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 إهداء إىل روح أختي                

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                   

على أشرف الخلق الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم 

 وخاتم النبٌٌن سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن .

 

 هللا أختً رحم هللا ضحكة ال تنسى ومالمح رحم 

هللا ل وحدٌث اشتقت لسماعه رحم ال تغٌب عن البا

 .حنٌن إلٌه أبًدا لاالثرى ال ٌفارقنً تحت  ًداجس

 أختً رحمها هللا.               

 رب اسق تلك الروح من سحة الرضا
  اجعل هلا جنات عدن مسكنا و                     
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 2       مصر . حتيا مصر . حتيا مصر      حتيا                                                      

           
 منظومة التعليم اجلديدة                                                                 

                                                              2.0    
 تـحضيـر دفـتـر         

 

 الرياضياتنافذة  
 االتتدائي الثاني للصف                              

 م  2121/  2102                   
 

 دليل املعله  قائد اليجاح و سز اإلبداع
 

 =   إبداع بال حدود   دليل املعله 
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 بياىات املعله                                

 

 .............................................................................االسه / 

 

 

 ......................................................الوظيفة على الكادر / 

 

 

 ...............................................................مادة التدريس  / 

 

 .................................................................الزقه الكومي / 

 

 .................................................................................الكود / 

 

 ......................................................................رقه احملنول / 

 

 

 .....................................................................اسه املدرسة / 

 

 

 ..........................................................................الفصول /     

 

 .................................................................العاو الدراسي  /     
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 الهوافذ                                 

 الفترات    

 اليوم
 الرابعةالفترة  الثالثةالفترة  الثانٌةالفترة  ألولىاالفترة 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

         السبت

         األحد

         اإلثنين

         الثالثاء

         األربعاء

         الخميس
   

 مديز املدرسة                    موجه املادة                                    مدرس الفصل     
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 0.2نظام التعليم اجلديد 
على كشف المواهب الحقٌقٌة للطالب وتنمٌة «  2.0» ٌعمل نظام التعلٌم الجدٌد 

 مهاراتهم الحٌاتٌة لتأهٌلهم للمنافسة عالمٌاً.

 طورات المتغٌرة فى المجتمعات.ٌواكب الت 

 .  تعلٌم ٌركز على المتعلم

   الرؤية                                    

                                       

إتاحة التعلٌم والتدرٌب للجمٌع  0202للتعلٌم حتى عام  اإلستراتٌجٌةتستهدف الرؤٌة   

 م مؤسسً، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن.بجودة عالٌة دون التمٌٌز، وفً إطار نظا

وأن ٌكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكٌر والمتمكن فنٌاً وتقنٌاً  

وتكنولوجٌاً، وأن ٌساهم أٌضاً فً بناء الشخصٌة المتكاملة وإطالق إمكانٌاتها إلى 

ددٌة، ٌحترم أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنٌر، ومبدع، ومسئول، وقابل للتع

االختالف، وفخور بتارٌخ بالده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسٌاً 

 . مع الكٌانات اإلقلٌمٌة والعالمٌة

 مديز املدرسة              موجه املادة                                   مدرس الفصل       
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 ىافذة الزياضياتمكدمة عً                       

 ذنظيى انذسس
 ذنمضى دسًس انشياضياخ إنَ ثالثح يكٌناخ:

 (دليمح 22إنَ  15ين )سياضياخ انرمٌيى •

س يغ انرالييز يياسج انًؼشفح تاألػذاد، ًيفاىيى انميًح انًكانيح يثكشاً، • ٌّ خالل ىزا اننشاط انيٌيي، يرط

 ح، ًيياساخ حمًانؼذ تطالل
 انًشكالخ. كًا يمذو ىزا انمضى فشصح نهرالييز نًشاخؼح ًانرذسب ػهَ يياساخ ًيفاىيى صثك ذؼهًيا.

 (دليمح 42إنَ  35ين )ذؼهَّى •

خالل ىزا اننشاط انيٌيي، يرؼهَّى انرالييز يدًٌػح يرنٌػح ين يياساخ انشياضياخ ًيطثمٌنيا، حيث •
 يششذىى انًؼهى ين خالل انًشاخؼح

 انرذسيش ًانرذسب.ً

 (دلائك 12 -5 )ذأيم •
س يغ انرالييز إيكانيح انرٌاصم ًانرؼثيش ػن األفكاس انشياضيح.• ٌّ  خالل ىزا اننشاط انيٌيي، ذرط

 يدة ذذسيش يكٌناخ سياضياخ انرمٌيى انرانيح يٌييًا، صٌاء كند ذششذ دسس سياضياخ كايالً أو ال:

 انشيش انحاني•
 انيٌو انحاني•

 و: انيٌو ىٌ (يٌو ين أياو األصثٌع) انًٌافك (ذاسيخ) ين (انشيش) (انؼاو).ذاسيخ انيٌ•

 ، انؼّذ تصٌخ يشذفغ) 122األياو انذساصيح (خاناخ انميى انًكانيح، ًضغ دائشج ػهَ يخطظ •
إنَ خانح  12في كم يٌو ػاشش، صاػذ انرالييز ػهَ إػادج ذدًيغ األػٌاد ًنمم انحزيح اندذيذج ين •

 انؼششاخ.

