرة وهل هو أقرب  21,46قربي العدد ـ  2

  ؟1,46أم إلى  2,46إلى 

 تأكدأ

 :خط:قربي كل عدد مما يأتي إلى المنزلة التي تحتها  

24           1211        2292     6912 

 

 

أوزع تلميذات الصف 

إلى  فريقين, واكتب 

 9إلى  2األرقام من 

على قطع ورق كبيرة, 

وأعطي رقماً واحدا لكل 

. إذا كان هناك تلميذة

في  تلميذات 12أكثر من 

الفريق فأعطيهم أصفاراً  

 إضافية.

أطلب إلى فريق أن 

تلميذات يرسل خمسة 

الفريق اآلخر إلى من 

سأل كل أمقدمة الغرفة. و

كون أكبر عدد فريق أن ي  

ممكن باستعمال األرقام 

 .الموجودة لديه

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

تقريب كيفية وضحي 

األعداد والكسور 

 .العشرية

 

 

ي بدراسة المثال قوم

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي اب.حل أنشطة الكتمتابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة تقدير نواتج الجمع والطرح موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  لجهاز تسجي جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .192 – 212 طرحناتج  قدري التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن توضح التلميذة كيفية 

تقدير نواتج الجمع 

 .طرحوال

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 أستعد 

أو عندما تريد التحقق من  عندما ال تحتاج إلى إجابة دقيقة

معقولية إجابة يمكنك أن تستعمل التقدير ويعد التقريب طريقة 

 .هايمكن تقدير اإلجابة من خالل

 التقدير باستعمال التقريبمثال 

 .باستعمال التقريب 191+  226قدري ناتج ـ  1

يمكن أيضا تقدير نواتج الجمع والطرح باستعمال األعداد 

 المتناغمة وهي أعداد يسهل جمعها وطرحها ذهنيا.

 التقدير باستعمال األعداد المتناغمةمثال 

د باستعمال األعدا 142 – 421قدري ناتج طرح ـ  2

 المتناغمة

 تأكدأ

قدري ناتج الجمع أو الطرح في كل مما يأتي مستعمال التقريب  

 :أو األعداد المتناغمة

124 +  121   62,2  +266,2    21,12 – 22,21   

1226 + 622     2221 – 1242  

 متى يكون التقدير أنسب من الحصول على إجابة دقيقة؟ 

أزود التلميذات بقائمة 

لبيتزا, من أحد محالت ا

وأطلب إليهن أن يقدرن 

ثمن بيتزا خضار من 

الحجم الكبير وطبق 

 سلطة.

أطلب إلى التلميذات أن 

يقدرن الفرق بين ثمن 

بيتزا من الحجم الكبير 

وبيتزا من الحجم 

 الصغير.

أسأل التلميذات أن تختار 

وجبتين يمكن طلبهما 

للعشاء ثم أطلب إليهن 

 أن يقدرن ثمنهما.

o حل المشكالت 
 

o كتشاف اال
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

تقدير وضحي كيفية 

 .نواتج الجمع والطرح

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةرات التحريرية    االختبا االختبارات الشفوية أدوات التقويم



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     يخالتار الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة حل المسألة خطة موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ب مئة وإلى أقرب ألف.بالتقريب إلى أقر 1212+  1211قدري ناتج  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن تختار التلميذة خطة 

 مناسبة لحل المسألة.

 

 

أن توضح التلميذة 

 معطيات المسألة.

 

 

أن تصف التلميذة الحلول 

 الممكنة لحل المسألة.

 

فية أن تبين التلميذة كي

 التحقق من حل المسألة.

 
 

 أحل المسائل باستعمال خطة الحل عكسيا  فكرة الدرس. 

 أفهم ما معطيات المسألة؟

  رياال. 122المبلغ المتوافر مع المزارع هو 

  رياال. 12تكلفة القفص 

  رياال 92أجرة النقل. 

 ؟ما المطلوب 

 ؟كم قفصا يستطيع المزارع أن يشتري 
خطة "الحل عكسيا" إليجاد عدد  يمكنك الحل باستعمال أخطط

 . األقفاص التي يمكن للمزارع شراؤها

 

 أوال أطرح أجرة النقل من المبلغ المتوافر مع المزارع  أحل

 رياال. 212رياال =  92 –رياال  122

 أقسم المبلغ المتبقي على تكلفة القفص الواحد.

 .قفصا 19إذن يمكن شراء  19رياال =  12÷ رياال  212

و  212رياال =  12× قفصا  19بما أن جع أر أتحقق

 .رياال فإن اإلجابة صحيحة 122=  212+92

 

 اآلتية المسألة أقّدم

 للتلميذات:

 

عمر مها ضعيف عمر 

قريبتها منى, وبعد 

خمس سنوات يصبح 

 . 22مجموع عمريهما 

فما عمر مها ومنى 

 اآلن؟

 

 التي الخطة ما 
 لحل سنستعملها
  ؟المسألة

 

o حل المشكالت 
 

o كتشاف اال
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

اختاري خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

 

وضحي معطيات 

 المسألة.

 

 

صفي الحلول الممكنة 

 لحل المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من 

 حل المسألة.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةختبارات التحريرية    اال االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

     التاريخ مس االبتدائيالرياضيات الصف الخا المادة جمع الكسور العشرية وطرحها موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 الصفار مفيدة في جمع الكسور العشرية؟   اشرحي كيف تكون إضافة التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن توضح التلميذة كيفية 

جمع الكسور العشرية 

 .وطرحها

 

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

التلميذة المسائل  أن تحل

 وفق المطلوب.

 

 أستعد 

نجمع الكسور العشرية ونطرحها كما نجمع ونطرح األعداد إذ 

نجمع األرقام في المنازل نفسها ولكي تجمع الكسور العشرية 

أو تطرحها ابدأ بترتيبها بحيث تكون الفواصل العشرية بعضها 

ا فوق بعض ثم اجمع أو اطرح األرقام وضع الفواصل في مكانه

 .في الناتج

 جمع الكسور العشريةمثال من واقع الحياة: 

مياه: أرجع إلى المعطيات أعال وأجد ناتج ـ  1

2,149+2,116. 

 إضافة أصفار عن يمين الكسر العشريمثال 

  11,4 – 6,19أوجدي ناتج ـ  2

 تأكدأ

 أطرح:أجمع أو  

12,6 +  46,1        19,2 – 21,2    24,2  +1,2   

22 + 46,1     22,6 – 2,1     21,19 – 21,11  

اشترت أسماء مقلمة ولعبة إلكترونية وبطارية استعملي 

  الجدول المجاور إليجاد مجموع ما دفعته

أحضرع لبا فارغة من 

الحليب وعصير البرتقال, 

وصندوق حبوب وموزه 

 واحدة.

أكتب قيمة كل مادة على 

 السبورة:

رياالت,  1,1حليب 

ريال؛ موز  2,22عصير 

ريال, الحبوب   2,91

 رياالت. 1,12

أسأل التلميذات عما إذا 

كان يستطعن شراء المواد 

األربع بعشرة رياالت كيف 

 نتحقق من ذلك؟

بما أن المجموع أكر من 

رياالت, فكيف يمكنك  12

تحديد مقدار المال الذي 

 يحتاج إليه؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o ةالخرائط الذهني 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

جمع وضحي كيفية 

الكسور العشرية 

 .وطرحها

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

الواجبات المنزلية   األنشطة    لتدريبات    االمناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة خصائص الجمع موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 ةالجديد

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟صفي كيف تساعدك خصائص الجمع على جمع األعداد ذهنيا التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة ض الدرسالمحتوى وفر األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

أن توضح التلميذة 

 خصائص الجمع.

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 

 

 أستعد خصائص الجمع:

 ترتبيهما. خاصية اإلبدال ال يتغير مجموع عددين بتبديل

مجموع ثالثة أعداد ال يتغير بتغيير العددين  يةخاصية التجميعال

 اللذين نبدأ بهما الجمع.

( يساوي 2خاصية العنصر المحايد مجموع أي عدد والعدد )

 العدد نفسه.

 الجمع خصائصمثال 

  ؟ـ ما خاصية الجمع المستعملة فيما يأتي1

12 ( +1+24( = )12+1+ )24 

 ياة استعمال الخصائص لجمع األعدادمن واقع الحمثال 

ـ طيور: يوضح الجدول المجاور أعداد الطيور في مزرعة 2

والد فاطمة استعملي خصائص الجمع إليجاد مجموع هذه 

 الطيور ذهنيا.

 ما خاصية الجمع المستعملة في كل مما يأتي:أتأكد 

(11+12 + )1  =11 ( +12+1) 

1,2+1+9,1  =1,2  +9,1  +1 

 جمع المستعملة فيما يأتي:ما خاصية ال

أكتب األعداد اآلتية على 

بطاقات كبيرة )بحيث  12

يكون على كل بطاقة 

, 1, 2, 2, 4, 1عددا (: 

19 ,12 ,16 ,21 ,22 

أعطي البطاقات لعشرة 

تلميذات, وأطلب منهم أن 

يلصقن البطاقات على 

السبورة الواحدة تتلو 

ن األخرى, بحيث يكو

 الترتيب عشوائيا.

أسأل أن يجمعن األعداد 

العشرة دون استعمال 

ورقة وقلم وفي الوقت 

الذي يمكن لعدد قليل منهم 

أن يقمن بجمع األعداد فإن 

األغلبية العظمى ستجد 

 اآلمر صعبا.

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o يالتعلم التعاون 
 

o أخرى........ 

وضحي خصائص 

 الجمع.

 

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.
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    2  +22,6     =22,6    

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة الجمع والطرح ذهنيا   موضوع الدرس
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المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تعلم والوسائلتقلبات ال

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ذهنيا مستعملة الموازنة. 11+  26اجمعي  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 دفتقييم اله

 

كيفية أن توضح التلميذة 

 .الجمع والطرح ذهنيا  

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 أستعد 

يمكنك في بعض الحاالت أن تستعمل طريقة الموازنة في الجمع 

ن المجموعين ثم طرح الذهني وذلك بإضافة عدد إلى أحد العددي

 .العدد نفسه من العدد اآلخر

 الجمع الذهنيمثال من واقع الحياة: 

غزالن: أرجع للجدول السابق واستعمل الموازنة إليجاد ـ  1

 .وهو العدد الكلي للغزالن من النوعين 21+21ناتج 

 الطرح ذهنيامثال 

 292 – 162أستعمل الموازنة إليجاد ناتج ـ  2

أن التلميذات أطلب  إلى 

في مجموعات  يتوزعن

مكونة من ثالثة أو 

 تلميذات. أربعة

أعطي المجموعة قطع 

دينز, وأطلب إليهن أن 

 11+  21يمثلوا 

 باستعمال قطع دينز.

 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

كيفية الجمع وضحي 

 .والطرح ذهنيا  

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وب للمساعدة وفق المطل

 على الفهم.
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أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 

 

 العشرية وطرها ذهنياالكسور مثال جمع 

 2,1 – 6,4ـ أستعمل الموازنة إليجاد ناتج  1

 :اجمعي أو اطرحي ذهنيا مستعمال الموازنة أتأكد

22+16     116+192    96-12    412-111  

2,4  +6,9  2,1  +1,1   2,16 – 1,9  4,19 – 2,1 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسييبات حل تدر الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة أنماط الضرب موضوع الدرس

     الحصة المكتسبات والمفردات      المجموعة
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     الفصل الجديدة

 فيلم تعليمي وماتلوحات ورس صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 222×  22اشرحي كم صفرا يوجد في ناتج ضرب  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف

 

أن توضح التلميذة كيفية 

 .ضرب األعداد ذهنيا

 

 

 

 أن تقوم التلميذة بدراسة

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 ستعد أ

حاصل ضرب عددين أو أكثر يسمى ناتج الضرب واألعداد 

المضروبة تسمى عوامل ناتج الضرب ويمكنك أن تضرب بعض 

 .األعداد ذهنيا باستعمال الحقائق األساسية واألنماط

 في الضرب الذهنياستعمال األنماط مثال 

 ذهنيا. 122×  6ـ استعملي نمطا إليجاد ناتج 1

 بعد األصفار مثال الضرب الذهني

 .ذهنيا 2222×  42أوجدي ناتج الضرب ـ 2

 مثال من واقع الحياة

 22صندوق تفاح كتلة كل صندوق  22ـ نقل: تحمل سيارة 1

أطلب إلى تلميذة أن 

تطوي ورقة مسطرة 

كون ثالثة بحيث ت

أعمدة, وأن تكتب عنوانا 

في العمود األول 

)الحقيقة األساسية 

(, ثم تكتب الجمل 9×4

اآلتية ضمن هذا العمود: 

4×9  =16 ,4  ×92 

 =162,4 ×922  =

1622. 

أطلب  إلى التلميذة أن 

تكتب عنوانا في العمود 

الثاني )الحقيقة 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 

ضرب كيفية وضحي 

 .األعداد ذهنيا

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.
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أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 كجم أوجدي مجموع كتل الصناديق.

 :ي كل مما يأتيأوجدي ناتج الضرب ذهنيا ف أتأكد

2  ×122    1×42     122  ×11   1  ×9222 

22  ×62   222  ×22   12  ×122   122  ×222 

صفحة في اليوم الواحد إذا كان  22يبلغ معدل ما تقرؤه بسمة 

أيام فهل ستتمكن من ذلك؟  6صفحة في  112عليها أن تقرأ 

 .فسري ذلك

( ثم 1×2األساسية 

تكتب الجمل اآلتية ضمن 

 د:هذا العمو

2×1 =26 ,2×12 

=262 ,2  ×122  =

2622 

 

o أخرى........ 

 

حلي المسائل وفق 

 ب.المطلو

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة عخاصية التوزي موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل
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 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟بخاصية التوزيعالمقصود ماذا  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف

مفهوم أن توضح التلميذة 

 .خاصية التوزيع

 

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

ائل أن تحل التلميذة المس

خاصية التوزيع: لضرب مجموع عددين في عدد  :أستعد 

 ثالث اضرب كال منهما في ذلك العدد ثم اجمع ناتجي الضرب.

1 ( ×2+2( = )1×2( + )1×2). 

 استعمال خاصية التوزيعمثال 

( باستعمال خاصية التوزيع ثم 6+22× ) 2أعيدي كتابة ـ  1

 .أوجدي الناتج

 ياة الضرب ذهنيامن واقع الحمثال 

آيات من القرآن الكريم  2قرآن كريم: يحفظ أحد الطالب ـ  2

يوما؟ استعملي الحساب  42كل يوم. كم آية يحفظ في 

الذهني وخاصية التوزيع إليجاد عدد اآليات التي سيحفظها 

 الطالب.

 أتأكد

أستعمل قرصاً دواراً عليه 

لتكوين ثالثة  9 -1األرقام 

أعداد مكونة من رقمين, 

وأطلب إلى التلميذات عند 

تكوين األعداد أن يكتبن 

جمالً تبين العدد المكون 

 كمجموع عددين.

أشجع التلميذات على أن 

 12يستعملن مضاعفات 

وعددا  مكوناً من رقم واحد 

 .42+  1=  14مثال 

ما األعداد المضافة التي 

يسهل ضربها في عدد 

مكون من رقم واحد؟ كيف 

تساعدنا مضاعفات 

o تحل المشكال 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

مفهوم خاصية وضحي 

 .التوزيع

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 
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 وفق المطلوب.

 

أعيدي كتابة كل مما يأتي باستعمال خاصية التوزيع, ثم 

 :اوجدي الناتج

2( ×12+1         )2 ( ×22  +1      )4 ( ×62  +2) 

استعملي خاصية التوزيع إليجاد ناتج الضرب ذهنيا وبيني 

 خطوات الحل

6  ×11      2  ×26     2  ×49 

العشرة باإلضافة إلى 

 اآلحاد في الضرب ذهنيا ؟

 المطلوب.

 

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةالتحريرية     االختبارات االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي
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     التاريخ اضيات الصف الخامس االبتدائيالري المادة تقدير نواتج الضرب موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .11×  112طريقتين مختلفتين لتقدير ناتج بيني  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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 كيفية التلميذة توضحأن 

 .تقدير نواتج الضرب

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

المسائل  أن تحل التلميذة

 وفق المطلوب.

 

 أستعد 

عندما تستعمل كلمة تقريبا في السؤال فهذا يعني أنه يمكن 

إيجاد اإلجابة بالتقدير باستعمال مهارات مختلفة مثل التقريب 

 .واألعداد المتناغمة

 من واقع الحياةمثال 

حيوانات: استعملي المعطيات أعاله وأوجدي كم فقمة ـ  1

 كيلو مترا مربعا؟ 92احتها تقريبا تعيش في منطقة مس

صندوقا إذا كانت كتلة الصندوق  124حمولة شاحنة ـ  2

 كيلو جراما فكم كيلو جراما حمولة الشاحنة؟ 12الواحد 

دراجة كل أسبوع فكم  26ـ دراجات: ينتج مصنع صغير 1

 دراجة تقريبا ينتج المصنع في ثمانية أسابيع؟

 أتأكد

و باستعمال األعداد قدري ناتج ضرب ما يأتي بالتقريب أ 

 المتناغمة. بيني خطوات الحل.

 

 

 

61  ×61  91  ×11   192  ×46   422  ×21 

4  ×24    6  ×41     12  ×22      11  ×49  

اكتب على السبورة  

مسائل الضرب اآلتية 

×  6وتقديرات نواتجها: 

12  242   9  ×41 

 162 

بعد كتابة تقدير ناتج 

الضرب أطلب  إلى 

التلميذات أن ترفع كل من 

إبهامها إلى األعلى 

للتقديرات التي تظن أنها 

أعلى من ناتج الضرب 

الدقيق, وأن تخفض 

اإلبهام إلى األسفل 

للتقديرات التي تظن أنها 

أقل من ناتج الضرب 

الدقيق, وأن تخفي اإلبهام 

إذا كانت غير متأكدة من 

 التقدير ثم أسجل النتائج.

o حل المشكالت 
 

o اف االكتش
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

تقدير كيفية  وضحي

 .نواتج الضرب

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

62 

 ×16 

32 

 ×18 

218 

 ×6 

131 

 ×22 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةية    االختبارات التحرير االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     خالتاري الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة الضرب في عدد من رقم واحد موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .9×  62اوجدي ناتج ضرب:  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس السلوكيةاألهداف 

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

كيفية التلميذة  توضحأن 

الضرب في عدد من رقم 

 .واحد

 

 

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 أستعد 

صفحة في اليوم الواحد استعدادا  21كتابة تدرب ناصر على 

 أيام؟ 2للمشاركة في مهرجان اإلمالء كم صفحة كتبها ناصر في 

 الضرب في عدد من رقم واحدمثال من واقع الحياة: 

 إمالء: ارجعي للمعطيات أعاله كم صفحة تدرب عليها ناصر؟ـ  1

طائرات من النوع  9وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة ـ  2

حاجا ما عدد الحجاج  262نفسه على متن كل طائرة 

 ؟القادمين على متن هذه الطائرات

 :أتأكد أوجدي ناتج ضرب

42  ×2     61  ×2    114  ×9     11  ×1  

2  ×11     221  ×1    42  ×6     2  ×624 

 

مسافرا هل تتسع طائرتان من هذا النوع لـ  422تتسع طائرة لـ 

       لك.مسافر؟ فسري ذ 1222

أستعمل لوحة المنازل 

واكتب متر, دسميتر  

سنتمتر ضمن لوحة 

 1المنازل. أكتب العدد 

 2أسفل متر, والعدد 

 1أسفل دسميتر, والعدد 

أسفل سنتمتر في ورقة 

 العمل.

