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ترتيب األعداد حتى
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الثاني
1

التمهيد

مراجعة الخبرات السابقة (مقارنة األعداد حتى ٥٠) باستعمال ورقة عمل ( مرفق في إثراء 1)

ش

توزيع بطاقات شحن فئة ( 10، 20 ،30 ،50 ،100) وتكليف الطالب بمايلي:

ترتيب البطاقات تصاعديًا من ( األصغر إلى األكبر ومن األكبر إلى األصغر).
تمثيل العدد 20 على خط األعداد وتدوين العدد الذي يسبق العدد 20 والعدد الذي يليه.

عرض فكرة الدرس /أرتب األعداد حتى ١٠٠

عرض مفردات الدرس / يسبق - يلي -بين .

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

ترتيب األعداد حتى 20
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الرياضيات-األعداد
حتى 20-ترتيب األعداد حتى 20

ترتيب األعداد حتى ٢٠

١الهدف األول ٠ ى ٠ ت ترتيب األعداد ح

45الزمن المقترح

مستوى الهدف

االستراتيجيات

األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

     تستخدم عند وجود طالب مختلفين في المستويات المعرفية أو المهارية ويدرسون مهارة ترتيب األعداد
حتى 100، وفيه يمكن أن يبدأ كل طالب من النشاط المالئم لمستواه المعرفي أو المهاري ويتقدم إلى الوصول

إلى مستوى متميز.
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/468


دور المعلم

تحديد مستو ات الطالب والفروق الفردية فيما بي  م، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، والتخطيط ا  يد لتنفيذ  س  اتيجية،
وتكييف ا  توى لي ناسب مع  س  اتيجية، تقديم التغذية الراجعة للطالب.

تحديد التمار ن (1 إ   9)

دور المتعلم
ترت ب  عداد ح   100.

تحديد العدد الذي  سبق عدد ما والذي يليه.

الرؤوس المرقمةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

     تستخدم عند وجود طالب مختلفين في المستويات المعرفية أو المهارية ويدرسون مهارة ترتيب األعداد
حتى 100، وفيه يمكن أن يبدأ كل طالب من النشاط المالئم لمستواه المعرفي أو المهاري ويتقدم إلى الوصول

إلى مستوى متميز.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجموعات مؤلفة من 4 أعضاء ويعطى كل عضو رقم من 1 إلى 4

طرح التمارين ( 11 إلى 25) على جميع المجموعات
 التحقق من أن كل طالب أخذ فرصته في الممارسة والحل

التأكد من وصول كل عضو إلى فهم واسع للمشكلة والحل
 تعيين رقم عشوائي للمناقشة في جانب معين من إجابة السؤال

مناقشة بقية أفراد المجموعات والذين يحملون الرقم نفسه في األفكار األخرى لإلجابة على السؤال

دور المتعلم

يميز الرقم الخاص به ويقرأ السؤال أو المسألة، ويتشارك مع أعضاء مجموعته في تقديم األفكار
والحلول مع تقديم المساعدة لزمالئه واالستفسار منهم في حال عدم فهمه لحلولهم المطروحة

واالتفاق مع مجموعته على الحل وطريقة تقديمه.
التأهب والجاهزية في طرح اإلجابة المتفق عليها ومناقشتها مع المعلم والمجموعات األخرى في

حال تم اختيار رقمه لتمثيل المجموعة.

ترت ب  عداد ح   100.

تحديد العدد الذي  سبق عدد ما والذي يليه.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

Number Lines

تطبيقات خط  عداد بحيث يمكن تحديد  العدد الذي  سبق عدد ما و ليه.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

المفاصل

المرفقات
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/65133?lessonId=86197


ة ي ج ر ا روابط خ

لعبة تعليمية

المرفقات
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http://www.free-training-tutorial.com/place-value/cars.html


التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
حل تمارين أتأكد (١-١٠)

حل تمرين أتدرب (١١-٢٣)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد

من أنا ؟

ختامينوع التقويم

حل تمرين (٢٦) الحس العدديأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ

خط األعداد التالي : 

 األعداد فيه مرتبة ترتيبًا صحيحًا .

 

التكاليف المنزلية

حل تمارين كتاب النشاط (١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨/٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦)التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 15ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن
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إكمال الناقص

رياًال . رياًال واحدًا يوميًا في حصالته ، حتى أصبح معه اليوم  ٦٩   إذا كان فيصل يضع 

رياًال كان معه باألمس ؟ ......... فكم 

( ط ق ًا ف م ق لناتج ر (اكتب ا

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

عنما يقارن بعض الطالب بين أعداد عشراتها مختلفة يأخذون في الحسباناآلحاد فقط لذا
أوًال عندما يقارنون بين األعداد. ذكرهم أن ينظروا إلى العشرات 

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

خطة تدريس بديلة 
إذا واجه بعض الطالب صعوبة في ترتيب األعداد فاستعمل أحد بدائل التعلم أدناه

1/ تدريبات إعادة التعليم .

2/ مثل األعداد وأرتبها : اطلب إلى الطالب تمثيل األعداد 33،3436 بالمكعبات المتداخلة ثم
ساعدهم في ترتيبها من األصغر إلى األكبروذلك بمقارنة العشرات وألن العشرات متساوية

فيها فأننا نقارن اآلحاد والعدد األصغر هو الذي رقم آحاده األصغر والعدد األكبر هو الذي رقم
آحاده األكبر وأسأل :أي هذه األعداد هو األصغر ؟ وأي هذه األعداد هو األكبر.

 

تنويع التعليم

التعلم الذاتي
1/ سريعو التعلم 0ضمن - فوق)

قسم الطالب إلى مجموعات ثننائية وأعط كا مجموعة أعداد ليرتبوها واطلب إليهم ترتيب
األعداد من األصغر إلى األكبر وتمثيل الترتيب باستعمال قطع دينز.

2/ الربط مع المواد األخرى : فنون اللغة .

وجه الطالب إلى نشاط فنون اللغة ، إلتاحة الفرصة لهم الستكشاف مفهوم الدرس ونقل أثر
تعلمه .

3/ تدريبات حل المسألة ( دون - ضمن - فوق )

مستعمًال تدريبات حل المسألة الواردة في مصادر دعم مهالرات حل المسألة وخططها 
المعلم لألنشطة الصفية .

المصادر
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أوراق عمل 

https://www.mathworksheets4kids.com/ordering-numbers.php

http://www.dadsworksheets.com/worksheets/ordering-numbers-greatest-to-least-
ordering.html

http://www.softschools.com/math/worksheets/print_sheets2.jsp

/http://k8schoollessons.com/arranging-numbers-greatest-to-least-activity-2 

 

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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https://www.mathworksheets4kids.com/ordering-numbers.php
http://www.dadsworksheets.com/worksheets/ordering-numbers-greatest-to-least-ordering.html
http://www.softschools.com/math/worksheets/print_sheets2.jsp
http://k8schoollessons.com/arranging-numbers-greatest-to-least-activity-2/
https://ien.edu.sa