 االػرثاساخ انرؼهيًيحتؼض 
يدة ذنفيز كم لضى يٌييًا. ًيغ رنك، في تؼض انحاالخ، لذ يحراج انرالييز تضغ دلائك إضافيح ألحذ 

 األلضاو ًصيهزو اخرصاس لضى آخش (أً اثنين)

في رنك انيٌو. يدة ػهَ انًؼهى االصرؼانح ترمذيشه انشخصي ًيؼشفرو تاحرياخاخ انرهًيز نرخصيص ًلد 
 انذسس.

يضائم كالييح ًأسلاو كأيثهح. يًكن نهًؼهى اصرخذاو انًضأنح انكالييح ًاألسلاو انًزكٌسج أً اتركاس ذرٌفش 
 يضائم كالييح تنفضو. إرا ذغيشخ األسلاو

تًضأنح كالييح أً يضأنح سلًيح، فرأكذ ين ذحذيذ انكًياخ ًفك انكًياخ انًحذدج في انًؤششاخ ًاننرائح 

 .(" 1222ػهَ صثيم انًثال، "فَ نطاق )
نشدغ انًؼهى ػهَ ديح أغاني ػذديح، ًلصائذ ًأناشيذ ًلصص/أدب سياضي ًأنؼاب سياضياخ ًأنشطح 

 يأنٌفح غيش يضًنح تذنيم انًؼهى.

 " 2.2ذؼهى انًزيذ ػن نظاو "انرؼهيى 
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 7                                                  اىَحر٘ياخ                        
 3يؼهٌياخ أصاصيح *                                               1ىزا انذنيم  كيفيح اصرخذاو

 8انرمييى انركٌيني *                                                   4اصرشاذيدياخ انرذسيش 

 2.2 9ذحضيش انًؼهى نهذسس في نظاو ذؼهيى 

 12رذائَ انفصم انذساصَ األًل يصفٌفح انًذٍ ًانرراتغ نشياضياخ انصف انثانَ االت
 12 13 -1انفصم األًل: انذسًس 

 22 69 - 11انفصم انثاني: انذسًس 

 32 115 - 21انفصم انثانث: انذسًس 
 42 155 - 31انفصم انشاتغ: انذسًس 

 52 197 - 41انفصم انخايش: انذسًس 

 62 237 - 51انفصم انضادس: انذسًس 
 281ج انًرضًنح في نيايح دنيم انًؼهى) انًهحك: اننضخح غيش انًهٌنح (اننًار

 تجهٌزات المعلم للفصل الدراسى األول
ٌُعد التجهٌز الدقٌق لها  ًٌا بشكل ما طوال موضوعك.  ملحوظة للمعلم: ستستخدم األشٌاء التالٌة ٌوم

ًٌا لتنفٌذ الدروس  الٌومٌة بنجاح. مسبًقا أمًرا ضرور
خالل كل درس من دروس الرٌاضٌات، اجمع  إنشاء ركن رٌاضٌات التقوٌم فً فصلك الدراسً.•

 التالمٌذ إلى ركن رٌاضٌات
التقوٌم لتوجٌههم والتحدث إلٌهم، إن أمكن. برغم قٌادة المعلم لعملٌة تدرٌس رٌاضٌات التقوٌم فً 

 بداٌة العام، إال أن التالمٌذ
ا مع زٌادة ثقتهم بمرور الوق ًٌ ت. وٌلزم أن ٌتضمن ٌحصلون على مزٌد من االستقاللٌة والقٌادة تدرٌج

 ما ٌلً: ركن رٌاضٌات التقوٌم
 تقوٌم كبٌر مع إدراج الشهر الحالً فً األعلى

ًٌا من 20*ٌجوز أن ٌكون التقوٌم ُمجّهًزا مسبًقا (مثل تقوٌم   شهًرا الُمباع فً المتاجر) أو تقوًٌما تعلٌم
 األسبوع ورقم كل ٌوم أو النوع الذي ٌمكن إعادة استخدامه، والذي ٌحتوي على مسافات لكتابة أٌام