القيمة في ورقة العمل 

مكتوبة بالمتر, اكتبيها 

 بالسنتمتر

 2= ) 121×  2أكتب 

 ×122(  + )2×22 )

متراً (. كم 1×2+ )

ودسميترا وسنتمتراً 

 يوجد اآلن؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

وضحي كيفية الضرب 

 .في عدد من رقم واحد

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 لمطلوب.ا

 

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة حل المسألة خطة موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات ىخرأ....... 

 ؟4×  11ما ناتج ضرب  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن تختار التلميذة خطة 

 مناسبة لحل المسألة.

 

 

أن توضح التلميذة 

 معطيات المسألة.

 

 

أن تصف التلميذة الحلول 

 الممكنة لحل المسألة.

 

تبين التلميذة كيفية  أن

 التحقق من حل المسألة.

 
 

 أحل مسائل باستعمال خطة "رسم صورة"  فكرة الدرس. 

 أفهم ما معطيات المسألة؟

  م على طول الشارع. 222امتداد قطعة األرض 

  م  12عرض كل فيال على الشارع 

  م. 12المسافة بين كل فيلتين 

  م 12المسافة على جانبي قطعة األرض. 

 ؟طلوبما الم 

  .عدد الفيالت التي يمكن بناؤها على طول قطعة األرض 
 . أرسم صورة لحل المسألة خططأ

م على الطرف األيمن  12أوال أضع عالمة على بعد  أحل

م  12م عن الطرف األيسر ثم أخصص  12وعالمة على بعد 

م للمسافة بين الفيال واألخرى حتى ال تتبقى  12لكل فيال و

م( ال تكفي الفيال السادسة 12فة المتبقية ). المسامسافة كافية

 .فلل على طول قطعة األرض 2إذن يتم بناء 

 12×  2فلل تساوي  2المسافة الالزمة إلقامة  أراجع أتحقق

 12+  12م والمسافة الالزمة على الطرفين تساوي  122أو 

 م  62=  12×  4م أما المسافة بين الفلل فهي  12= 

إذن  222>  242وبما أن  242=  62+  12+  122إذن 

 .اإلجابة المعقولة

 حل من التلميذات أطلب

قام فهد التالية: المسألة

ومحمد وسعود ومهند 

برحلة. وقاد فهد السيارة 

ضعيف المسافة التي 

قادها محمد, وقاد محمد 

السيارة مسافة أقل بــ 

كيلو متراً من  11

المسافة التي قادها 

سعود, بينما قاد سعود 

أضعاف  1السيارة 

المسافة التي قادها 

مهند. فإذا قاد مهند 

كيلو  11السيارة مسافة 

متراً, فما المسافة التي 

كيلو  12قطعها فهد؟ 

 متراً.

  ما الخطة التي
يمكنك استعمالها 

 .لحل المسألة

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

اختاري خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

 

وضحي معطيات 

 المسألة.

 

 

صفي الحلول الممكنة 

 لحل المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من 

 حل المسألة.

 

بات المنزلية   الواجاألنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

الرياضيات الصف الخامس  المادة الضرب في عدد من رقمين موضوع الدرس

 االبتدائي

     التاريخ

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟126×  14ما ناتج ضرب:  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 م الهدفتقيي



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

كيفية أن توضح التلميذة 

الضرب في عدد من 

 .رقمين

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 أستعد 

مترا في الثانية كم مترا  11تصل سرعة الذئب الصغير إلى 

 ثانية بهذه السرعة؟ 12يستطيع الذئي الصغير أن يقطع في 

 ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمينمثال من واقع الحياة: 

الذئب الصغير: أرجي إلى المعلومات أعاله وحلي المسألة ـ  1

 .12×11بإيجاد ناتج 

 ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقمينمثال 

 .11×  162أوجدي ناتج الضرب: ـ  2

 أوجدي ناتج الضرب:أتأكد 

12  ×11    26  ×42     124  ×12   122  ×26  

21  ×42    69  ×14     11  ×162   214  ×62  

كيلو جرام من العشب يوميا فكم تأكل في  11تأكل بقرءة بمعدل 

 يوما؟ 11

 ؟صفي كيف يستعمل الجمع عند الضرب في أعداد من رقمين

يمكن أن تستعمل 
التلميذة ما تعرفه عن 
نواتج الضرب الجزئية 

ليل األعداد لضرب وتح
 األعداد من رقمين.

 سمإلى ر التلميذاتأرشد 
على  11×  12مستطيل 

 ورقة رسم.
 12إلى  12 يأوال, حلل

إلى  11 يثم حلل 2و 
 .1و  12

نواتج الضرب  يجد
جميعها, ثم أجمعي 

192. 
 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o علم التعاونيالت 
 

o أخرى........ 

الضرب كيفية وضحي 

 .في عدد من رقمين

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة خصائص الضرب موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     فصلال

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .21×1=  1×21اصية المستعملة في ما يلي: الخحددي  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن توضح التلميذة 

 .خصائص الضرب

 

 

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 أستعد 

ومع سناء ورقة من فئة  مع خلود خمس أوراق من فئة الريال

 رياالت. 2=2×1ريال وسناء 1=1×2 خمس رياالت. خلود

يوضح المثال السابق أن ناتج ضرب عددين ال يتغير بتغيير 

 ترتيبهما وهذه إحدى خصائص الضرب.

 خصائص الضرب:

 خاصية اإلبدال: ال يتغير ناتج عددين بتغيير ترتيبهما.

خاصية التجميع: ناتج ضرب ثالثة أعداد ال يتغير بتغيير العددين 

 ا عملية الضرب.اللذين نبدأ بهم

 1خاصية العنصر المحايد الضربي: ناتج ضرب أي عدد في 

 .يساوي العدد نفسه

 تعرف خصائص الضربمثال 

=  11×2حددي خاصية الضرب المستعملة فيما يلي: ـ  1

11×2. 

 :حددي خاصية الضرب المستعملة في كال مما يأتيأتأكد 

 6×122×2=6×2×122       (1×2×)1  =1 ( ×2×1) 

جميع الطرائق  اذكر
الممكنة لتكوين ناتج 

 ؟24الضرب 
ما يأتي على  اكتب

=  2×6×2السبورة 
4×2×1 

هل الجملة صحيحة أم 
 خاطئة؟ اشرحي

ما يلي على  اكتب
السبورة:  

2×6×2×22   =
22×4×2×1 

هل الجملة صحيحة أم 
 خاطئة؟ اشرحي.

 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o يةالخرائط الذهن 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

خصائص وضحي 

 .الضرب

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   ة    األنشطالتدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة خطة حل المسألة موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .2×  422أوجدي ناتج الضرب ذهنيا:  التمهيد

     

تعليم ال إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن تختار التلميذة خطة 

 مناسبة لحل المسألة.

 

 

أن توضح التلميذة 

 معطيات المسألة.

 

 

أن تصف التلميذة الحلول 

 الممكنة لحل المسألة.

 

أن تبين التلميذة كيفية 

 التحقق من حل المسألة.

 
 

   أختار الخطة المناسبة لحل المسألة.فكرة الدرس 

 طيات المسألة؟أفهم ما مع

  رياالت. 12ثمن الكتاب الواحد يساوي 

 عدد الكتب المطلوبة ليومي األربعاء والخميس. 

 ما المطلوب؟ 

  معرفة عدد الكتب التي جمعها طارق بناء على جميع
 . الطلبيات

  خططأ

 .هل هناك أيه معلومات غير ضرورية؟ ثمن الكتاب 

 كتب هل هناك أيه معلومات ناقصة؟ تحتاج معرفة عدد ال
 . المطلوبة ليومي الجمعة واالثنين

  أحل

 .بما أن المعطيات ناقصة فال يمكن حل المسألة

 أتحقق

أقرأ السؤال مرة ثانية ألري إن كنت قد أغفلت بعض المعطيات 

أم ال إذا كان األمر كذلك فأحاول حل السمألة مرة ثانية وإال ال 

 يمكنك حل المسألة.

 حل من التلميذات أطلب

لتالية:قام فهد ا المسألة

ومحمد وسعود ومهند 

برحلة. وقاد فهد السيارة 

ضعيف المسافة التي 

قادها محمد, وقاد محمد 

السيارة مسافة أقل بــ 

كيلو متراً من  11

المسافة التي قادها 

سعود, بينما قاد سعود 

أضعاف  1السيارة 

المسافة التي قادها 

مهند. فإذا قاد مهند 

كيلو  11السيارة مسافة 

اً, فما المسافة التي متر

كيلو  12قطعها فهد؟ 

 متراً.

  ما الخطة التي
يمكنك استعمالها 

 .لحل المسألة

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

اختاري خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

 

وضحي معطيات 

 المسألة.

 

 

صفي الحلول الممكنة 

 لحل المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من 

 حل المسألة.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  المنزلي الواجب حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 ج
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     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة أنماط القسمة موضوع الدرس

     الحصة المكتسبات      المجموعة



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

     الفصل والمفردات الجديدة

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل ضجهزة عرأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .62÷  412أوجدي ناتج القسمة ذهنيا:  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف

 كيفيةأن توضح التلميذة 

 .12قسمة مضاعفات 

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 أستعد 

عند قسمة عدد على عدد آخر يسمى الناتج ناتج القسمة 

والمقسوم هو العدد الذي نقسمه على عدد آخر وهذا العدد 

 .قاسميسمى المقسود عليه أو ال

 12قسمة مضاعفات مثال 

 .ذهنيا 1÷  622أوجدي ناتج قسمة ـ  1

 12مثال من واقع الحياة قسمة مضاعفات 

كجم من  922ـ القياس: في مزرعة صالح بقرتان تأكالن  2

يوما تقريبا كم تأكل البقرتان من العشب  12العشب كل 

 في اليوم الواحد؟.

 أتأكد

 3عرض للتلميذات أ

مجموعات من ست قطع عد 

ما عبارة الضرب  حمراء.

التي تبين العدد الكلي لقطع 

 العد؟
ما عبارة القسمة التي تبين 

عدد قطع العد في كل 

 مجموعة؟
أراجع مع التلميذات أنماط 

و  11الضرب في مضاعفات 

 .1111و  111

؟ ما 3×61ما نتج الضرب 

 ؟3×611ناتج ضرب 
أن يمكن  أخبر التلميذات

استعمال الحقائق األساسية 

واألنماط لتساعده على قسمة 

و  111و  11مضاعفات 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 

كيفية قسمة وضحي 

 .12مضاعفات 

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

لمساعدة وفق المطلوب ل

 على الفهم.

 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 كال مما يأتي: ذهنيا في 1÷  622أوجدي ناتج قسمة  

222  ÷2            122  ÷1           122  ÷12  

222  ÷92           2622  ÷22      2122  ÷12 

رياال ثمن تذاكر دخول إلى معرض  112طالب  12دفع 

 للزواحف ما ثمن التذكرة الواحدة؟

 62÷  412وناتج  6÷  41اشرحي كيف تعرفي أن 

 .متساويان دون إجراء أي حسابات

1111  

o أخرى........ 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيت حل تدريبا الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي
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     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة تقدير نواتج القسمة موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي ت ورسوماتلوحا صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .21÷  212أوجدي ناتج القسمة:  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن توضح التلميذة كيفية 

 .تقدير نواتج القسمة

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

ل وفق المطلوب المثا

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 

 أستعد 

ناتج القسمة يمكنك استعمال األعداد المتناغمة التي  لتقدير

يسهل القسمة ذهنيا ابحثي عن أعداد تشكل جزءا من 

 .الحقائق المترابطة

 استعمال األعداد المتناغمة )مع المقسوم(مثال 

 1÷  126ناتج قسمة  قدريـ  1

 92÷  1222ـ قدري ناتج قسمة 2

 41÷  221ـ قدري ناتج قسمة 1

 حل المسائل بالتقديرمثال من واقع الحياة 

كحم من  42أسود: أوزع حارس حديقة الحيوانات ـ  2

أسود بالتساوي كم نصيب كل أسد من  6اللحم على 

 ؟اللحم تقريبا

 أتأكد

 :وبيني خطوات الحل قدري ناتج القسمة في كل مما يأتي 

192  ÷4      412  ÷2      221  ÷92   221  ÷22 

224  ÷6     162  ÷2      122  ÷21    122  ÷41 

122  ÷29   222  ÷12    212  ÷21    244  ÷12 

612  ÷21  162  ÷111  619  ÷122  216  ÷

أطلب إلى التلميذات أن 

يصطفوا صفا واحدا, وأن تكتب 

هن على السبورة كل واحد من

حقيقة قسمة أساسية, دون 

 تكرار الحقائق.

أكتب مسألة واحدة لكل حقيقة 
 122و  12تتضمن مضاعفات 

=  2÷  42مثال    1222و 
 22÷ 422ويمكنك كتابة  6

÷ 422 ,؟2÷ 42222=؟, 
 ؟.22

أكلف التلميذات أن تحل 
المسألة الجديدة التي تقابل 

 الحقيقة األساسية.
أنه سوف اخبر التلميذات 

يوظفن معرفتهن عن الحقائق 
األساسية للقسمة واألنماط في 

 .تقدير ناتج القسمة

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

تقدير وضحي كيفية 

 .نواتج القسمة

 

 

قومي بدراسة المثال 

ساعدة وفق المطلوب للم

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.
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119 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .لكتاب المدرسياحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة القسمة على عدد من رقم واحد موضوع الدرس

المكتسبات      المجموعة

 والمفردات الجديدة

     الحصة 

     الفصل



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 فيلم تعليمي وحات ورسوماتل صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .1÷  412: أوجدي ناتج وباقي قسمة التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف

كيفية أن توضح التلميذة 

القسمة على عدد من رقم 

 .واحد

 

 

 

ة بدراسة أن تقوم التلميذ

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

  ستعدأ

قوارب  1سائحا على متن  69تريد شركة سياحية أن تنقل 

صغيرة كم سائحا يركب في كل قارب؟ إليجاد عدد السياح الذين 

ولقسمة عدد من  1على  96يركبون القارب الواحد اقسم 

 .على عدد من رقم واحد ابدأ بقسمة العشرات رقمين

 مثال من واقع الحياة

ارجعي إلى المعلومات السابقة كم سائحا سيركب : قواربـ  1

 في كل قارب؟

 القسمة على عدد من رقم واحدمثال  

 .2÷  126أوجدي ناتج قسمة ـ  2

 مثال القسمة مع باق

 .2÷  112ـ أوجدي ناتج وباقي قسمة  1

إلى التلميذات أن  أطلب
 92يعملن نموذجا للعدد 
 باستعمال قطع دينز.

÷  92أخبرهن أن يمثلن 
بوضع أعداد متساوية  4

من العشرات واآلحاد في 
أربع مجموعات 

 متساوية.
أطلب  إلى التلميذات أن 

عشرات  9 قسيمتبدأ بت
مجموعات  4إلى 

 متساوية.
 مثلما العدد الذي ي

العشرات في كل 
 مجموعة؟

 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

القسمة على وضحي 

 .دد من رقم واحدع

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 
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أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 اتج وباقي قسمة كال مما يأتي:أوجدي نأتأكد 

216  ÷1   912  ÷6   2116  ÷2    6912  ÷2  

 كم مرة تزيد كتلة الكنغر الكبير على كتلة الكنغر الصغير؟

. 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  يالتقويم الختام

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة القسمة على عدد من رقمين موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل زة عرضجهأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟22÷  129: قسمةما ناتج  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف

كيفية أن توضح التلميذة 

ة على عدد من القسم

 .رقمين

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 أستعد 

شخصا كم كعكة يحتاج  16جهز مخبر كعكة كبيرة تكفي إلطعام 

أو  16÷  22شخصا؟ نحتاج إلى قسمة  22المخبز إلطعام 

 .كعكتين

 القسمة على عدد من رقمين: ع الحياةمثال من واق

 196طعام: ارجعي للمعلومات أعاله كم كعكة تكفي إلطعام ـ  1

 ؟شخصا

 مثال القسمة مع باق

 .12÷  221ـ أوجدي ناتج وباقي قسمة  2

 القسمة على عدد من رقمينمثال من واقع الحياة: 

ساعات  221عملت ممرضة متدربة في مستشفى ـ القياس:  1

ذا كانت تعمل العدد نفسه من الساعات أسبوعيا خالل سنة إ

كتب على السبورة أ
خمس مسائل عن قسمة 
عدد من ثالثة أرقام على 

عدد من رقمين. 
112÷11  ×222  ÷
61 ,422  ÷94 ,
أطلب  إلى  12×621

التلميذات أن تقدر كل 
ناتج, وأن تشرح كيف 

 تقدر هذا الناتج.
مإذا تالحظ على عدد 
األرقام في ناتج القسمة 
المقدر؟ هل يمكن 
الحصول على ناتج 

ثالثة أرقام قسمة من 
عند قسمة عدد من ثالثة 
أرقام على عدد من 

 رقمين؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

كيفية القسمة وضحي 

 على عدد من رقمين.

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 
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أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 ؟فكم ساعة كانت تعمل في األسبوع

 :أوجدي ناتج القسمة في كل مما يأتيأتأكد 

126  ÷16     192  ÷24   122  ÷46   219  ÷11 

منطقة  11مترا إلى  911قسمت أرض حديقة عامة مساحتها 

 متساوية المساحة أوجدي مساحة المنطقة الواحدة؟

  

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي
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     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة حل المسألة خطة موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ما أوجه الشبه واالختالف بين القسمة على عدد من رقم واحد والقسمة على عددمن رقمين التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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أن تختار التلميذة خطة 

 مناسبة لحل المسألة.

 

 

وضح التلميذة أن ت

 معطيات المسألة.

 

 

أن تصف التلميذة الحلول 

 الممكنة لحل المسألة.

 

أن تبين التلميذة كيفية 

 التحقق من حل المسألة.

 

   أحل المسائل باستعمال خطة تمثيل المعطياتفكرة الدرس. 

 ما معطيات المسألة؟أفهم  

  سم. 21طول الخيط البالستيكي 

  سم. 12يحتاج كل عقد إلى 

 سم من الخيط لصنع العقد األول. 12تعملت هناء اس 

 ما المطلوب؟ 

 هل يكفي الخيط المتبقي لصنع عقود أخرى؟ 
سم  21أطبق خطة تمثيل المعطيات باستعمال خيط طوله  أخطط

 12سم وتابع وضع اإلشارات كل  12وأضع إشارة بعد أول 

عقود أخرى أو حتى  6سم حتى تحصل على قطع كافية لصنع 

 .يطينتهي الخ

عقود فقط إذن  2أالحظ أن الخيط المتبقي يكفي لصنع  أحل

 .عقود أخرى 6الخيط المتبقي ال يكفي لصنع 

أراجع الحل هل اإلجابة معقولة؟ أتحقق من اإلجابة  أتحقق

فإن الخيط كله  14=  2×12و  22=  6×12بالضرب بما أن 

 .2عقود وليس  6يكفي لصنع 

أقدم المسألة التالية 

 للتلميذات:

رياال  44انفق محمد 

ثمنا لشراء قصص 

وأقالم. فإذا كان ثمن 

القصص يزيد بمقدار 

رياال على ثمن  22

األقالم فما ثمن 

 القصص؟

ما الخطة التي يمكنك 

 استعمالها لحل المسألة؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

اختاري خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

 

وضحي معطيات 

 المسألة.

 

 

صفي الحلول الممكنة 

 لحل المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من 

 حل المسألة.

 

منزلية   الواجبات الاألنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي
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     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة تفسير باقي القسمة موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟9÷  922ما ناتج قسمة:  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 دفتقييم اله



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

تفسير أن توضح التلميذة 

 .باقي القسمة

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 أستعد 

شجرة لزراعتها  222زودت وزارة الزراعة إحدى البلديات بـ 

ي مناطق متساوية المساحة إليجاد عدد األشجار الت 9في 

 .9على  222ستزرع في كل منطقة اقسمي 

 تفسير باقي القسمةمثال من واقع الحياة: 

أشجار: ارجعي إلى المعطيات أعاله ما عدد األشجار التي ـ  1

 ؟ستزرع في كل منطقة؟ ما الذي يمثله باقي القسمة

شخصا إلى عشاء إذا كانت كل  124حفل عشاء: دع ي ـ  2

 ؟لة تلزم ليجلس الجميعأشخاص فكم طاو 1طاولة تتسع لـ 

 :حلي المسائل اآلتية وبيني كيف تفسر باقي القسمةأتأكد 

عمودا كم خيمة يمكن أن تنصب على  12نصبت خيمة على 

 عمود؟ 222

طالبا في رحلة ميدانية في حافالت صغيرة تتسع كل  22خرج 

 طالب. كم حافلة خرجت في الرحلة؟ 1منها لـ 

لمجاورة يمكن أن تشترى كم دراجة كالظاهرة في الصورة ا

  ؟ريال 922بمبلغ 

أطلب إلى التلميذات أن 

يقفن صف بينما أقوم 

 بعدهم.
أوزع التلميذات في عدد 

محدد من مجموعات 

التي فيها العدد نفسه من 

الطالبات بينما يبقي 

بعض التلميذات خارج 

المجموعات مثال: إذا 

طالبا في  32كان هناك 

الصف, ويمكن تنظيمهم 

ق, في كل منها فر 5في 

 3طالب, بحيث يبقى  6

 طالب.
 ما عدد طلبة كل فريق؟

 ما مقدار الباقي؟

 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

تفسير باقي وضحي 

 .القسمة

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 لى الفهم.ع

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .لمدرسيالكتاب احل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي
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     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة عبارات الجمع والطرح الجبرية موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي ورسوماتلوحات  صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟المقصود بالعبارة الجبريةما  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

مفهوم أن توضح التلميذة 

 .العبارة الجبرية

 

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

ق المطلوب المثال وف

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 

 أستعد 

مجموعة من المتغيرات  2العبارة الجبرية مثل س + 

واحدة على األقل عندما تستبدل واألعداد تربطها عملية 

 .بالمتغير عددا في عبارة يمكنك حساب قيمة تلك العبارة

 إيجاد قيمة عبارة جبريةمثال 

 .1إذا كانت س =  2أوجدي قيمة العبارة س + ـ  1

 كتابة العبارات الجبرية وحساب قيمتها:مثال من واقع الحياة: 

أهداف وسجل طالل عددا من  1رياضة: سجل راشد ـ  2

األهداف يقل بمقدار هـ عن أهداف راشد اكتبي العبارة 

 الجبرية التي تمثل ذلك.

و  2إذا كانت س = أوجدي قيمة كل عبارة مما يأتي أتأكد 

 :6ص = 

 + س  29    11+ ص    ص +  12    6س + 

 س  – 6     1 –ص     ص  – 19     1 –س 

    اكتبي عبارة لكل مما يأتي: 

بمقدار ب    الفرق بين ص,  22وع    أقل من  11مجموع 

2     

قطع عد  2أبدأ باستعمال 

قطع  1مخفية في كوب, و 

عد على الجهاز عرض 

 .الشفافات

 ما العدد الكلي لقطع العد؟

 ما عدد قطع العد اآلن؟

كرر النشاط لقطع عد 

أخرى, وعندما توافق 

التلميذات على أنها تعتمد 

على عدد قطع العد في 

الكوب, اقترح عليهن أن 

بأماكنهن أن تستعملن 

متغيرا لتمثيل عدد قطع العد 

 في الكوب

 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o يالصف الذهن 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

مفهوم العبارة وضحي 

 .الجبرية

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    ة    المناقش   المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 
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 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة خطة حل المسألة موضوع الدرس

مفردات المكتسبات وال     المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .2إذا كانت ن =  1اكتبي قيمة عبارة قسمة قيمتها  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة لمحتوى وفرض الدرسا األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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أن تختار التلميذة خطة 

 مناسبة لحل المسألة.

 

 

أن توضح التلميذة 

 معطيات المسألة.

 

 

أن تصف التلميذة الحلول 

 الممكنة لحل المسألة.

 

أن تبين التلميذة كيفية 

 التحقق من حل المسألة.

 

   سائل باستعمال خطة حل مسألة أبسطأحل مفكرة الدرس. 

 ما معطيات المسألة؟أفهم  

  كعكات في ساعتين. 1يصنع إبراهيم وأنس 

 ما المطلوب؟ 

  ؟ساعات 6خبازين في  4كم كعكة يصنعها 
 .يمكنك حل المسألة باستعمال خطة "حل مسألة أبسط" أخطط

 أجد الزمن الالزم لكل خباز لصنع كعكة واحدة:  1الخطوة  أحل

1  ÷4  =2. 

 6أجد عدد الكعكات التي يصنعها كل خباز في  2الخطوة 

كعكات تحتاج إلى  4ألن كل  1في العدد  4ساعات أضرب العدد 

 .12=  1×  4ساعتين: 

 6خبازين في  4أجد عدد الكعكات التي يصنعها  1الخطوة 

خبازين أن يصنعوا  4إذن يستطيع  41=  12×  4ساعات: 

 .ساعات 6كعكة في  41

أراجع الحل بما أن عدد الخبازين تضاعف إذن أصبح  قأتحق

كعكة في ساعتين وعليه يستطيع  16أو × 1×2باإلمكان صنع 

 .كعكة 41أو  16×1ساعات أن يصنعوا  6الخبازون في 

أقدم المسألة التالية 

 للتلميذات:

حاصل ضرب أرقام عدد 

من ثالث منازل يساوي 

, فإذا كان رقم اآلحاد 42

قم أقل بواحد من ر

المئات, ويساوي ضعيف 

 رقم العشرات, فما العدد؟

ما الخطة التي تستعملها 

 لحل المسألة؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

اختاري خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

 

وضحي معطيات 

 المسألة.

 

 

لول الممكنة صفي الح

 لحل المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من 

 حل المسألة.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  يالواجب المنزل حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي
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     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة عبارات الضرب والقسمة الجبري موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 مقسوما على عدد. 11اكتبي عبارة لما يلي:  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 
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كيفية أن توضح التلميذة 

 .إيجاد العبارة الجبرية

 

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 أستعد 

لدى ماجد علبتان في كل علبة العدد نفسه من أقالم التلوين إذن 

في عدد األقالم  2العدد الكلي ألقالم التلوين يساوي ناتج ضرب 

 في العلبة الواحدة.

 ن.2أن نمثل العدد الكلي ألقالم التلوين بالعبارة الجبرية  يمكن

 أقالم  1افترض أن في العلبة الواحدة 

 قلم تلوين 16=  1×  2إذن لدى ماجد 

 إيجاد قيمة عبارة جبريةمثال 

 2ن إذا كان ن = 2أوجدي قيمة العبارة ـ  1

 كتابة عبارة جبرية وإيجاد قيمتهامثال من واقع الحياة: 

: جمعت سارة عددا من أوراق األشجار لحفظها في علومـ  2

معمل العلوم يساوي نصف ما جمعته هالة اكتبي عبارة 

 جبرية تمثل المسألة ثم أوجدي قيمتها.

و جـ =  1أوجدي قيمة كل عبارة فيما يأتي إذا كانت أ = أتأكد 

6  

        6× أ( ÷  12أ        )÷ جـ          جـ 2         أ×  2

    عبارة لكل مما يأتي: اكتبي 

 12ضرب ن                    ن مضروبا في  9

تعمل كل تلميذتين معا 

لعمل لعبة الربط بين 

العبارات. أعطي كل 

بطاقة,  26تلميذتين 

واسأل التلميذات أن 

تكتبن عبارة عددية على 

بطاقة أخرى فمثل  بطاقة 

1 :2(+5 ×3                  )

اآلن أطلب إلى التلميذات 

 أن يلعبوا لعبة الربط.

وحتى يلعب الطالبة 

اللعبة عليهم أن يخلطوا 

البطاقات وتضعها 

 مقلوبة.

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

إيجاد كيفية وضحي 

 .العبارة الجبرية

 

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.
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    مقسوما على عدد 24        1عدد مقسوم على 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  م الختاميالتقوي

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة استقصاء حل المسألة موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 
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 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 اكتبي عبارة لما يلي: ضعف ك. التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف

ة أن تختار التلميذة خط

 مناسبة لحل المسألة.

 

 

أن توضح التلميذة 

 معطيات المسألة.

 

 

أن تصف التلميذة الحلول 

 الممكنة لحل المسألة.

 

أن تبين التلميذة كيفية 

   أختار الخطة المناسبة ألحل المسألة.فكرة الدرس 

 

 أفهم

ي ضعف رياال وأن ثمنها يساو 11تعلم أن ثمن الفطيرة الكبيرة 

رياالت والمطلوب أن تجد ثمن  1ثمن الفطيرة الصغيرة زائدة 

 .الفطيرة

  أخطط

 لحل هذه المسألة يمكنك أن تستعمل خطة الحل عكسيا.

 حلأ

يما أن الطرح عكس الجمع إذا أبدأ بثمن الفطيرة الكبيرة  

 رياالت 12رياالت =  1 –رياال  11رياالت   1واطرح منها 

أقدم السؤال التالي 

 للتلميذات:

درازن  2صنعت إيمان 

وعات من كل منها )مجم

فطيرة( من فطائر  12

الموز للمخبز, وأرادت 

تغليفها في علب يتسع كل 

منها إلى أربع فطائر. ما 

عدد العلب التي استعملتها 

 إيمان؟

ما الخطة التي تستعملها 

 لحل المسألة؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعاوني التعلم 
 

o أخرى........ 

اختاري خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

وضحي معطيات 

 المسألة.

 

 

صفي الحلول الممكنة 

 لحل المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من 
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 التحقق من حل المسألة.

 

 2على  12ضرب إذا اقسم وبما أن القسمة عكس ال

 رياالت. 2=  2÷ رياالت  12

 .رياالت 2ثمن الفطيرة الصغيرة يساوي 

 تحققأ

  1ثم اجمع  2أبدأ بثمن الفطيرة الصغيرة وأضربه في  

إذن اإلجابة  رياال 11رياالت =  1( + 2× رياالت  2بما أن )

 صحيحة.

 حل المسألة.

 

الواجبات المنزلية     األنشطة  التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة جداول الدوال موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل
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 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 المقصود بـ جدول دالة؟ما  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 ييم الهدفتق

أهمية أن توضح التلميذة 

 .استخدام جدول الدالة

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 هل تعلم أن الزرافة تنام ساعتين كل يوم؟ أستعد

يمة الدالة عالقة تبين متغيرين تقترن فيها قيمة مدخلة بق

مخرجة ويستعمل جدول الدالة لتنظيم المدخلة والمخرجة وقد 

تعلمت في النشاط السابق أن المدخلة هي القيمة التي تدخل إلى 

 الدالة وأن المخرجة هي القيمة التي نحصل عليها.

 إنشاء جدول دالةمثال من واقع الحياة: 

حيوانات: ارجعي إلى المعلومات أعاله كم ساعة تنام ـ  1

 أيام؟ أنشئي جدول دالة. 2فة في الزرا

 إيجاد قاعدة دالةمثال من واقع الحياة: 

القياس: تستهلك سيارة لترا واحد من البنزين لقطع مسافة ـ  2

كم أوجدي قاعدة الدالة ثم أنشئي جدولها إليجاد  12

 1لتر و 2المسافة التي ستقطعها السيارة إذا استهلكت 

 لترات. 4لترات و

أبدأ الدرس بلعبة )ما 

قاعدة الدالة؟( أستعمل 

قاعدة بسيطة تتضمن 

حتى ينجح عملية واحدة 

 التلميذة.

أبدأ بأن أكتب على 

السبورة عددا )مدخلة(, 

وأكتب بجانبه قيمة 

المخرجة. استمر في 

العمل حتى يصبح 

التلميذات قادر على ذكر 

قاعدة الدالة التي 

 تستعملها.

أكرر هذا النشاط مرات 

عدة باستعمال عبارات 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o لصف الذهنيا 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

أهمية استخدام وضحي 

 .جدول الدالة

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 
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الدالة وأكملي لكل موقف من المواقف  انسخي جدولأتأكد  وفق المطلوب.

 :التالية

على عدد النماذج  9ـ لدى زياد عدد من نماذج الطائرات يزيد 1

 لدى أخيه.

كيلو مترات عن المسافة التي  6ـ قطع حسن مسافة تقل 2

     قطعها عبد الرحمن.

 المطلوب. )قواعد( لكل عملية.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       ظةالمالحاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي
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     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة ترتيب العمليات موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .2كتابة عبارة قيمتها مرة واحدة فقط ل 2 ,4 ,1, 2استعملي األرقام  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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كيفية أن توضح التلميذة 

 .ترتيب العمليات

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 ب.وفق المطلو

 أستعد 

 ترتيب المعلومات:

 .أجري العمليات بين األقواس 

 .أضرب وأقسم بالترتيب من اليمين إلى اليسار 

 أجمع وأطرح بالترتيب من اليمين إلى اليسار. 
 إيجاد قيمة عباراتمثال من واقع الحياة: 

صحة: ارجعي للمعلومات أعاله ما عدد السعرات الحرارية ـ  1

 ؟رسة النشاطينالتي يحرقها جسمك عند مما

 مثال من واقع الحياة: استعمال جدول الدالة

 1دراجات هوائية: يؤجر محل الدراجة الهوائية مقابل ـ  2

رياالت رسم اشتراك لمرة  12رياالت لكل ساعة زائد 

واحدة أوجدي قاعدة دالة ثم أنشئي جدولها إليجاد تكلفة 

 ساعات. 6, 2, 4استئجار دراجة هوائية مدة 

 :دي قيمة كل عبارة مما يأتيأوجأتأكد 

12 – 2  ×2 

12 – 1  ×4  

(12 – 1 × )4 

 1أقسم الصف إلى 

مجموعات الستكشاف 

 1+2×1+2المسألة:  

أطلب إلى المجموعة األولى 

أن تجد قيمة العبارة بالعمل 

من اليمين إلى اليسار, 

وأطلب  من المجموعة 

الثانية أن تعمل من اليسار 

إلى اليمين وأطلب  إلى 

لمجموعة الثالثة أن تضرب ا

وأكتب عمل  أوال

المجموعات الثالث على 

أطلب إلى كل السبورة. 

تلميذة من كل مجموعة أن 

تحل المسألة بالترتيب 

المطلوب منهم على 

السبورة, بحيث تعرض 

 خطوات الحساب تدريجيا.

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o ذاتيالتعلم ال 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

كيفية ترتيب وضحي 

 .العمليات

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية    األنشطة   التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 
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 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة معادالت الجمع والطرح موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .12=  1 –اشرحي كيف نحل المعادلة: ك  التمهيد

     

التعليم  اتإستراتيجي األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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كيفية أن توضح التلميذة 

حل معادالت الجمع 

 .والطرح

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 أستعد 

كتب لغة عربية أضاف إليها مجموعة أخرى  4في مكتبة مشعل 

 9أصبح المجموع ما لديه من كتب اللغة العربية من الكتب ف

 كتب كم كتابا جديدا أضاف إلى مكتبته.

في النشاط السابق قمت بحل المعادلة باستعمال النماذج وهنا 

 .يمكنك حل هذه المعادلة باستعمال الحساب الذهني

 حل معادالت الجمعمثال من واقع الحياة: 

ل إلى مكتبته في اللغة رياضيات: كم كتابا جديدا أضاف مشعـ  1

 ؟العربية

 مثال حل معادالت الطرح

 11ص =  – 11حلي المعادلة: ـ  2

 مثال من واقع الحياة: كتابة معادلة وحلها

ألعاب وقد أهدتها والدتها ألعابا أخرى  9ـ الجبر: لدى إيمان  1

 لعبة كم لعبة أهدتها والدتها؟ 12فأصبح لديها 

 :حققي من صحة الحلحلي المعادالت اآلتية وتأتأكد 

  22+ ن =  11      12=  9ك +       11+ س =  2

     12=  12 –م        9ف =  – 14         4هـ =  – 1

إلى التلميذات أن أطلب 

تستعمل قطع عد وأكوابا 

 ليعمل نموذجا للمعادلة

. وأطلب  12=  4س + 

إليهن أن تحل المعادلة 

 باستعمال النموذج

لعبارة  كيف تعمل نموذجا ل

؟ كوب فارغ وأربع 4س +

 قطع عد.