 تثبٌتها علٌه.
 أسماء كل األشهر•
 2فً المربع األٌسر السفلً  2، بدًءا من 20حتى  األعدادمخطط •
ًٌا•  موضع لكتابة التارٌخ ٌوم
 موضع لكتابة العدد اإلجمالً ألٌام الدراسة حتى اآلن•
أو األكواب الورقٌة/البالستٌكٌة، ثالثة "جٌوب" من الورق أو األكٌاس الورقٌة أو الصنادٌق الورقٌة  •

 تثبٌتها أسفل التقوٌم. ٌتم تدبٌسها فً صف أو
 *تسمٌة الثانً: العشرات                                   *تسمٌة األول: اآلحاد

 *تسمٌة الثالث: المئات
 (مثل: شفاطات الشرب، عصً، أو شرائط الشنٌل) عّد األعواد الممكن تجمٌعها •
ًٌاشرٌ 20-22•  ًطا مطاط

 إذا أمكن، قم بتضمٌن ما ٌلً:*موضع لكتابة عطالت خاصة أو أعٌاد المٌالد
     مدير  المدرسة                 الموجه                       اسم المعلم          
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 8                                                      أهمٌة دلٌل المعلم                               
ُصمم دلٌل تدرٌس الرٌاضٌات لدعم المعلمٌن فً إعداد وتنفٌذ خبرات التعلم من خالل تقدٌم تعلٌمات 

 واضحة وتدرٌجٌة ُتدَمج فً معارف المعلم،
واستراتٌجٌات التدرٌس، وتقنٌات إدارة الصفوف الدراسٌة. خالل هذه الخبرات التعلٌمٌة، ٌستكشف 

ون أدوات اللعب،وٌتواصلون وٌتعاونون مع زمالئهم، وٌطرحون أسئلة التالمٌذ، وٌلعبون، وٌستخدم
 وٌبحثون عن إجابات علٌها، وٌمارسون مهارات ومفاهٌم جدٌدة.

 ٌهدف هذا المنهج إلى مساعدة التالمٌذ على إنجاز األهداف اآلتٌة:
 تعزٌز القدرات الحسابٌة األساسٌة•
 اكتشاف الصالت بٌن المفاهٌم الرٌاضٌة•
 المهارات الحسابٌةتطوٌر •
 اكتساب واستخدام المفردات الرٌاضٌة•
 بناء الوعً بمفاهٌم القٌاس واألشكال الهندسٌة•
 تعزٌز التفكٌر النقدي وحل المشكالت والتعاون والتواصل•
 إذا لم ٌستخدم المعلمون دلٌالً مماثالً من قبل، فإلٌكم بعض النصائح العملٌة: زٌادة االستمتاع بالرٌاضٌات•

 رأ كل وحدة بعناٌة. دِون مالحظات وركز على التفاصٌل المهمة.اق•
دِون مالحظة محددة عن كل األقسام التً تحمل عناوٌن إعداد الفصل الدراسً أو الفصل أو الدرس. •

على المعلم إكمالها من أجل تنفٌذ التجارب التعلٌمٌة فً الفصل  تشمل هذه األقسام خطوات ٌجب
وٌضمن تحقٌق خبرات  س. سٌخفف اإلعداد المسبق أعباء عمل المعلمالدراسً والوحدات والدرو

 تعلٌمٌة ناجحة للتالمٌذ.
 اجمع المواد الالزمة وأِعد أي تجهٌزات قبل شرح الدروس.•
 فكر فً تقنٌات أخرى إضافٌة خاصة بإدارة الصفوف الدراسٌة تناسب صفك وبٌئتك التعلٌمٌة بالتحدٌد.•

المٌذ بالصف الثانً االبتدائً. ٌحتوي كتاب التلمٌذ على صفحات لدٌنا كتاب رٌاضٌات مخصص للت
 التطبٌق وصفحات كراس الرٌاضٌات.

 صفحات التطبٌق:
 تقدم صفحات التطبٌق فرصة للتالمٌذ للتدرب على المحتوى الذي ٌتعلمونه بالصف على الفور.•
واكتشاف وتطبٌق ٌعمل التالمٌذ بصورة مستقلة، وبشكل ثنائً، وفً مجموعات صغٌرة لمعرفة •

 مهارات ومفاهٌم جدٌدة.
ٌتمتع التالمٌذ بعدة فرص لمعرفة مستوى أدائهم وأداء اآلخرٌن. ٌعمل هذا النوع من تحلٌل األخطاء •

 على تقوٌة تعلم التالمٌذ وتعمٌق إدراكهم
 للمفاهٌم والروابط الرٌاضٌة.