كيف تعمل نموذجا للعدد 

 قطعة عد 12؟ 12

 1ما قيمة س؟ س = 

 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

كيفية حل وضحي 

 .معادالت الجمع والطرح

 

 

 

ال قومي بدراسة المث

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم
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أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  منزليالواجب ال حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة معادالت الضرب موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .22س =  1اشرحي كيف تحلي المعادلة  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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كيفية أن توضح التلميذة 

كتابة معادالت الضرب 

 .وحلها

 

 

 

التلميذة بدراسة  أن تقوم

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 أستعد 

رياالت إذا كانت الكراستان  6اشترت حصة كراستين بمبلغ 

 ؟متساويتين في الثمن فما ثمن الكراسة الواحدة

 أمثلة معادالت الضرب

 6ن = 2حلي المعادلة ـ  1

 ع 2=  22دلة حلي المعاـ  2

 مثال من واقع الحياة: كتابة معادلة وحلها

أمثال  1ـ زراعة: عدد أشجار الزيتون في مزرعة خالد يساوي  1

عدد أشجار الزيتون في مزرعة علي إذا كان عدد أشجار 

شجرة فكم شجرة زيتون في  21الزيتون في مزرعة خالد 

 مزرعة علي؟

 

 :صحة الحلحلي المعادالت اآلتية وتحققي من أتأكد 

 24س = 6س    2=  21ت     1=  11      1ب = 2

 اكتبي معادلة ضرب لكل مما يأتي ثم حليها وتحققي من صحة الحل:

  عاما فكم  22عمر ياسر ضعف عمر سليمان إذا كان عمر ياسر
 عمر سليمان؟

  رياال إذا اقتسم  1حصل خمسة أصدقاء على مكافأة مقدارها
 فما نصيب كل منهم؟ األصدقاء المكافأة بالتساوي

أكتب المسألة اآلتية 

 2على السبورة:  ثمن 

رياالت. ما  12فطائر 

 ثمن الفطيرة؟

أضع أكوابا وقطع عد 

على اللوحة الجبرية: 

أكواب على  2أضع 

أحد جانبي إشارة 

قطع  12المساواة, و 

 2عد مرتبية في 

صفوف في كل منها 

قطعتان على الجانب 

اآلخر. اكتب على كل 

ما المعادلة  كوب س

الممثلة بهذا النموذج؟ 

 ما ثمن الفطيرة؟

 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

كتابة كيفية وضحي 

 .معادالت الضرب وحلها

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

لي المسائل وفق ح

 المطلوب.
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الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة القسمة والكسور وع الدرسموض

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

 ودورياتمراجع خرىأ....... 

 ما المقصود بالكسر االعتيادي؟ التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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مفهوم أن توضح التلميذة 

 .الكسر االعتيادي

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 أستعد 

الكسر االعتيادي يمثل أجزاء متساوية من كل أو مجموعة 

وتستعمل الكسور لتمثيل القسمة فإذا قسم وعاء واحد من 

أجزاء متساوية فسيكون في كل كوب ثلث  1الحليب إلى 

 الوعاء.

 البسط هو العدد العلوي في الكسر ويدل على األجزاء.

 .المقام هو العدد السفلي في الكسر ويدل على عدد أجزاء الكلو

 استعمال الكسور مثال من واقع الحياة

طعام: يريد تركي وسعود وفهد أن يتقاسموا فطرتين ـ  1

 ؟بالتساوي فكم سيكون نصيب على منهم

 مثال من واقع الحياة تفسير باقي القسمة

ت صغيرة كعكا 1طعام: تريد فلوة ومرام أن تتقسما ـ  2

 ؟بالتساوي ما نصيب كل منهم

مثلي كل موقف مما يأتي بالكسور االعتيادية مستعملة أتأكد 

 :النماذج

استعمل كيسان من طعام الطيور لملء ثالثة أوعية بالتساوي ما 

 كمية الطعام التي وضعت في كل وعاء؟

كيلو جرامات من الصلصال على  1وزع مدرس التربية الفنية 

     تساوي ما نصيب كل منهم.أربعة طالب بال

إلى التلميذات أن  أطلب

يضعن نماذج كسور دائرية 

تبين واحدا صحيحا, 

ونصفين, وثالث أثالث, 

أربعة أرباع, وستة أسداس 

 على الطاولة

أراجع مع التلميذات تسمية 

األجزاء الكسرية في الواحد 

 صحيح.

 كم نصفاً في واحد صحيح؟ 
 كم ثلثاً في واحد صحيح؟

 اً في واحد صحيح؟كم ربع

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

مفهوم الكسر وضحي 

 .االعتيادي

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.
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الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     ختبارات الشفويةاال أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

     التاريخ ت الصف الخامس االبتدائيالرياضيا المادة الكسور غير الفعلية موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ر الغير فعلي.عرفي الكس التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن توضح التلميذة كيفية 

 .كتابة الكسر غير الفعلي

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 ب.وفق المطلو

  ستعدأ

  قسم خباز الكعكات التي صنعها إلى أثالث وفي آخر النهار
 أثالث. 2بقى لديه 

  وإذا  1÷  2بما أن الكسر يمثل بالقسمة فإن      تعني
أردت كتابة كسر غير فعلي مكافي لعدد كسري فعليك أن 
 تستعمل القسمة ثم تعبر عن الباقي على صورة كسر.  

 لى صورة عدد كسريكتابة كسر غير فعلي عمثال 

 اكتبي الكسر        على صورة عدد كسري مكافئ.ـ  1

 

 ؟اكتبي الكسر       على صورة عدد كسريـ  2

أكتبي كل كسر غير فعلي فيما يأتي على صورة عدد أتأكد 

 :كسري مكافئ له

 

 

 

أطفال ما  2قطعة سوكوالتة على  12قسمت والدة أسماء 

مع باقي ثم اكتبيها على صورة  نصيب كل طفل؟ اكتبي اإلجابة

 عدد كسري وبين معنى العددين.

 

أطلب إلى أربعة تلميذات أن 

يأتوا إلى مقدمة الصف. 

استعمل خمسة شرائط 

ورقية لتمثيل خمسة ألواح 

 من الشوكوالتة.

ألواح  2كيف يمكنك تقسيم 

شوكوالتة بالتساوي بين 

 التلميذات األربعة؟

شرائط ورقية  2أستعمل 

 ألواح شوكوالتة. 2 لتمثيل

ألواح  2كيف يمكنك تقسيم 

شوكوالتة  بالتساوي بين 

 التلميذات األربعة؟

 

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

كتابة كيفية وضحي 

 .الكسر غير الفعلي

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

المطلوب للمساعدة وفق 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 3

5 

2 

21

11 

2 

3

5 

2 

5

2 

2 

8

3 

2 

18 

2 

22 

1 
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 .الكتاب المدرسيل تدريبات ح الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

 

 

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة خطة حل المسألة  موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 ؟المقصود بأشكال فنما  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن تختار التلميذة خطة 

 مناسبة لحل المسألة.

 

 

أن توضح التلميذة 

 معطيات المسألة.

 

 

أن تصف التلميذة الحلول 

 الممكنة لحل المسألة.

 

أن تبين التلميذة كيفية 

 التحقق من حل المسألة.

 

   أحل المسألة باستعمال خطة التمثيل بأشكال فكرة الدرس

 .فن

 ما معطيات المسألة؟ فهم أ

  تعلم عدد الطالب الذين يلعبون كرة السلة وعدد الطالب
الطالب الذين يلعبون الذين يلعبون كرة القدم وعدد 

 اللعبتين.

 ما المطلوب؟ 

  عدد الطالب الذين يلعبون كرة السلة فقط وعدد الطالب
 .الذين يلعبون كرة القدم فقط

يمكن حل المسألة باستعمال أشكال فن وهي عبارة عن  خططأ

أشكال متداخلة تبين العناصر المشتركة بين مجموعتين أو أكثر 

 .نطقة التداخلوتكون العناصر المشتركة في م

طالب  1أرسم دائرتين متداخلتين لتمثيل اللعبتين وبما أن  أحل 

من  1في منطقة التداخل ثم أطرح  1يمارسون اللعبتين اكتب 

 العددين لتعرف العدد الذي في المنطقتين األخريين.

 12=  1 – 12كرة السلة فقط: 

 12=  1 – 11كرة القدم فقط: 

كد من تمثيل العدد الصحيح من تحقق من كل منطقة لتتأ أتحقق

 .الطالب

أقدم إلى التلميذات 

 المسالة التالية:

محارات  4جمع ناصر 

في اليوم األول من 

العطلة, وقرر أن يجمع 

في كل يوم من أيام 

أضعاف  1العطلة 

المحارات التي جمعها 

في اليوم السابق. فإذا 

استمر ناصر بهذا النمط, 

فما عدد المحارات التي 

في اليوم  سيجمعها

السادس من العطلة؟ 

 محارة 922

ما خطة حل المسألة 

التي يمكنك استعمالها 

 لحل المسألة؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

اختاري خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

 

وضحي معطيات 

 المسألة.

 

 

صفي الحلول الممكنة 

 لحل المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من 

 حل المسألة.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  المنزلي الواجب حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة األعداد الكسرية موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور تمجسما نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 اكتبي عددا صحيحا واكتبيه على صورة كسر بثالث طرائق مختلفة. فسري إجابتك. التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

ة أن توضح التلميذة كيفي

 .كتابة األعداد الكسرية

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

  ستعدأ

 2في الصورة المجاورة أحد أنواع الحيتان ويبلغ طوله    

 .أمتار

 

 مقسما إلى أثالث ويمكنك 2النموذج أدناه يبين العدد     

 

 كتابته على صورة كسر غير فعلي من خالل عدد األثالث.

ويمكن أيضا كتابة األعداد الكسرية على صورة كسور غير 

 فعلية باستعمال الضرب والجمع.

 مثال من واقع الحياة: 

أمتار على  2القياس: ارجعي للمعلومات أعاله واكتبي     ـ  1

 صورة كسر غير فعلي.

مما يأتي على صورة كسر غير  اكتبي كل عدد كسريأتأكد 

 :فعلي ثم تحققي من إجابتك بالنماذج

    1            1                  2                   2  

 

 

أستعمل نماذج الكسور 

الدائرية على جهاز عرض 

الشفافيات لتمثلي العدد 

ما العدد     2الكسرى        

 الذي تمثليها أجزاء الكسر؟

أن العدد  أخبر التلميذات

الكسرى يحتاج أحياناً إلى 

تحويلها إلى كسر غير 

 فعلى.

ما أجزاء الكسر التي يجب 

استعمالها لتحل مكان 

نموذج الدوائر الكاملة؟ 

 اشرحي.

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

تابة ككيفية وضحي 

 .األعداد الكسرية

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  الختاميالتقويم 

1 

3 
 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

2

5 

2 

1

6 

2 

2

3 

2 

3

5 

2 
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مقارنة الكسور االعتيادية واألعداد  موضوع الدرس
 الكسرية

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل

 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  جهاز تسجيل جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

 .بيني كيف نستعمل خط األعداد للمقارنة بين كسر وعدد كسري التمهيد

     

التعليم  اتإستراتيجي األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف
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أن توضح التلميذة كيفية 

مقارنة الكسور االعتيادية 

 .واألعداد الكسرية

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 وفق المطلوب.

 أستعد 

ق الفلف ملعقة صغيرة من مسحو   تحتاج وصفة سلطة إلى  

 ملعقة صغيرة من الملح.     األسود و 

هل تحتوي السلطة على كمية أكبر من الفلفل األسود أم من 

 الملح؟

 >          من النموذجين أدناه نالحظ أن 

 

 

 مثال من واقع الحياة: 

القياس: هل يكفي       متر من القماش لصنع قميص ـ  1

 يحتاج 

 

 ش؟ استعملي خط األعداد.إلى       متر من القما   

 

استعملي خط األعداد للمقارنة بين العددين في كال مما أتأكد 

 :ياتي باستعمال < و > و =

  

 

 

أعطي التلميذات مسطرة. ما 

 1كسر المتر الذي يساوي 

 سنتمتر؟

أن ات أطلب إلى التلميذ

يتفحص اإلرشادات بين 

على  1العدد صفر والعدد 

خط األعداد. ما األجزاء 

الكسرية التي قسمت إليها 

 السنتمتر؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o الخرائط الذهنية 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

مقارنة كيفية وضحي 

الكسور االعتيادية 

 .داد الكسريةواألع

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.
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     .                  ....                         ....1....... 

الواجبات المنزلية   األنشطة    التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.تابعة م التقويم الختامي

 

     التاريخ الرياضيات الصف الخامس االبتدائي المادة تقريب الكسور  موضوع الدرس

المكتسبات والمفردات      المجموعة

 الجديدة

     الحصة 

     الفصل
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 فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور مجسمات نماذج وعينات  تسجيلجهاز  جهزة عرضأ تقلبات التعلم والوسائل

مراجع ودوريات خرىأ....... 

  التمهيد

     

التعليم  إستراتيجيات األنشطة المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية

 البديلة

 تقييم الهدف

أن توضح التلميذة كيفية 

 .تقريب الكسور

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

 

 

أن تحل التلميذة المسائل 

 أستعد 

سنتمترات  2يبلغ طول الضفدع السام الظاهر في الصورة حوالي 

يمكن تقريب الكسور باستعمال خط  .وهي قيمة تساوي       متر

 األعداد.

  تقريب الكسور مثال من واقع الحياة

ارجعي للمعلومات أعاله هل طول الضفدع السام حيوانات: ـ  1

 ؟متر 1أقرب إلى الصفر أم      أم 

 مثال تقريب الكسور ذهنيا 

 

 1ـ قربي     إلى صفر أو      أو  1

 

 :1بيني إذا كان الكسر أقرب إلى صفر أو    أو أتأكد 

 

 

أطلب إلى التلميذات أن 

يقيسن أشياء صغيرة 

ستعمال متعددة با

وتسجلن ,السنتمتراًت

القياسات كأعداد كسرية. 

ما طول قلمك ما طول 

 الممحاة؟

أطلب  إلى التلميذات أن 

تذكرن إذا سجلن قياسا 

دقيقا. مإذا تفعل إذا كان 

الشيء الذي تم قياسه ال 

يظهر على أحد خطوط 

 المسطرة؟

o حل المشكالت 
 

o  االكتشاف
 واالستقصاء

 

o الصف الذهني 
 

o نيةالخرائط الذه 
 

o التعلم الذاتي 
 

o التعلم التعاوني 
 

o أخرى........ 

تقريب كيفية وضحي 

 .الكسور

 

 

 

قومي بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة 

 على الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

1 

22 

1

2 

2 

1

2 

2 

6

2 

2 

1

2 

2 
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   وفق المطلوب.

 

 

        

 المطلوب. 

 

الواجبات المنزلية   األنشطة     التدريبات   المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم

أخرى.... 

 .الكتاب المدرسيحل تدريبات  الواجب المنزلي حل أنشطة الكتاب.متابعة  التقويم الختامي

 

 

5

6 

2 

5

8 

2 
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم اإلبتدائي الخامس الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 الباليينالقيمة المنزلية ضمن  الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ما المقصود بـ دورة األعداد؟ التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ فكير الناقدالت□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

توضح التلميذة القيمة أن 

 المنزلية ضمن الباليين.

 

 

 

ثال بدراسة المالتلميذة  تقومأن 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

جدول المنازل أدناه يظهر منزلة كل رقم في العدد السابق 

  دورة أعدادوفي األعداد الكبيرة نسمى كل ثالثة أرقام 

 

منازل أرقام العدد أو قيمتها المنزلية تساعدنا على قراءة 

 العدد.

 لقيمة المنزلية امثال 

ثم  162222سمي منزلة الرقم الذي تحته خط في العدد 

 اكتبي قيمته المنزلية.

 من واقع الحياة الصيغة التحليليةمثال 

صحاري: الربع الخالي من أكبر الصحاري الرملية في 

اكتبي هذا  2كلم  642222العالم وتبلغ مساحته حوالي 

 العدد بالصيغتين القياسية والتحليلية.

ثم اكتبي قيمته  الذي تحته خط أتأكد سمي منزلة الرقم

 :المنزلية

  491126222211ـ    12119222ـ    622212

 :كال من العددين اآلتيين بالصيغة القياسيةأكتب 

 222ألفا و 124مليونا و 12

6+42+1222+12222+222222 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
  النشاط.شرح الهدف من 

  توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة 

يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن 
 للدرس.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 ة لالهتمام على تدوين المعلومات المثير
 الملصقات أثناء قراءة الدرس.

  تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
 أثناء قراءتهن للدرس.

 

وضحي القيمة المنزلية ضمن 

 .الباليين

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 
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 ينتدريبات كتاب التمارحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 األعدادبين مقارنة ال الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .=و  >و  <ماذا تعني العالمات:  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت □التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

توضح التلميذة كيفية المقارنة أن 

 بين عددين.

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 ساعدة على الفهم.المطلوب للم

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

عندما تقارن بين عددين فإنك تتبين مما إذا أستعد: 

إذا كانت الكميتان متساويين  كانا متساويين أم ال.

فإنهما تشكالن معادلة وإذا كانت الكميتان غير 

ويمكن استعمال  متساويتين فإنهما تشكالن متباينة.

 قارنة بين األعداد.خط األعداد للم

كل عدد على خط األعداد أكبر من جميع األعداد التي 

تقع عن يساره وكل عدد على خط األعداد أصغر من 

 جميع األعداد التي تقع عن يمنه.

 استعمال خط األعدادمثال 

 >و  <باستعمال  229, 214قارني بين العددين  .1
 =و 
 من واقع الحياة استعمال القيمة المنزليةمثال 

المسافة: المسافة بين بيت محمد والمدرسة  .4
 2411مترا وبين بيت سعود والمدرسة  2292

 مترا أي المسافتين أطول؟
استعملي خط األعداد للمقارنة بين العددين في أتأكد 

 =و  >و  < كال مما يلي باستعمال

292  ....219   

622 ......612 

294 ......294 

612 ......219 

 ةدور المعلم

 التلميذات في جمع الصور المناسبة  مساعدة
 لعمل اللوحة.

  توفير األدوات والخامات الالزمة لتصميم
 اللوحة.

  تصميم خريطة ذهنية تشمل ملخصا لألفكار
 الرئيسة للدرس.

  تثبيت أهم المعلومات التي ورد ذكرها في
 الدرس من خالل االستعانة بالخريطة الذهنية.

 ةدور المتعلم

 ضمن فريق عمل في  التعاون مع الزميالت
 جمع الصور.

  تصميم اللوحة بمساعدة المعلمة بحيث تكون
 مرجعا يلخص نقاط الدرس.

 .دراسة المعلومات الواردة بالخريطة الذهنية 

  كتابة المعلومات التي تم التوصل إليها من
 خالل مالحظتهن للخريطة.

وضحي كيفية المقارنة بين 

 .عددين

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 ب للمساعدة على الفهم.المطلو

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 تمثيل الكسور العشرية الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ما المقصود بالكسرالعشري؟ التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

تمثيل فية أن توضح التلميذة كي

 .الكسور العشرية

 

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال وفق 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

أو  122أو  12يمكن كتابة كل كسر اعتيادي مقامه 

 ,.... على صورة كسر عشري.1222

الكسور التي تمثل أجزاء من عشرة ومن مئة ومن ألف 

حوي رقما أو رقمين أو ثالثة أرقام عن يمين الفاصلة ت

 العشرية.

 مثال كتابة الكسور االعتيادية على صور كسور عشرية

 على صورة كسر عشري. 122/  12اكتبي الكسر  .1
مثال من واقع الحياة: كتابة الكسور االعتيادية على 

 صورة كسور عشرية

حشرات: كتلة حشرة حوالي           من الكيلو  .4
رام مثلي هذا الكسر واكتبيه على صورة كسر ج

 عشري.
مثلي كل كسر مما يأتي واكتبيه على صورة كسر أتأكد 

 عشري:

 

 

 

على      12و       1اذكري قاعدة لكتابة كسور مثلي  

 1222    122     صورة كسر عشري                  

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توجيه التلميذات للبحث في مواقع اإلنترنت
للبحث عن معلومات إضافية حول موضوع 

 الدرس.

  مطالبة التلميذات بإعداد العرض للمعلومات
 التي توصلن لها.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  البحث في مواقع الشبكة العنكبوتية عن
 معلومات مساعدة على فهم الدرس.

  تقديم عرض لتوضيح المعلومات التي توصلن
 لها في البحث.

تمثيل الكسور وضحي كيفية 

 .العشرية

 

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 حلي المسائل وفق المطلوب.

 

65 
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 اب التمارينتدريبات كتحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 القيمة المنزلية ضمن أجزاء األلف الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 كيف تستعمل القيمة المنزلية في قراءة الكسور العشرية؟ التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ لتعاونيالتعلم ا□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

توضح التلميذة الفرق بين أن 

التحليلية  الصيغة القياسية والصيغة

 .والصيغة اللفظية

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

سبق أن عرفت جدول المنازل لألعداد ويمكن توسيعه 

وتفصل الفاصلة  22, 69ليشمل كسورا عشرية مثل 

اد عن منزلة األجزاء العشرية في هذا العدد منزلة اآلح

 من عشرة.

 منازل األرقام في الكسور العشريةمثال 

سمي منزلة الرقم الذي تحته خط في العدد  .4
 ثم اكتبي قيمته. 242,2

 الصيغتان القياسية والتحليليةمثال 

اكتبي العدد خمسة وست مئة وأربعة عشر من  .2
 ألف بالصيغتين القياسية والتحليلية

 يغة اللفظيةمن واقع الحياة الصمثال 

كجم من التمر من نخلة  29,1قياس: جمع محمد  .6
هذا العدد,ثم اكتبيه بالصيغة ئيفي فناء منزلها. اقر

 اللفظية.
سمي منزلة الرقم الذي تحته خط ثم اكتبي قيمته أتأكد 

 المنزلية:

14,6                 292,12 

 اكتبي كال من العددين اآلتيين بالصيغة القياسية:

 224,2+21,2+9,2+6+22مئة     من  12و  2

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم ملخص مصور يشمل على األفكار
 للدرس. ةالرئيس

  توجيه التلميذات لتأمل الملخص المصور
 واستنتاج ما فهمن.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .مالحظة الصور المعروضة في الملخص 

  التحدث مع الزميالت عما توصلن إليه من
 معلومات بعد مشاهدة الملخص.

وضحي الفرق بين الصيغة 

القياسية والصيغة التحليلية 

 والصيغة اللفظية.

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 لفهم.المطلوب للمساعدة على ا

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 

 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 مقارنة الكسور العشرية الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ما المقصود بالكسور العشرية المكافئة؟ التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

فية مقارنة توضح التلميذة كيأن 

 .الكسور العشرية

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 :أستعد

 نقارن بين الكسور العشرية كما نقارن بين األعداد.

 ممقارنة الكسور العشرية مثال من واقع الحياة:

ـ حاسوب: انظري إلى الجدول 1

 مرة ثانية أي المقطعين أطول؟

الكسور العشرية التي لها القيمة نفسها تسمى كسورا 

 عشرية متكافئة.

 ممقارنة الكسور العشرية مثال من واقع الحياة:

 <باستعمال  42,2و  422,2ـ قارني بين العددين 2

 =و  >و 

 >و  <باستعمال  6,1و  69,1ـ قارني بين العددين 1

 =و 

 <باستعمال  42,2و  422,2لعددين أتأكد قارني بين ا

 :=و  >و 

2,2 .....2,2       62,2 ......26,2    2,1 .....

22,1 

 

42,4 ....44,4  122,2 .....122,2  624,9 ...

611,9 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تنفيذ مطوية كدليل للدراسة من الورق
 المقوى.

  استخدام المطوية في تسهيل فهم التلميذات
 لألفكار الرئيسة للدرس.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .مالحظة المعلومات الواردة في المطوية 

  دراسة األفكار الرئيسة للدرس من خالل
 .التنظيم في مجموعات عمل

وضحي كيفية مقارنة الكسور 

 العشرية.

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 عداد والكسور العشريةترتيب األ الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 كيف تعرفي أن كسرين عشريين متكافئان؟ التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 ر.البروجكتو

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 

ترتيب األعداد توضح التلميذة أن 

 .والكسور العشرية

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

من مالعب كرة القدم  الجدول المجاور يبين سعة عدد

في المملكة العربية السعودية استعملي القيمة المنزلية 

 لترتيب سعة المالعب من األكبر إلى األصغر.

 ترتيب األعداد مثال من واقع الحياة:

ـ مالعب: انظر إلى الجدول السابق ورتبي سعة  1

 المالعب من األكبر إلى األصغر.

 والكسور العشرية ترتيب األعداد مثال من واقع الحياة:

ـ رياضة: يبين الجدول المجاور النقاط التي حصل  2

عليها سالم في ثالث مسابقات في رياضة الجمباز 

رتبي النقاط من الصغرى إلى الكبرى. 

 

رتبي  كل مجموعة من االعداد فيما يأتى من أتأكد 

 األصغر إلى االكبر

, 641, 262المسافات المقطوعة بالكيلو متراًت: 

292, 642 

, 1,29, 1,9أطوال نباتات مختلفة بالسنتمتراًت: 

1,222 ,1,22 

, 2,9, 1,12أطوال حشرات مختلفة بالسنتمتراًت: 

1,41 ,1,1 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توزيع التلميذات على مجموعات عمل متباينة
 المستويات.

 للعبة التعليمية ودورها توضيح  الهدف من ا
 في ترسيخ فهم التلميذات.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .العمل ضمن مجموعات عمل 
  متابعة ما ترشد إليه المعلمة من خطة لتنفيذ

 اللعبة.
 ة.مالحظة الهدف التعليمي المرجو من اللعب 

 

 

ترتيب األعداد وضحي 

 .والكسور العشرية

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 حل المسألة خطة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ما العددان 126وحاصل ضربهما  12عددان مجموعهما  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 .البروجكتور

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

أن تختار التلميذة خطة مناسبة لحل 

 المسألة.

 

 .معطيات المسألةالتلميذة  توضحأن 

 

الحلول الممكنة التلميذة  تصفأن 

 .لحل المسألة

 

كيفية التحقق من التلميذة  تبينأن 

 حل المسألة.

  المسائل باستعمال خطة التخمين  أحل  فكرة الدرس

 والتحقق.

 المسألة؟ ما معطياتأفهم 

 .بعض الجمال لها سنامان وبعضها لها سنام واحد 
  سناما. 22جمال لها  19رأى محمود 

 ما المطلوب؟ 
 كم جمال من كل نوع رأى محمود؟ 
يمكن حل هذه المسألة بطريقة "التخمين  أخطط

 والتحقق".

 أحل

 جمال بسنام واحد. 9وجمال بسنامين  12خمن: 

 سناما. 22=  2×  12تحقق: 

 جمال بسنام واحد 12جمال بسنامين و 2خمن: 

 سناما. 12=  1×12سناما    14=  2×2تحقق 

 جمال بسنام واحد 11جمال بسنامين و 1خمن 

 سناما. 11=  1×11سناما   16=  2×1تحقق 

جمال بسنام  11جمال بسنامين و 1إذن رأى محمود 

 واحد.

 22=  11+16جمال و  19=  11+  1راجع  أتحقق

 سناما.

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

 .توجيه التلميذات إلى كيفية عمل الملصقات 
  التوضيح للتلميذات الهدف التعليمي من القيام

 بعمل الملصقات.

 ةدور المتعلم

 ي تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل ف
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .جمع صورا متنوعة من مجالت وكتب 

  التعاون مع الزميالت في عمل ملصقات
تتضمن األفكار الرئيسة والفرعية التي فهمنها 

 من خالل الدرس .

خطة مناسبة لحل  اختاري

 المسألة.

 

 

 

 معطيات المسألة. وضحي

 

 

لحل الحلول الممكنة  صفي

 المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من حل 

 المسألة.
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 تقريب األعداد والكسور العشرية الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ؟إلى أقرب جزء من المئة 612,24كيف يمكن تقريب العدد  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم لتعلمإجراءات التعليم وا التعليمي المحتوى األهداف السلوكية
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تقريب أن توضح التلميذة كيفية 

 .األعداد والكسور العشرية

 

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

المقصود بتقريب العدد هو إيجاد قيمة قريبة 

 ية.منه ويمكن تقريب األعداد والكسور العشر

 مثال من واقع الحياة تقريب األعداد الكلية

تبلغ مساحة دولة الكويت ـ جغرافيا:  1

إلى  12111قربي العدد  .2كلم 12111

أم إلى  12222أقرب ألف. هل هو أقرب 

11222 

 مثال من واقع الحياة: تقريب الكسور العشرية

إلى أقر جزء من  21,46ـ قربي العدد  2

أم إلى  2,46عشرة وهل هو أقرب إلى 

 ؟1,46

 أتأكد

قربي كل عدد مما يأتي إلى المنزلة التي تحتها 

 :خط:

24           1211        2292     6912 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  جمع مسائل من واقع الحياة كتطبيقات
 على ما تم فهمه خالل الدرس.

 مل هذه المسائل إعداد تقرير يش
ويطرحها على التلميذات  للتعاون في 

 حلها معا.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  قراءة التقرير وتأمل المسائل التي
 يضمنها ويفهمنها جيدا.

  ع في مجموعات عمل مع البدء في التوزُّ
لحلول المناسبة للمسائل مع إيجاد ا

 زميالتها .

تقريب وضحي كيفية 

 .األعداد والكسور العشرية

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 اءالثالث
 الخميس األربعاء

 تقدير نواتج الجمع والطرح الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .192 – 212قدري ناتج طرح  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
ية + السبورة + الكتاب + اللوحات الورق

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

تقدير توضح التلميذة كيفية أن 

 .نواتج الجمع والطرح

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

ا ال تحتاج إلى إجابة دقيقة أو عندما تريد التحقق عندم

من معقولية إجابة يمكنك أن تستعمل التقدير ويعد 

 التقريب طريقة يمكن تقدير اإلجابة من خاللها.

 التقدير باستعمال التقريبمثال 

 باستعمال التقريب. 191+  226ـ قدري ناتج  1

يمكن أيضا تقدير نواتج الجمع والطرح باستعمال 

عداد المتناغمة وهي أعداد يسهل جمعها وطرحها األ

 ذهنيا.

 التقدير باستعمال األعداد المتناغمةمثال 

باستعمال األعداد  142 – 421ـ قدري ناتج طرح  2

 المتناغمة

 أتأكد

قدري ناتج الجمع أو الطرح في كل مما يأتي مستعمال 

 التقريب أو األعداد المتناغمة:

124   +121   62,2  +266,2    21,12 – 

22,21 

1226  +622     2221 – 1242 

متى يكون التقدير أنسب من الحصول على إجابة 

 دقيقة؟

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  مناقشة التلميذات في الهدف التعليمي من
 المسرحية.

  مطالبة التلميذات بالتوزع في مجموعات
 أدوارهن في المسرحية.ومعرفة 

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .تنفيذ المسرحية بمساعدة المعلمة وإرشاداتها 

  مالحظة أهم المعلومات التي توصلن إليها من
خالل العرض والتي ساعدتهن على فهم نقاط 

 الدرس.

تقدير نواتج فية كي وضحي

 .الجمع والطرح

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 حل المسألة خطة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 بالتقريب إلى أقرب مئة وإلى أقرب ألف. 1212+  1211قدري ناتج  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 ور.البروجكت

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية
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أن تختار التلميذة خطة مناسبة لحل 

 المسألة.

 

 

 .معطيات المسألةالتلميذة  توضحأن 

 

 

الحلول الممكنة التلميذة  تصفأن 

 .لحل المسألة

 

كيفية التحقق من التلميذة  تبينأن 

 حل المسألة.

  حل المسائل باستعمال خطة الحل أ فكرة الدرس

 عكسيا.

 المسألة؟ ما معطياتأفهم 

  رياال. 122المبلغ المتوافر مع المزارع هو 
  رياال. 12تكلفة القفص 
  رياال. 92أجرة النقل 

 ما المطلوب؟ 
 كم قفصا يستطيع المزارع أن يشتري؟ 
يمكنك الحل باستعمال خطة "الحل عكسيا"  أخطط

 مكن للمزارع شراؤها.إليجاد عدد األقفاص التي ي

 

أوال أطرح أجرة النقل من المبلغ المتوافر مع  أحل

 المزارع

 رياال. 212رياال =  92 –رياال  122

 أقسم المبلغ المتبقي على تكلفة القفص الواحد.

 19إذن يمكن شراء  19رياال =  12÷ رياال  212

 قفصا.

و  212رياال =  12× قفصا  19أرجع بما أن  أتحقق

 رياال فإن اإلجابة صحيحة. 122 = 212+92

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم لوحة تعليمية تشمل ملخص لألفكار
 الرئيسة للدرس.

  تثبيت أهم المعلومات التي ورد ذكرها في
 الدرس من خالل االستعانة باللوحة التعليمية.

 ةدور المتعلم

 وات النشاط ضمن العمل في تنفيذ خط
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 التعليمية. ةدراسة المعلومات الواردة باللوح 

  كتابة المعلومات التي تم التوصل إليها من
 خالل مالحظتهن للوحة التعليمية.

خطة مناسبة لحل  اختاري

 المسألة.

 

 

 

 معطيات المسألة. وضحي

 

 

لول الممكنة لحل الح صفي

 المسألة.

 

يني كيفية التحقق من حل ب

 المسألة.

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 جمع الكسور العشرية وطرحها الدرسموضوع 
 التاريخ

     

   ؟جمع الكسور العشرية الصفار مفيدة في اشرحي كيف تكون إضافة التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم اءات التعليم والتعلمإجر التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

جمع توضح التلميذة كيفية أن 

 .الكسور العشرية وطرحها

 

بدراسة المثال التلميذة  تقومأن 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

نجمع الكسور العشرية ونطرحها كما نجمع ونطرح 

ي المنازل نفسها ولكي تجمع األعداد إذ نجمع األرقام ف

الكسور العشرية أو تطرحها ابدأ بترتيبها بحيث تكون 

الفواصل العشرية بعضها فوق بعض ثم اجمع أو اطرح 

 األرقام وضع الفواصل في مكانها في الناتج.

 جمع الكسور العشرية مثال من واقع الحياة:

ـ مياه: أرجع إلى المعطيات أعال وأجد ناتج  1

2,149+2,116. 

 إضافة أصفار عن يمين الكسر العشريمثال 

 11,4 – 6,19ـ أوجدي ناتج  2

 أتأكد

 أجمع أو أطرح:

12,6   +46,1        19,2 – 21,2    24,2  +

1,2 

22  +46,1     22,6 – 2,1     21,19 – 21,11 

اشترت أسماء مقلمة ولعبة إلكترونية وبطارية استعملي 

 دفعته الجدول المجاور إليجاد مجموع ما

 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة 
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن 

 للدرس.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 وعات.مجم

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
 الملصقات أثناء قراءة الدرس.

  تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
 أثناء قراءتهن للدرس.

جمع الكسور كيفية  وضحي

 .العشرية وطرحها

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 عدة على الفهم.المطلوب للمسا

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 خصائص الجمع الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 صفي كيف تساعدك خصائص الجمع على جمع األعداد ذهنيا؟ التمهيد
 حصةال

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 خصائص الجمع.تلميذة توضح الأن 

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 خصائص الجمع:أستعد 

خاصية اإلبدال ال يتغير مجموع عددين بتبديل 

 ترتبيهما.

الخاصية التجميعية مجموع ثالثة أعداد ال يتغير بتغيير 

 لذين نبدأ بهما الجمع.العددين ال

( 2خاصية العنصر المحايد مجموع أي عدد والعدد )

 يساوي العدد نفسه.

 خصائص الجمعمثال 

 ـ ما خاصية الجمع المستعملة فيما يأتي؟1

12 ( +1+24( = )12+1+ )24 

 من واقع الحياة استعمال الخصائص لجمع األعدادمثال 

في  ـ طيور: يوضح الجدول المجاور أعداد الطيور2

مزرعة والد فاطمة استعملي خصائص الجمع 

 إليجاد مجموع هذه الطيور ذهنيا.

 ما خاصية الجمع المستعملة في كل مما يأتي: أتأكد

(11+12 + )1  =11 ( +12+1) 

1,2+1+9,1  =1,2  +9,1  +1 

 ما خاصية الجمع المستعملة فيما يأتي:

2  +22,6     =22,6 

 ةدور المعلم

 امات الالزمة للنشاط.توفير األدوات والخ 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توجيه التلميذات للبحث في مواقع اإلنترنت
للبحث عن معلومات إضافية حول موضوع 

 الدرس.

  مطالبة التلميذات بإعداد العرض للمعلومات
 التي توصلن لها.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

 نشاط بمساعدة استنتاج ما يهدف إليه ال
 المعلمة.

  البحث في مواقع الشبكة العنكبوتية عن
 معلومات مساعدة على فهم الدرس.

  تقديم عرض لتوضيح المعلومات التي توصلن
 لها في البحث.