م التلمٌذ بشكل•  غٌر رسمً. ُتعد صفحات التطبٌق مصدًرا مذهالً لتقٌٌم تقدُّ
 صفحات كراس الرٌاضٌات:

 ٌعبر التالمٌذ عن تعلُّمهم من خالل الرسم والكتابة واستكمال أنشطة الرٌاضٌات ذات الصلة.•
تقدم صفحات كراس الرٌاضٌات فرًصا للتالمٌذ لعمل روابط بٌن المحتوى الجدٌد والتعلٌم السابق وبٌن •

 المفاهٌم الرٌاضٌة العلمٌة والعالم الحقٌقً.
وكما فى صفحات التطبٌق، تعتبر صفحات كراس الرٌاضٌات مصدًرا رائًعا لتقٌٌم تقدم التلمٌذ بشكل •

 التالمٌذ الحالً والمفاهٌم الخطأ المحتملة. غٌر رسمً وجمع معلومات عن فهم
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 ٌمكن استخدام المعلومات التً تجمعها من صفحات التطبٌق وكراس الرٌاضٌات للتخطٌط لتوجٌهات

 .( التكوٌنً، أدناه راجع التقٌٌم) ومفارقات مستقبلٌة 
 تدوٌن مالحظات بشأن ما ٌلً:

 ما الذي ٌكتشفه التالمٌذ أو ٌتعلمونه؟ (المحتوى)•
 التً تساورهم؟ (المعالجة)ما مفاهٌم التالمٌذ الخطأ أو أوجه سوء الفهم •
 ما الذي ٌُطلب من التالمٌذ أداؤه؟ (النشاط)•
 ما الذي ٌستكشفه المعلم عن التالمٌذ؟ (التقٌٌم)•
 كٌف ٌمكنك تعدٌل الدرس لٌالئم القدرات المختلفة للتالمٌذ فً الفصل؟ (الفروق الفردٌة)•

ن مالحظات عما كان ناجًحا و  كذلك االقتراحات الممكنة للتحسٌن.خالل شرح كل درس وبعده، فكر ودوِّ
غالًبا ما ٌؤدي التخطٌط بالتعاون مع معلم آخر إلى نجاح رائع فً الشرح ألنه ٌوفر فرصة لمناقشة 

 توقعات الصف الدراسً، وإجراءات
إدارته، وإستراتٌجٌات مراعاة الفروق وفًقا الحتٌاجات التالمٌذ. ومن المقترح أن ٌلتقً المعلمون مع 

ًٌا على األقلمعلمٌن آخ  رٌن أسبوع
 للتخطٌط والتفكٌر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 رمضان فتحي                                                     

 

12 

                            

 األهداف العامة للتعليه األساسي                     

 تنمٌة طاقات الطفل وقدراته فى إطار من التوازن بٌن حقه فى التعلٌم  االبتدائًٌسعى التعلٌم 
 : ته بما ٌمكنه منوحقه فى االستمتاع بطفول

 وتنمٌة واالعتزاز به . الوطنًتعمٌق االنتماء لوطنه وتارٌخه وحضارته وتأكٌد الوالء  – 2
واحترام عقائد اآلخرٌن  االجتماعٌةترسٌخ اإلٌمان واالعتزاز بدٌنه وقٌمه السماوٌة  – 0

 ومقدساتهم وشعائرهم .
لرٌاضٌات بصورة تؤدى إلى التواصل اكتساب المهارات األساسٌة فى القراءة والكتابة وا – 0

الٌسٌر والفعال بمختلف وسائله من خالل اللغة القومٌة بٌن مواطنى المجتمع أخذاً وعطاًء 
 وحواراً ورأٌاً وتفاعالً وانتماء وتحكٌماً لمنطق العقل .

المشاركة فى تحقٌق االستقرار السٌاسى والسالم واإلجتماعى وتأكٌد االستقالل الوطنى  – 4
مٌق االنتماء القومى وتكوٌن المجتمع الدٌمقراطى وتعزٌز مسٌرة التنمٌة واإلنتاج واالعتماد وتع

 على الذات .
تكوٌن أسلوب التفكٌر العلمى لدى الطالب والقدرة على تحلٌل المعلومات واتخاذ القرار  – 5

اس ولٌس الصحٌح على أساسها عندما ٌواجه مشكلة مرتبطة بها حٌث أن منهج التفكٌر هو األس
 حشو المعلومات ذاتها .