 .وضحي خصائص الجمع

 

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 يبات كتاب التمارينتدرحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 الجمع والطرح ذهنيا   الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ذهنيا مستعملة الموازنة. 11+  26اجمعي  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ وارالنقاش والح□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

الجمع كيفية أن توضح التلميذة 

 .والطرح ذهنيا  

 

 

 

ة المثال أن تقوم التلميذة بدراس

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

يمكنك في بعض الحاالت أن تستعمل طريقة 

الموازنة في الجمع الذهني وذلك بإضافة عدد 

إلى أحد العددين المجموعين ثم طرح العدد 

 نفسه من العدد اآلخر.

 يمثال من واقع الحياة: الجمع الذهن

ـ غزالن: أرجع للجدول السابق واستعمل  1

وهو العدد  21+21الموازنة إليجاد ناتج 

 الكلي للغزالن من النوعين.

 مثال الطرح ذهنيا

 292 – 162ـ أستعمل الموازنة إليجاد ناتج  2

 مثال جمع الكسور العشرية وطرها ذهنيا

 2,1 – 6,4ـ أستعمل الموازنة إليجاد ناتج  1

طرحي ذهنيا مستعمال أتأكد اجمعي أو ا

 الموازنة:

22+16     116+192    96-12    412-

111 

2,4  +6,9  2,1  +1,1   2,16 – 1,9  

4,19 – 2,1 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم ملخص مصور يشمل على
 للدرس. ةاألفكار الرئيس

 لملخص المصور توجيه التلميذات لتأمل ا
 واستنتاج ما فهمن.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .مالحظة الصور المعروضة في الملخص 

  التحدث مع الزميالت عما توصلن إليه
 من معلومات بعد مشاهدة الملخص.

الجمع كيفية وضحي 

 .والطرح ذهنيا  

 

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 أنماط الضرب الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 222×  22م صفرا يوجد في ناتج ضرب اشرحي ك التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم لتعليم والتعلمإجراءات ا التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

أن توضح التلميذة كيفية ضرب 

 األعداد ذهنيا.

 

 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

حاصل ضرب عددين أو أكثر يسمى ناتج الضرب 

 واألعداد المضروبة تسمى عوامل ناتج الضرب

ويمكنك أن تضرب بعض األعداد ذهنيا باستعمال 

 الحقائق األساسية واألنماط.

 مثال استعمال األنماط في الضرب الذهني

 ذهنيا. 122×  6ـ استعملي نمطا إليجاد ناتج 1

 مثال الضرب الذهني بعد األصفار

 ذهنيا. 2222×  42ـ أوجدي ناتج الضرب 2

 مثال من واقع الحياة

صندوق تفاح كتلة كل  22ـ نقل: تحمل سيارة 1

كجم أوجدي مجموع كتل  22صندوق 

 الصناديق.

 أتأكد أوجدي ناتج الضرب ذهنيا في كل مما يأتي:

2  ×122    1×42     122  ×11   1  ×

9222 

22  ×62   222  ×22   12  ×122   122 

 ×222 

صفحة في اليوم  22يبلغ معدل ما تقرؤه بسمة 

 6صفحة في  112أ الواحد إذا كان عليها أن تقر

 أيام فهل ستتمكن من ذلك؟ فسري ذلك.

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تنفيذ مطوية كدليل للدراسة من الورق
 المقوى.

  استخدام المطوية في تسهيل فهم التلميذات
 لألفكار الرئيسة للدرس.

 ةدور المتعلم

 اط ضمن العمل في تنفيذ خطوات النش
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .مالحظة المعلومات الواردة في المطوية 

  دراسة األفكار الرئيسة للدرس من خالل
 التنظيم في مجموعات عمل.

وضحي كيفية ضرب األعداد 

 ذهنيا.

 

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

 

 ي المسائل وفق المطلوب.حل
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 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 خاصية التوزيع الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ماذا المقصود بخاصية التوزيع؟ التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ م التعاونيالتعل□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

مفهوم خاصية أن توضح التلميذة 

 .التوزيع

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

: خاصية التوزيع: لضرب مجموع عددين في أستعد 

عدد ثالث اضرب كال منهما في ذلك العدد ثم اجمع 

 ناتجي الضرب.

1 ( ×2+2( = )1×2( + )1×2.) 

 استعمال خاصية التوزيعمثال 

( باستعمال خاصية 6+22× ) 2ي كتابة ـ أعيد 1

 التوزيع ثم أوجدي الناتج.

 من واقع الحياة الضرب ذهنيامثال 

آيات من القرآن  2ـ قرآن كريم: يحفظ أحد الطالب  2

يوما؟  42الكريم كل يوم. كم آية يحفظ في 

استعملي الحساب الذهني وخاصية التوزيع إليجاد 

 عدد اآليات التي سيحفظها الطالب.

 أكدأت

كتابة كل مما يأتي باستعمال خاصية التوزيع,  يديأع

 :ثم اوجدي الناتج

2( ×12+1         )2 ( ×22  +1)      4 ( ×62 

 +2) 

استعملي خاصية التوزيع إليجاد ناتج الضرب ذهنيا 

 وبيني خطوات الحل

6  ×11      2  ×26     2  ×49 

 ةدور المعلم

 نشاط.توفير األدوات والخامات الالزمة لل 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توزيع التلميذات على مجموعات عمل متباينة
 المستويات.

  توضيح الهدف من اللعبة التعليمية ودورها في
 ترسيخ فهم التلميذات.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 ت عمل.التوزع في مجموعا 

  متابعة ما ت رشد إليه  المعلمة من خطة لتنفيذ
 اللعبة.

 .مالحظة الهدف التعليمي المرجو من اللعبة 

مفهوم خاصية وضحي 

 .التوزيع

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي اضياتالري

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 تقدير نواتج الضرب الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .11×  112بيني طريقتين مختلفتين لتقدير ناتج  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ التحل المشك□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

تقدير توضح التلميذة كيفية أن 

 .نواتج الضرب

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 الفهم. المطلوب للمساعدة على

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

عندما تستعمل كلمة تقريبا في السؤال فهذا يعني أنه 

يمكن إيجاد اإلجابة بالتقدير باستعمال مهارات مختلفة 

 مثل التقريب واألعداد المتناغمة.

 من واقع الحياةمثال 

ـ حيوانات: استعملي المعطيات أعاله وأوجدي كم  1

كيلو  92قريبا تعيش في منطقة مساحتها فقمة ت

 مترا مربعا؟

صندوقا إذا كانت كتلة  124ـ حمولة شاحنة  2

كيلو جراما فكم كيلو جراما  12الصندوق الواحد 

 حمولة الشاحنة؟

دراجة كل أسبوع  26ـ دراجات: ينتج مصنع صغير 1

 فكم دراجة تقريبا ينتج المصنع في ثمانية أسابيع؟

 أتأكد

رب ما يأتي بالتقريب أو باستعمال قدري ناتج ض

 بيني خطوات الحل. األعداد المتناغمة.

 

 

 

61  ×61  91  ×11   192  ×46   422  ×21 

4  ×24    6  ×41     12  ×22      11  ×49 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

 ل الملصقات.توجيه التلميذات إلى كيفية عم 
  التوضيح للتلميذات الهدف التعليمي من القيام

 بعمل الملصقات.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .جمع صورا متنوعة من مجالت وكتب 

  التعاون مع الزميالت في عمل ملصقات
والفرعية التي فهمتها تتضمن األفكار الرئيسة 

 خالل الدرس .

تقدير نواتج وضحي كيفية 

 .الضرب

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 62 

 ×16 

32 

 ×18 

218 

 ×6 

131 

 ×22 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 لخميسا األربعاء

 الضرب في عدد من رقم واحد الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .9×  62اوجدي ناتج ضرب:  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
 الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة +

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن توضح التلميذة كيفية 

 الضرب في عدد من رقم واحد.

 

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

صفحة في اليوم  21ة تدرب ناصر على كتاب

الواحد استعدادا للمشاركة في مهرجان اإلمالء 

 أيام؟ 2كم صفحة كتبها ناصر في 

مثال من واقع الحياة: الضرب في عدد من رقم 

 واحد

ـ إمالء: ارجعي للمعطيات أعاله كم صفحة  1

 تدرب عليها ناصر؟

 9ـ وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة  2

على متن كل طائرة  طائرات من النوع نفسه

حاجا ما عدد الحجاج القادمين على  262

 متن هذه الطائرات؟

 أتأكد أوجدي ناتج ضرب:

42  ×2     61  ×2    114  ×9     11  ×

1 

2  ×11     221  ×1    42  ×6     2  ×

624 

 

مسافرا هل تتسع طائرتان  422تتسع طائرة لـ 

 مسافر؟ فسري ذلك. 1222من هذا النوع لـ 

 ةور المعلمد

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  جمع مسائل من واقع الحياة كتطبيقات
 على ما تم فهمه خالل الدرس.

  إعداد  تقرير يشمل هذه المسائل
ويطرحها على التلميذات ليتعاون في 

 حلها معا.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 ت.مجموعا

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  قراءة التقرير و تأمل المسائل التي
 يضمنها ويفهمنها جيدا.

  التوزع في مجموعات عمل والبدء في
إيجاد الحلول المناسبة للمسائل مع 

 زميالتها.

وضحي كيفية الضرب في 

 عدد من رقم واحد.

 

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

دة على المطلوب للمساع

 الفهم.

 

 

 

حلي المسائل وفق 

 المطلوب.

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 حل المسألة خطة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ؟4×  11ما ناتج ضرب  التمهيد
 الحصة

     

 ليمإستراتيجية التع

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن تختار التلميذة خطة مناسبة لحل 

 سألة.الم

 

 

 .معطيات المسألةالتلميذة  توضحأن 

 

 

الحلول الممكنة التلميذة  تصفأن 

 .لحل المسألة

 

كيفية التحقق من التلميذة  تبينأن 

 حل المسألة.

  أحل مسائل باستعمال خطة "رسم  فكرة الدرس

 صورة".

 المسألة؟ ما معطياتأفهم 

  م على طول الشارع. 222امتداد قطعة األرض 
 م 12 على الشارع عرض كل فيال 
  م. 12المسافة بين كل فيلتين 

  م. 12المسافة على جانبي قطعة األرض 
 ما المطلوب؟ 

 .عدد الفيالت التي يمكن بناؤها على طول قطعة األرض 
 أرسم صورة لحل المسألة. أخطط

م على الطرف األيمن  12أوال أضع عالمة على بعد  أحل

 12م أخصص م عن الطرف األيسر ث 12وعالمة على بعد 

م للمسافة بين الفيال واألخرى حتى ال  12م لكل فيال و

م( ال تكفي الفيال 12تتبقى مسافة كافية. المسافة المتبقية )

 فلل على طول قطعة األرض. 2السادسة إذن يتم بناء 

×  2فلل تساوي  2أراجع المسافة الالزمة إلقامة  أتحقق

 12تساوي  م والمسافة الالزمة على الطرفين 122أو  12

 62=  12×  4م أما المسافة بين الفلل فهي  12=  12+ 

 م

 222 > 242وبما أن  242=  62+  12+  122إذن 

 إذن اإلجابة المعقولة.

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  مناقشة التلميذات في الهدف التعليمي من
 المسرحية.

 لميذات بالتوزع في مجموعات مطالبة الت
 ومعرفة أدوارهن في المسرحية.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  تنفيذ  المسرحية بمساعدة المعلمة
 وإرشاداتها.

  مالحظة أهم المعلومات التي توصلن إليه
عدتهن على من خالل العرض والتي سا
 فهم نقاط الدرس.

خطة مناسبة لحل  اختاري

 المسألة.

 

 

 

 معطيات المسألة. وضحي

 

 

الحلول الممكنة لحل  صفي

 المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من حل 

 المسألة.

 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس عاءاألرب

 الضرب في عدد من رقمين الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ؟126×  14ما ناتج ضرب:  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
+ الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

الضرب كيفية أن توضح التلميذة 

 .في عدد من رقمين

 

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

مترا في الثانية  11ر إلى تصل سرعة الذئب الصغي

 12كم مترا يستطيع الذئي الصغير أن يقطع في 

 ثانية بهذه السرعة؟

مثال من واقع الحياة: ضرب عدد من رقمين في 

 عدد من رقمين

ـ الذئب الصغير: أرجي إلى المعلومات أعاله  1

 .12×11وحلي المسألة بإيجاد ناتج 

 ينمثال ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم

 .11×  162ـ أوجدي ناتج الضرب:  2

 أتأكد أوجدي ناتج الضرب:

12  ×11    26  ×42     124  ×12   122 

 ×26 

21  ×42    69  ×14     11  ×162   214 

 ×62 

كيلو جرام من العشب يوميا  11تأكل بقرءة بمعدل 

 يوما؟ 11فكم تأكل في 

صفي كيف يستعمل الجمع عند الضرب في أعداد 

 مين؟من رق

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم لوحة تعليمية تشمل ملخص لألفكار
 الرئيسة للدرس.

  تثبيت أهم المعلومات التي ورد ذكرها في
الدرس من خالل االستعانة باللوحة 

 التعليمية.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 جموعات.م

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 ةدراسة المعلومات الواردة باللوح 
 التعليمية.

  كتابة المعلومات التي تم التوصل إليها من
 خالل مالحظتهن للوحة التعليمية.

الضرب في كيفية وضحي 

 .عدد من رقمين

 

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

 

 حلي المسائل وفق المطلوب.

 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 خصائص الضرب الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .21×1=  1×21حددي الخاصية المستعملة في ما يلي:  التمهيد
 الحصة

     

 اتيجية التعليمإستر

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

خصائص أن توضح التلميذة 

 .ضربال

 

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

مع خلود خمس أوراق من فئة الريال ومع سناء 

ريال 1=1×2ورقة من فئة خمس رياالت. خلود 

 رياالت. 2=2×1وسناء 

يوضح المثال السابق أن ناتج ضرب عددين ال 

ير بتغيير ترتيبهما وهذه إحدى خصائص يتغ

 الضرب.

 خصائص الضرب:

خاصية اإلبدال: ال يتغير ناتج عددين بتغيير 

 ترتيبهما.

خاصية التجميع: ناتج ضرب ثالثة أعداد ال يتغير 

 بتغيير العددين اللذين نبدأ بهما عملية الضرب.

خاصية العنصر المحايد الضربي: ناتج ضرب أي 

 دد نفسه.يساوي الع 1عدد في 

 مثال تعرف خصائص الضرب

ـ حددي خاصية الضرب المستعملة فيما يلي:  1

2×11  =11×2. 

أتأكد حددي خاصية الضرب المستعملة في كال مما 

 يأتي:

6×122×2=6×2×122       (1×2×)1  =1 

( ×2×1) 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

 طاقات الصقة وتوجيه التلميذات توزيع ب
إلى كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي 
أسئلة يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء 

 قراءتهن للدرس.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
 الملصقات أثناء قراءة الدرس.

  تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة
 إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.

 .خصائص الضربوضحي 

 

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

 

 حلي المسائل وفق المطلوب.

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تمارينتدريبات كتاب الحل  الواجب
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 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 حل المسألة خطة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .2×  422أوجدي ناتج الضرب ذهنيا:  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ ل المشكالتح□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن تختار التلميذة خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

أن توضح التلميذة معطيات 

 المسألة.

 

 

ذة الحلول الممكنة أن تصف التلمي

 لحل المسألة.

 

أن تبين التلميذة كيفية التحقق من 

 حل المسألة.

   أختار الخطة المناسبة لحل فكرة الدرس

 المسألة.

 أفهم ما معطيات المسألة؟

  رياالت. 12ثمن الكتاب الواحد يساوي 
 .عدد الكتب المطلوبة ليومي األربعاء والخميس 

 ما المطلوب؟ 
 لتي جمعها طارق بناء على معرفة عدد الكتب ا

 جميع الطلبيات.
 أخطط

  هل هناك أيه معلومات غير ضرورية؟ ثمن
 الكتاب.

  هل هناك أيه معلومات ناقصة؟ تحتاج معرفة
 عدد الكتب المطلوبة ليومي الجمعة واالثنين.

 أحل

 بما أن المعطيات ناقصة فال يمكن حل المسألة.

 أتحقق

قد أغفلت أقرأ السؤال مرة ثانية ألري إن كنت 

بعض المعطيات أم ال إذا كان األمر كذلك فأحاول 

 حل السمألة مرة ثانية وإال ال يمكنك حل المسألة.

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توجيه التلميذات للبحث في مواقع اإلنترنت
عن معلومات إضافية حول موضوع 

 الدرس.

 لتلميذات بإعداد العرض للمعلومات مطالبة ا
 التي توصلن لها.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  البحث في مواقع الشبكة العنكبوتية عن
 معلومات مساعدة على فهم الدرس.

  تقديم عرض لتوضيح المعلومات التي
 ي البحث.توصلن لها ف

اختاري خطة مناسبة لحل 

 المسألة.

 

 

 

 وضحي معطيات المسألة.

 

 

صفي الحلول الممكنة لحل 

 المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من حل 

 المسألة.

 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 أنماط القسمة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .62÷  412أوجدي ناتج القسمة ذهنيا:  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن توضح التلميذة كيفية قسمة 

 .12مضاعفات 

 

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

 عند قسمة عدد على عدد آخر يسمى الناتج ناتج

القسمة والمقسوم هو العدد الذي نقسمه على عدد 

 آخر وهذا العدد يسمى المقسود عليه أو القاسم.

 12مثال قسمة مضاعفات 

 ذهنيا. 1÷  622ـ أوجدي ناتج قسمة  1

 12مثال من واقع الحياة قسمة مضاعفات 

ـ القياس: في مزرعة صالح بقرتان تأكالن  2

كم يوما تقريبا  12كجم من العشب كل  922

 تأكل البقرتان من العشب في اليوم الواحد؟.

 أتأكد

ذهنيا في كال مما  1÷  622أوجدي ناتج قسمة 

 يأتي:

222  ÷2            122  ÷1           122  ÷

12 

222  ÷92           2622  ÷22      2122 

 ÷12 

رياال ثمن تذاكر دخول إلى  112طالب  12دفع 

 الواحدة؟معرض للزواحف ما ثمن التذكرة 

÷  412وناتج  6÷  41اشرحي كيف تعرفي أن 

 متساويان دون إجراء أي حسابات. 62

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم ملخص مصور يشتمل على األفكار
 للدرس. ةالرئيس

  توجيه التلميذات لتأمل الملخص المصور
 واستنتاج ما فهمن.

 ةور المتعلمد

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .مالحظة الصور المعروضة في الملخص 

  التحدث مع زميالتهن عما توصلن إليه من
 معلومات بعد مشاهدة الملخص.

وضحي كيفية قسمة 

 .12مضاعفات 

 

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

للمساعدة على  المطلوب

 الفهم.

 

 

 

 حلي المسائل وفق المطلوب.

 

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 تقدير نواتج القسمة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .21÷  212أوجدي ناتج القسمة:  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

تقدير ة كيفية التلميذتوضح أن 

 .نواتج القسمة

 

بدراسة التلميذة  تقومأن 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

لتقدير ناتج القسمة يمكنك استعمال األعداد المتناغمة التي 

يسهل القسمة ذهنيا ابحثي عن أعداد تشكل جزءا من 

 الحقائق المترابطة.

 استعمال األعداد المتناغمة )مع المقسوم(مثال 

 1÷  126ـ قدري ناتج قسمة  1

 92÷  1222ـ قدري ناتج قسمة 2

 41÷  221ـ قدري ناتج قسمة 1

 من واقع الحياة حل المسائل بالتقديرمثال 

كحم من  42ـ أسود: أوزع حارس حديقة الحيوانات  2

 أسود بالتساوي كم نصيب كل أسد من 6اللحم على 

 اللحم تقريبا؟

 أتأكد

 قدري ناتج القسمة في كل مما يأتي وبيني خطوات الحل:

192  ÷4      412  ÷2      221  ÷92   221  ÷22 

224  ÷6     162  ÷2      122  ÷21    122  ÷41 

122  ÷29   222  ÷12    212  ÷21    244  ÷12 

612  ÷21  162  ÷111  619  ÷122  216  ÷

119 

 ةعلمدور الم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تنفيذ مطوية كدليل للدراسة من الورق
 المقوى.

  استخدام المطوية في تسهيل فهم التلميذات
 لألفكار الرئيسة للدرس.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

 عدة استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمسا
 المعلمة.

 .مالحظة المعلومات الواردة في المطوية 

  دراسة األفكار الرئيسة للدرس من خالل
 التنظيم في مجموعات عمل.

تقدير نواتج وضحي كيفية 

 .القسمة

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

  القسمة على عدد من رقم واحد الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .1÷  412: أوجدي ناتج وباقي قسمة التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ اقدالتفكير الن□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

القسمة كيفية التلميذة توضح أن 

 .على عدد من رقم واحد

 

 بدراسة المثال وفقالتلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

 1سائحا على متن  69تريد شركة سياحية أن تنقل 

قوارب صغيرة كم سائحا يركب في كل قارب؟ إليجاد 

 96عدد السياح الذين يركبون القارب الواحد اقسم 

ولقسمة عدد من رقمين على عدد من رقم  1على 

 دأ بقسمة العشرات.واحد اب

 مثال من واقع الحياة

ـ قوارب: ارجعي إلى المعلومات السابقة كم سائحا  1

 سيركب في كل قارب؟

 القسمة على عدد من رقم واحدمثال 

 .2÷  126ـ أوجدي ناتج قسمة  2

 القسمة مع باقمثال 

 .2÷  112ـ أوجدي ناتج وباقي قسمة  1

 أتي:أتأكد أوجدي ناتج وباقي قسمة كال مما ي

216  ÷1   912  ÷6   2116  ÷2    6912  ÷

2 

كم مرة تزيد كتلة الكنغر الكبير على كتلة الكنغر 

 الصغير؟ 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توزيع التلميذات على مجموعات عمل متباينة
 المستويات.

 ة ودورها في توضيح الهدف من اللعبة التعليمي
 ترسيخ فهم التلميذات.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .التوزع في مجموعات عمل 

  متابعة ما ت رشد إليه  المعلمة من خطة لتنفيذ
 اللعبة.

 .مالحظة الهدف التعليمي المرجو من اللعبة 

مة على عدد من القسوضحي 

 .رقم واحد

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب

 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 مينالقسمة على عدد من رق الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ؟22÷  129ما ناتج قسمة:  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم لتعليميا المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

القسمة كيفية التلميذة توضح أن 

 .على عدد من رقمين

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

شخصا كم  16جهز مخبر كعكة كبيرة تكفي إلطعام 

شخصا؟ نحتاج إلى  22ز إلطعام كعكة يحتاج المخب

 أو كعكتين. 16÷  22قسمة 

 القسمة على عدد من رقمين: مثال من واقع الحياة

ـ طعام: ارجعي للمعلومات أعاله كم كعكة تكفي  1

 شخصا؟ 196إلطعام 

 القسمة مع باقمثال 

 .12÷  221ـ أوجدي ناتج وباقي قسمة  2

 ينالقسمة على عدد من رقم مثال من واقع الحياة:

ـ القياس: عملت ممرضة متدربة في مستشفى  1

ساعات خالل سنة إذا كانت تعمل العدد نفسه  221

من الساعات أسبوعيا فكم ساعة كانت تعمل في 

 األسبوع؟

 أوجدي ناتج القسمة في كل مما يأتي:أتأكد 

126  ÷16     192  ÷24   122  ÷46   219 

 ÷11 

ا إلى متر 911قسمت أرض حديقة عامة مساحتها 

منطقة متساوية المساحة أوجدي مساحة المنطقة  11

 الواحدة؟

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

 .توجيه التلميذات إلى كيفية عمل الملصقات 
  توضيح الهدف التعليمي من القيام بعمل

 الملصقات.

 ةدور المتعلم

 عمل في تنفيذ خطوات النشاط ضمن ال
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .جمع صورا متنوعة من مجالت وكتب 

  التعاون مع الزميالت في عمل ملصقات
تتضمن األفكار الرئيسة والفرعية التي فهمتها 

 خالل الدرس .

القسمة على كيفية وضحي 

 .عدد من رقمين

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 اعدة على الفهم.المطلوب للمس

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 حل المسألة خطة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 التمهيد
رقم واحد والقسمة على عددمن  ما أوجه الشبه واالختالف بين القسمة على عدد من

 الحصة رقمين
     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم التعليم والتعلمإجراءات  التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن تختار التلميذة خطة مناسبة لحل 

 المسألة.

 

 

 .معطيات المسألةالتلميذة  توضحأن 

 

الحلول الممكنة التلميذة  تصفأن 

 .لحل المسألة

 

كيفية التحقق من التلميذة  تبينأن 

 حل المسألة.

  أحل المسائل باستعمال خطة تمثيل  فكرة الدرس

 المعطيات.

 معطيات المسألة؟ ما أفهم 

  سم. 21طول الخيط البالستيكي 
  سم. 12يحتاج كل عقد إلى 

  سم من الخيط لصنع العقد  12استعملت هناء
 األول.

 ما المطلوب؟ 
 هل يكفي الخيط المتبقي لصنع عقود أخرى؟ 
أطبق خطة تمثيل المعطيات باستعمال خيط طوله  أخطط

سم وتابع وضع  12سم وأضع إشارة بعد أول  21

سم حتى تحصل على قطع كافية  12شارات كل اإل

 عقود أخرى أو حتى ينتهي الخيط. 6لصنع 

عقود فقط  2أالحظ أن الخيط المتبقي يكفي لصنع  أحل

 عقود أخرى. 6إذن الخيط المتبقي ال يكفي لصنع 

أراجع الحل هل اإلجابة معقولة؟ أتحقق من  أتحقق

=  2×12و  22=  6×12اإلجابة بالضرب بما أن 

 .2عقود وليس  6فإن الخيط كله يكفي لصنع  14

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  جمع مسائل من واقع الحياة كتطبيقات على ما
 تم فهمه خالل الدرس.

  إعداد تقؤرير يشمل هذه المسائل ويطرحها
 على التلميذات ليتعاونَّ في حلها معا.

 ةلمدور المتع

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  قراءة التقرير والتأمل في المسائل التي
 يتضمنها ويفهمنها جيدا.

  التوزع في مجموعات عمل والبدء في إيجاد
 الحلول المناسبة للمسائل مع زميالتها.

خطة مناسبة لحل  اختاري

 المسألة.

 

 

 

 معطيات المسألة. وضحي

 

 

الحلول الممكنة لحل  صفي

 المسألة.

 

يني كيفية التحقق من حل ب

 المسألة.

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 تفسير باقي القسمة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ؟9÷  922ما ناتج قسمة:  تمهيدال
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم يم والتعلمإجراءات التعل التعليمي المحتوى األهداف السلوكية
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تفسير باقي التلميذة توضح أن 

 .القسمة

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

شجرة  222زودت وزارة الزراعة إحدى البلديات بـ 

مناطق متساوية المساحة إليجاد عدد  9لزراعتها في 

على  222األشجار التي ستزرع في كل منطقة اقسمي 

9. 

 تفسير باقي القسمة مثال من واقع الحياة:

ـ أشجار: ارجعي إلى المعطيات أعاله ما عدد  1

األشجار التي ستزرع في كل منطقة؟ ما الذي يمثله 

 باقي القسمة؟

شخصا إلى عشاء إذا  124ـ حفل عشاء: دع ي  2

خاص فكم طاولة أش 1كانت كل طاولة تتسع لـ 

 تلزم ليجلس الجميع؟

حلي المسائل اآلتية وبيني كيف تفسر باقي أتأكد 

 القسمة:

عمودا كم خيمة يمكن أن تنصب  12نصبت خيمة على 

 عمود؟ 222على 

طالبا في رحلة ميدانية في حافالت صغيرة  22خرج 

طالب. كم حافلة خرجت في  1تتسع كل منها لـ 

 الرحلة؟

في الصورة المجاورة يمكن أن كم دراجة كالظاهرة 

 ريال؟ 922تشترى بمبلغ 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  مناقشة التلميذات في الهدف التعليمي من
 المسرحية.

  مطالبة التلميذات بالتوزع في مجموعات
 ومعرفة أدوارهن في المسرحية.

 ةدور المتعلم

 ت النشاط ضمن العمل في تنفيذ خطوا
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .تنفيذ المسرحية بمساعدة المعلمة وإرشاداتها 

  مالحظة أهم المعلومات التي توصلن إليها من
خالل العرض والتي ساعدتهن على فهم نقاط 

 الدرس.

 .تفسير باقي القسمةوضحي 

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 لمطلوب للمساعدة على الفهم.ا

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 عبارات الجمع والطرح الجبرية الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 لجبرية؟ما المقصود بالعبارة ا التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية
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مفهوم ن توضح التلميذة أ

 .العبارة الجبرية

 

أن تقوم التلميذة بدراسة 

المثال وفق المطلوب 

 للمساعدة على الفهم.

 

أن تحل التلميذة المسائل وفق 

 المطلوب.

 أستعد

مجموعة من المتغيرات  2العبارة الجبرية مثل س + 

واألعداد تربطها عملية واحدة على األقل عندما تستبدل 

ا في عبارة يمكنك حساب قيمة تلك بالمتغير عدد

 العبارة.

 مثال إيجاد قيمة عبارة جبرية

 .1إذا كانت س =  2ـ أوجدي قيمة العبارة س +  1

مثال من واقع الحياة: كتابة العبارات الجبرية وحساب 

 قيمتها:

أهداف وسجل طالل عددا  1ـ رياضة: سجل راشد  2

بي من األهداف يقل بمقدار هـ عن أهداف راشد اكت

 العبارة الجبرية التي تمثل ذلك.

أتأكد أوجدي قيمة كل عبارة مما يأتي إذا كانت س = 

 :6و ص =  2

 + س 29    11+ ص    ص +  12    6س + 

 س – 6     1 –ص     ص  – 19     1 –س 

 اكتبي عبارة لكل مما يأتي:

بمقدار ب    الفرق بين  22وع    أقل من  11مجموع 

 2ص, 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم لوحة تعليمية تشمل ملخص لألفكار
 الرئيسة للدرس.

  تثبيت  أهم المعلومات التي ورد ذكرها في
الدرس من خالل االستعانة باللوحة 

 التعليمية.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  ما يهدف إليه النشاط بمساعدة استنتاج
 المعلمة.

 ةدراسة المعلومات الواردة باللوح 
 التعليمية.

  كتابة المعلومات التي تم التوصل إليها من
 خالل مالحظتهن للوحة التعليمية.

مفهوم العبارة وضحي 

 .الجبرية

 

 

 

قومي بدراسة المثال وفق 

المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

 

 لوب.حلي المسائل وفق المط
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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v 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 حل المسألة خطة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .2إذا كانت ن =  1اكتبي قيمة عبارة قسمة قيمتها  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ علم التعاونيالت□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية
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أن تختار التلميذة خطة مناسبة لحل 

 المسألة.

 

 

 .معطيات المسألةالتلميذة  توضحن أ

 

 

الحلول الممكنة التلميذة  تصفأن 

 .لحل المسألة

 

كيفية التحقق من التلميذة  تبينأن 

 حل المسألة.

  أحل مسائل باستعمال خطة حل مسألة  فكرة الدرس

 أبسط.

 ما معطيات المسألة؟ أفهم 

  كعكات في ساعتين. 1يصنع إبراهيم وأنس 
 ما المطلوب؟ 

 ساعات؟ 6خبازين في  4ة يصنعها كم كعك 
يمكنك حل المسألة باستعمال خطة "حل مسألة  أخطط

 أبسط".

أجد الزمن الالزم لكل خباز لصنع كعكة  1الخطوة  أحل

 واحدة:

1  ÷4  =2. 

أجد عدد الكعكات التي يصنعها كل خباز في  2الخطوة 

 4ألن كل  1في العدد  4ساعات أضرب العدد  6

 .12=  1×  4عتين: كعكات تحتاج إلى سا

خبازين  4أجد عدد الكعكات التي يصنعها  1الخطوة 

 4إذن يستطيع  41=  12×  4ساعات:  6في 

 ساعات. 6كعكة في  41خبازين أن يصنعوا 

أراجع الحل بما أن عدد الخبازين تضاعف إذن  أتحقق

كعكة في ساعتين  16أو × 1×2أصبح باإلمكان صنع 

ساعات أن يصنعوا  6وعليه يستطيع الخبازون في 

 كعكة. 41أو  16×1

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة 
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن 

 للدرس.

 ةدور المتعلم

 النشاط ضمن العمل في  تنفيذ خطوات
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
 الملصقات أثناء قراءة الدرس.

  تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
 أثناء قراءتهن للدرس.

خطة مناسبة لحل  اختاري

 المسألة.

 

 

 

 ة.معطيات المسأل وضحي

 

 

الحلول الممكنة لحل  صفي

 المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من حل 

 المسألة.
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب

 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 عبارات الضرب والقسمة الجبري الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 مقسوما على عدد. 11عبارة لما يلي:  اكتبي التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم التعليم والتعلم إجراءات التعليمي المحتوى األهداف السلوكية
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كيفية إيجاد التلميذة توضح أن 

 .العبارة الجبرية

 

بدراسة المثال التلميذة  تقومأن 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

لدى ماجد علبتان في كل علبة العدد نفسه من أقالم 

م التلوين يساوي ناتج ضرب التلوين إذن العدد الكلي ألقال

 في عدد األقالم في العلبة الواحدة. 2

يمكن أن نمثل العدد الكلي ألقالم التلوين بالعبارة الجبرية 

 ن.2

 أقالم 1افترض أن في العلبة الواحدة 

 قلم تلوين 16=  1×  2إذن لدى ماجد 

 إيجاد قيمة عبارة جبريةمثال 

 2 ن إذا كان ن =2ـ أوجدي قيمة العبارة  1

 كتابة عبارة جبرية وإيجاد قيمتها مثال من واقع الحياة:

ـ علوم: جمعت سارة عددا من أوراق األشجار لحفظها  2

في معمل العلوم يساوي نصف ما جمعته هالة اكتبي 

 عبارة جبرية تمثل المسألة ثم أوجدي قيمتها.

و  1أوجدي قيمة كل عبارة فيما يأتي إذا كانت أ = أتأكد 

 6جـ = 

 6× أ( ÷  12أ        )÷ جـ         جـ  2أ         ×  2

 اكتبي عبارة لكل مما يأتي:

 12ضرب ن                    ن مضروبا في  9

 مقسوما على عدد 24        1عدد مقسوم على 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  مواقع اإلنترنت توجيه التلميذات للبحث في
 عن معلومات إضافية حول موضوع الدرس.

  مطالبة التلميذات بإعداد العرض للمعلومات
 التي توصلن لها.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  البحث في مواقع الشبكة العنكبوتية عن
 على فهم الدرس.معلومات مساعدة 

  تقديم عرض لتوضيح المعلومات التي توصلن
 لها في البحث.

كيفية إيجاد العبارة وضحي 

 .الجبرية

 

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 حل المسألة استقصاء الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 اكتبي عبارة لما يلي: ضعف ك. التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 ةالمساعد
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية
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أن تختار التلميذة خطة مناسبة 

 لحل المسألة.

 

 

معطيات التلميذة  توضحأن 

 .المسألة

 

 

الحلول الممكنة التلميذة  تصفأن 

 .لحل المسألة

 

كيفية التحقق يذة التلم تبينأن 

 من حل المسألة.

  أختار الخطة المناسبة ألحل المسألة. فكرة الدرس 

 

 أفهم

رياال وأن ثمنها يساوي  11تعلم أن ثمن الفطيرة الكبيرة 

رياالت والمطلوب  1ضعف ثمن الفطيرة الصغيرة زائدة 

 أن تجد ثمن الفطيرة.

 أخطط

 سيا.لحل هذه المسألة يمكنك أن تستعمل خطة الحل عك

 أحل

يما أن الطرح عكس الجمع إذا أبدأ بثمن الفطيرة الكبيرة 

 12رياالت =  1 –رياال  11رياالت   1واطرح منها 

 رياالت

 2على  12وبما أن القسمة عكس الضرب إذا اقسم 

 رياالت. 2=  2÷ رياالت  12

 رياالت. 2ثمن الفطيرة الصغيرة يساوي 

 أتحقق

 1ثم اجمع  2به في أبدأ بثمن الفطيرة الصغيرة وأضر

رياال إذن  11رياالت =  1( + 2× رياالت  2بما أن )

 اإلجابة صحيحة.

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم ملخص مصور يشتمل على األفكار
 للدرس. ةالرئيس

  توجيه التلميذات لتأمل الملخص المصور
 واستنتاج ما فهمن.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .مالحظة الصور المعروضة في الملخص 

  التحدث مع زميالتها عما توصلت إليه من
 معلومات بعد مشاهدة الملخص.

خطة مناسبة لحل  اختاري

 المسألة.

 

 

 معطيات المسألة. وضحي

 

 

الحلول الممكنة لحل  صفي

 المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من حل 

 المسألة.

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 جداول الدوال الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ما المقصود بـ جدول دالة؟ التمهيد
 ةالحص

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أهمية استخدام يذة التلمتوضح أن 

 .جدول الدالة

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 هل تعلم أن الزرافة تنام ساعتين كل يوم؟أستعد 

الدالة عالقة تبين متغيرين تقترن فيها قيمة مدخلة 

ة لتنظيم المدخلة بقيمة مخرجة ويستعمل جدول الدال

والمخرجة وقد تعلمت في النشاط السابق أن المدخلة 

هي القيمة التي تدخل إلى الدالة وأن المخرجة هي 

 القيمة التي نحصل عليها.

 إنشاء جدول دالة مثال من واقع الحياة:

ـ حيوانات: ارجعي إلى المعلومات أعاله كم ساعة  1

 ة.أيام؟ أنشئي جدول دال 2تنام الزرافة في 

 إيجاد قاعدة دالة مثال من واقع الحياة:

ـ القياس: تستهلك سيارة لترا واحد من البنزين  2

كم أوجدي قاعدة الدالة ثم أنشئي  12لقطع مسافة 

جدولها إليجاد المسافة التي ستقطعها السيارة إذا 

 لترات. 4لترات و 1لتر و 2استهلكت 

انسخي جدول الدالة وأكملي لكل موقف من أتأكد 

 لمواقف التالية:ا

على  9ـ لدى زياد عدد من نماذج الطائرات يزيد 1

 عدد النماذج لدى أخيه.

كيلو مترات عن المسافة  6ـ قطع حسن مسافة تقل 2

 التي قطعها عبد الرحمن.

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

 ق تنفيذ مطوية كدليل للدراسة من الور
 المقوى.

  استخدام المطوية في تسهيل فهم التلميذات
 لألفكار الرئيسة للدرس.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .مالحظة المعلومات الواردة في المطوية 

  دراسة األفكار الرئيسة للدرس من خالل
 جموعات عمل.التنظيم في م

أهمية استخدام جدول وضحي 

 .الدالة

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 يب العملياتترت الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .2مرة واحدة فقط لكتابة عبارة قيمتها  2, 4, 1, 2استعملي األرقام  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
لسبورة + الكتاب + اللوحات الورقية + ا

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

كيفية ترتيب التلميذة توضح أن 

 العمليات.

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

 ترتيب المعلومات:

 ي العمليات بين األقواس.أجر 

 .أضرب وأقسم بالترتيب من اليمين إلى اليسار 

 .أجمع وأطرح بالترتيب من اليمين إلى اليسار 
 إيجاد قيمة عبارات مثال من واقع الحياة:

ـ صحة: ارجعي للمعلومات أعاله ما عدد السعرات  1

الحرارية التي يحرقها جسمك عند ممارسة 

 النشاطين؟

 استعمال جدول الدالة ياة:مثال من واقع الح

ـ دراجات هوائية: يؤجر محل الدراجة الهوائية  2

رياالت رسم  12رياالت لكل ساعة زائد  1مقابل 

اشتراك لمرة واحدة أوجدي قاعدة دالة ثم أنشئي 

جدولها إليجاد تكلفة استئجار دراجة هوائية مدة 

 ساعات. 6, 2, 4

 أوجدي قيمة كل عبارة مما يأتي:أتأكد 

12 – 2  ×2 

12 – 1  ×4 

(12 – 1 × )4 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توزيع التلميذات على مجموعات عمل متباينة
 المستويات.

  توضيح الهدف من اللعبة التعليمية ودورها في
 ترسيخ فهم التلميذات.

 ةدور المتعلم

 عمل في تنفيذ خطوات النشاط ضمن ال
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .التوزع في مجموعات عمل 

  متابعة ما ت رشد إليه  المعلمة من خطة لتنفيذ
 اللعبة.

 .مالحظة الهدف التعليمي المرجو من اللعبة 

 وضحي كيفية ترتيب العمليات.

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 معادالت الجمع والطرح الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .12=  1 –اشرحي كيف نحل المعادلة: ك  التمهيد
 الحصة

     

 يجية التعليمإسترات

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

حل كيفية التلميذة توضح أن 

 .عادالت الجمع والطرحم

 

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

كتب لغة عربية أضاف إليها  4في مكتبة مشعل 

مجموعة أخرى من الكتب فأصبح المجموع ما لديه 

أضاف كتب كم كتابا جديدا  9من كتب اللغة العربية 

 إلى مكتبته.

في النشاط السابق قمت بحل المعادلة باستعمال 

النماذج وهنا يمكنك حل هذه المعادلة باستعمال 

 الحساب الذهني.

 حل معادالت الجمع مثال من واقع الحياة:

ـ رياضيات: كم كتابا جديدا أضاف مشعل إلى مكتبته  1

 في اللغة العربية؟

 حل معادالت الطرحمثال 

 11ص =  – 11معادلة: ـ حلي ال 2

 كتابة معادلة وحلها مثال من واقع الحياة:

ألعاب وقد أهدتها والدتها  9ـ الجبر: لدى إيمان  1

لعبة كم لعبة أهدتها  12ألعابا أخرى فأصبح لديها 

 والدتها؟

 حلي المعادالت اآلتية وتحققي من صحة الحل:أتأكد 

+ ن =  11      12=  9ك +       11+ س =  2

22 

=  12 –م        9ف =  – 14         4هـ =  – 1

12 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

 .توجيه التلميذات إلى كيفية عمل الملصقات 
  توضيح الهدف التعليمي من القيام بعمل

 الملصقات للتلميذات.

 ةدور المتعلم

 في  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .جمع صورا متنوعة من مجالت وكتب 

  التعاون مع الزميالت في عمل ملصقات
تتضمن األفكار الرئيسة والفرعية التي فهمتها 

 خالل الدرس .

معادالت كيفية حل وضحي 

 .الجمع والطرح

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 ة على الفهم.المطلوب للمساعد

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 معادالت الضرب الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 .22س =  1اشرحي كيف تحلي المعادلة  التمهيد
 الحصة

     

 راتيجية التعليمإست

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

تابة كيفية كالتلميذة توضح أن 

 .معادالت الضرب وحلها

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

رياالت إذا كانت الكراستان  6اشترت حصة كراستين بمبلغ 

 متساويتين في الثمن فما ثمن الكراسة الواحدة؟

 أمثلة معادالت الضرب

 6ن = 2ي المعادلة ـ حل 1

 ع 2=  22ـ حلي المعادلة  2

 مثال من واقع الحياة: كتابة معادلة وحلها

ـ زراعة: عدد أشجار الزيتون في مزرعة خالد يساوي  1

أمثال عدد أشجار الزيتون في مزرعة علي إذا كان  1

شجرة فكم  21عدد أشجار الزيتون في مزرعة خالد 

 شجرة زيتون في مزرعة علي؟

 

 حلي المعادالت اآلتية وتحققي من صحة الحل:أتأكد 

 24س = 6س    2=  21ت     1=  11      1ب = 2

اكتبي معادلة ضرب لكل مما يأتي ثم حليها وتحققي من 

 صحة الحل:

  22عمر ياسر ضعف عمر سليمان إذا كان عمر ياسر 
 عاما فكم عمر سليمان؟

رياال إذا  1حصل خمسة أصدقاء على مكافأة مقدارها 

 قتسم األصدقاء المكافأة بالتساوي فما نصيب كل منهم؟ا

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  جمع مسائل من واقع الحياة كتطبيقات على ما
 تم فهمه خالل الدرس.

  إعداد  تقرير يشمل هذه المسائل ويطرحها
 .على التلميذات ليتعاونَّ في حلها معا

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  قراءة التقرير و تأمل المسائل التي يضمنها
 ويفهمنها جيدا.

  التوزع في مجموعات عمل والبدء في إيجاد
 الحلول المناسبة للمسائل مع زميالتها.

 كيفية كتابة معادالتوضحي 

 .الضرب وحلها

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 القسمة والكسور الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ما المقصود بالكسر االعتيادي؟ تمهيدال
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم التعليم والتعلم إجراءات التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

مفهوم الكسر التلميذة توضح أن 

 .االعتيادي

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

الكسر االعتيادي يمثل أجزاء متساوية من كل أو 

ذا قسم مجموعة وتستعمل الكسور لتمثيل القسمة فإ

أجزاء متساوية فسيكون  1وعاء واحد من الحليب إلى 

 في كل كوب ثلث الوعاء.

 البسط هو العدد العلوي في الكسر ويدل على األجزاء.

والمقام هو العدد السفلي في الكسر ويدل على عدد 

 أجزاء الكل.

 استعمال الكسور مثال من واقع الحياة

سموا ـ طعام: يريد تركي وسعود وفهد أن يتقا 1

 فطرتين بالتساوي فكم سيكون نصيب على منهم؟

 تفسير باقي القسمة مثال من واقع الحياة

كعكات  1ـ طعام: تريد فلوة ومرام أن تتقسما  2

 صغيرة بالتساوي ما نصيب كل منهم؟

مثلي كل موقف مما يأتي بالكسور االعتيادية أتأكد 

 مستعملة النماذج:

ثالثة أوعية  استعمل كيسان من طعام الطيور لملء

 بالتساوي ما كمية الطعام التي وضعت في كل وعاء؟

كيلو جرامات من  1وزع مدرس التربية الفنية 

الصلصال على أربعة طالب بالتساوي ما نصيب كل 

 منهم.

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

 .مناقشة الهدف التعليمي من المسرحية 

  مطالبة التلميذات بالتوزع في مجموعات
 ومعرفة أدوارهن في المسرحية.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .تنفيذ المسرحية بمساعدة المعلمة وإرشاداتها 

  مالحظة أهم المعلومات التي توصلت إليها من
ض والتي ساعدتها على فهم نقاط خالل العر

 الدرس.

وضحي مفهوم الكسر 

 االعتيادي.

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 لخميسا األربعاء

 غير الفعلية الكسور الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 عرفي الكسر الغير فعلي. التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 كتور.البروج

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

كتابة كيفية التلميذة توضح أن 

 .الكسر غير الفعلي

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

 ا إلى أثالث وفي قسم خباز الكعكات التي صنعه
 أثالث. 2آخر النهار بقى لديه 

  1÷  2بما أن الكسر يمثل بالقسمة فإن      تعني 
وإذا أردت كتابة كسر غير فعلي مكافي لعدد 
كسري فعليك أن تستعمل القسمة ثم تعبر عن 

 الباقي على صورة كسر.
 كتابة كسر غير فعلي على صورة عدد كسريمثال 

 على صورة عدد كسري مكافئ. ـ اكتبي الكسر        1

 

 ـ اكتبي الكسر       على صورة عدد كسري؟ 2

أكتبي كل كسر غير فعلي فيما يأتي على صورة أتأكد 

 عدد كسري مكافئ له:

 

 

 

أطفال  2قطعة سوكوالتة على  12قسمت والدة أسماء 

ما نصيب كل طفل؟ اكتبي اإلجابة مع باقي ثم اكتبيها 

 بين معنى العددين.على صورة عدد كسري و

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم لوحة تعليمية تشمل ملخصا لألفكار
 الرئيسة للدرس.

  تثبيت أهم المعلومات التي ورد ذكرها في
 الدرس من خالل االستعانة باللوحة التعليمية.

 ةدور المتعلم

  ضمن العمل في تنفيذ خطوات النشاط
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 التعليمية. ةدراسة المعلومات الواردة باللوح 

  كتابة المعلومات التي تم التوصل إليها من
 خالل مالحظتهن للوحة التعليمية.

كتابة الكسر غير وضحي كيفية 

 .الفعلي

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 دة على الفهم.المطلوب للمساع

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي

 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 حل المسألة خطة الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 ما المقصود بأشكال فن؟ التمهيد
 الحصة

     

 تعليمإستراتيجية ال

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية
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 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

أن تختار التلميذة خطة مناسبة لحل 

 لمسألة.ا

 

 

 .معطيات المسألةالتلميذة  توضحأن 

 

 

الحلول الممكنة التلميذة  تصفأن 

 .لحل المسألة

 

كيفية التحقق من التلميذة  تبينأن 

 حل المسألة.

  أحل المسألة باستعمال خطة التمثيل  فكرة الدرس

 بأشكال فن.

 ما معطيات المسألة؟ أفهم 

 وعدد  تعلم عدد الطالب الذين يلعبون كرة السلة
الطالب الذين يلعبون كرة القدم وعدد الطالب الذين 

 يلعبون اللعبتين.
 ما المطلوب؟ 

  عدد الطالب الذين يلعبون كرة السلة فقط وعدد
 الطالب الذين يلعبون كرة القدم فقط.

يمكن حل المسألة باستعمال أشكال فن وهي  أخطط

عبارة عن أشكال متداخلة تبين العناصر المشتركة بين 

وعتين أو أكثر وتكون العناصر المشتركة في مجم

 منطقة التداخل.

أرسم دائرتين متداخلتين لتمثيل اللعبتين وبما أن  أحل

في منطقة التداخل  1طالب يمارسون اللعبتين اكتب  1

من العددين لتعرف العدد الذي في  1ثم أطرح 

 المنطقتين األخريين.

 12=  1 – 12كرة السلة فقط: 

 12=  1 – 11 كرة القدم فقط:

تحقق من كل منطقة لتتأكد من تمثيل العدد  أتحقق

 الصحيح من الطالب.

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة 

ناء قراءتهن يرغبن في معرفة إجاباتها أث
 للدرس.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
 الملصقات أثناء قراءة الدرس.

  تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
 أثناء قراءتهن للدرس.

ة مناسبة لحل خط اختاري

 المسألة.

 

 

 

 معطيات المسألة. وضحي

 

 

الحلول الممكنة لحل  صفي

 المسألة.

 

بيني كيفية التحقق من حل 

 المسألة.

 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 

 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 ريةاألعداد الكس الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 اكتبي عددا صحيحا واكتبيه على صورة كسر بثالث طرائق مختلفة. فسري إجابتك. التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
سبورة + الكتاب + اللوحات الورقية + ال

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

كتابة كيفية التلميذة توضح أن 

 .األعداد الكسرية

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

جاورة أحد أنواع الحيتان ويبلغ طوله    في الصورة الم

 أمتار. 2

 

مقسما إلى أثالث  2النموذج أدناه يبين العدد     

 ويمكنك

 

كتابته على صورة كسر غير فعلي من خالل عدد 

 األثالث.

ويمكن أيضا كتابة األعداد الكسرية على صورة كسور 

 غير فعلية باستعمال الضرب والجمع.

 مثال من واقع الحياة:

 2ـ القياس: ارجعي للمعلومات أعاله واكتبي      1

 أمتار على صورة كسر غير فعلي.

اكتبي كل عدد كسري مما يأتي على صورة كسر أتأكد 

 غير فعلي ثم تحققي من إجابتك بالنماذج:

1            1                  2                   2 

 

 

 ةدور المعلم

 لالزمة للنشاط.توفير األدوات والخامات ا 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة 
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن 

 للدرس.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 علمة.الم

  تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
 الملصقات أثناء قراءة الدرس.

  تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
 أثناء قراءتهن للدرس.

كتابة األعداد وضحي كيفية 

 .الكسرية

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 تدريبات كتاب التمارينحل  اجبالو
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس األربعاء

 مقارنة الكسور االعتيادية واألعداد الكسرية الدرسموضوع 
 التاريخ

     

 بيني كيف نستعمل خط األعداد للمقارنة بين كسر وعدد كسري. التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى األهداف السلوكية



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

مقارنة ة أن توضح التلميذة كيفي

الكسور االعتيادية واألعداد 

 .الكسرية

 

بدراسة المثال التلميذة  تقومأن 

وفق المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

تحتاج وصفة سلطة إلى     ملعقة صغيرة من مسحوق 

 الفلف األسود و      ملعقة صغيرة من الملح.

لطة على كمية أكبر من الفلفل األسود أم من هل تحتوي الس

 الملح؟

 >من النموذجين أدناه نالحظ أن        

 

 

 مثال من واقع الحياة:

ـ القياس: هل يكفي       متر من القماش لصنع قميص  1

 يحتاج

 

 إلى       متر من القماش؟ استعملي خط األعداد.

 

دين في كال مما استعملي خط األعداد للمقارنة بين العدأتأكد 

 :=و  >و  < ياتي باستعمال

 

 

                         .....                  ....1....... 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  توجيه التلميذات للبحث في مواقع اإلنترنت
 عن معلومات إضافية حول موضوع الدرس.

  مطالبة التلميذات بإعداد العرض للمعلومات
 التي توصلن لها.

 ةدور المتعلم

  تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

  البحث في مواقع الشبكة العنكبوتية عن
 معلومات مساعدة على فهم الدرس.

  تقديم عرض لتوضيح المعلومات التي
 صلن لها في البحث.تو

مقارنة وضحي كيفية 

الكسور االعتيادية واألعداد 

 .الكسرية

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

المطلوب للمساعدة على 

 الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب
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 المادة
 االثنين األحد اليـوم الخامس اإلبتدائي الرياضيات

 الثالثاء
 الخميس ألربعاءا

 الكسورتقريب  الدرسموضوع 
 التاريخ

     

  التمهيد
 الحصة

     

 إستراتيجية التعليم

□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

 التلقين

الوسائل 

 المساعدة
الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم التعليمي المحتوى وكيةاألهداف السل



 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

تقريب كيفية التلميذة توضح أن 

 .الكسور

 

بدراسة المثال وفق التلميذة  تقومأن 

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

المسائل وفق التلميذة  تحلأن 

 المطلوب.

 أستعد

 2يبلغ طول الضفدع السام الظاهر في الصورة حوالي 

وهي قيمة تساوي       متر. يمكن تقريب  سنتمترات

 الكسور باستعمال خط األعداد.

 تقريب الكسور مثال من واقع الحياة

ـ حيوانات: ارجعي للمعلومات أعاله هل طول  1

 متر؟ 1الضفدع السام أقرب إلى الصفر أم      أم 

 تقريب الكسور ذهنيامثال 

 

 1ـ قربي     إلى صفر أو      أو  1

 

 :1بيني إذا كان الكسر أقرب إلى صفر أو    أو  أتأكد

 

 

 

       

 

 ةدور المعلم

 .توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط 
 .شرح الهدف من النشاط 

  تصميم ملخص مصور يشتمل على األفكار
 للدرس. ةالرئيس

  توجيه التلميذات لتأمل الملخص المصور
 واستنتاج ما فهمن.

 ةدور المتعلم

 وات النشاط ضمن العمل في تنفيذ خط
 مجموعات.

  استنتاج ما يهدف إليه النشاط بمساعدة
 المعلمة.

 .مالحظة الصور المعروضة في الملخص 

  التحدث مع زميالتها عما توصلت إليه من
 معلومات بعد مشاهدة الملخص.

 .تقريب الكسوروضحي كيفية 

 

 

 

بدراسة المثال وفق  قومي

 المطلوب للمساعدة على الفهم.

 

 

 

 المسائل وفق المطلوب. حلي
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 الفصل الدراسي األول                                                                 ابتدائي خامسرياضيات المادة / 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  ..............................................المشرفة التربوية : أ/..  معلمة المادة: أ/ .........................................................
 

 تدريبات كتاب التمارينحل  الواجب

 

 

 