التعامل مع تحدٌات القرن الحادى والعشرٌن وأولها االنفتاح على علوم المستقبل  – 6
وتطبٌقاتها الٌومٌة مثل استخدام الحاسب اآللى والتدرٌب على المهارات العملٌة المرتبطة 

 بتكنولوجٌا العصر .
 ٌرتبط بها من مكونات سالمة البدن ورعاٌته توفٌر مقومات السالمة الجسدٌة والنفسٌة وما  – 7

إكساب القدرة على المشاركة اإلٌجابٌة فى عمل الجماعة والجهد التعاونى والتكافل والقدرة  – 8
على إدراك العالقة بٌن الحق والواجب وبٌن العطاء والمسئولٌات فى إطار تحقٌق الحرٌة وإقرار 

 آلخرٌن واإلحساس بالمسئولٌة .الدٌمقراطٌة وتعمٌق احترام الطفل لنفسه وا
تقدٌر تراثه بموضوعٌة واستلهام قٌمه المشرقة واإلفادة من دروسه وفهم واقع مجتمعه  – 9

وهوٌته واإللمام بالجهود المبذولة لتنمٌته و إصالح بٌئته والتطلع إلى مزٌد من آفاق تقدمه وذلك 
 ات العالمٌة .فى إطار المتغٌرات والمعارف العلمٌة والتكنولوجٌة للحضار

تكوٌن مهارات وعادات العمل المثابر والمنتج وما تتطلبه من معرفة علمٌة وتكنولوجٌة  – 22
ومن ممارسات فى النظام والتنظٌم والجهد والتعامل مع الموارد وذلك من أجل اإلسهام فى 

 تطوٌر إنتاجٌة العمل .
دراً على الوصول إلى المعلومة تنمٌة مهارات التعلٌم الذاتى واتجاهاته مما ٌجعله قا – 22

الصحٌحة من مصادرها األصلٌة وذلك فى إطار من استمرارٌة التعلٌم مدى الحٌاة وكذلك الرغبة 
 فى تعلٌم اآلخرٌن .

 تقوٌة الوالء بٌنه وبٌن بٌئته وتنمٌة قدراته وخبراته فى مجال حٌاته الٌومٌة . – 20
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 األٕذاف اىعاٍح ىرذريض ٍادج اىزياضياخ فٚ اىَزحيح االترذائيح
 إدراك اىَفإيٌ ٗاىرعييَاخ ٗاىَٖاراخ اىزياضيح اىالسٍح ىيَ٘اطِ فٚ  – 1

 حياذٔ اىيٍ٘يح اىَزذثطح تذراطرٔ ىيَ٘اد األخزٙ ٗاىرٚ ذَنْٔ ٍِ ٍ٘اصيح    

 ضياخ فٚ اىَزاحو األعيٚ .دراطرٔ ىيزيا     

 إدراك تعض اىَفإيٌ اىْٖذطيح األطاطيح ٍثو ٍفًٖ٘ اىْقطح ٗاىقطعح  – 2

 اىَظرقيَح ٗاىَظرقيٌ ٗاىشعاع ٗاىشاٗيح .               

 .اىرعزف عيٚ تعض اىَجظَاخ ٍثو اىَنعة ٍٗر٘اسٙ اىَظرطيالخ  – 3

 ْٖذطيح اىثظيطح ٍثو ٗاألطط٘اّح ٗاىٖزً ٗاىَخزٗط ٗاىنزج ٗاألشناه اى     

 اىَزتع ٗاىَظرطيو ٗاىذائزج ٗاىَثيث .          

 اىرعزف عيٚ تعض ٗحذاخ اىقياص ٗاىعالقاخ تيْٖا  – 4

 )ٗحذاخ اىط٘ه ٗاىَظاحح ٗاىحجٌ ٗاى٘سُ ٗاىْق٘د ٗاىشٍِ (            

 ذَْيح ٍٖارج حو اىَشنالخ فٚ حذٗد اىعَز اىعقيٚ ىيريَيذ . – 5

 عيٚ اطرخذاً أطاىية طييَح ىيرفنيز .ذَْيح اىقذرج  – 6
 امرظاب اىَٖاراخ اآلذيح ٗذ٘ظيفٖا فٚ اىَ٘اقف اىحياذيح ٗاىَ٘اد األخزٙ :  – 7

 قزاءج ٗمراتح األعذاد اىطثيعيح ٗذ٘ظيفٖا فٚ اىَ٘اقف اىحياذيح  –أ     

 ٗاىنظ٘ر ٗإجزاء اىعَيياخ عييٖا .            
 اىثظيطح . ذطيح فٚ رطٌ تعض األشناه اىْٖذطيحذَْيح ٗاطرخذاً األدٗاخ اىْٖ –ب     

 اطرخذاً ٗحذاخ اىقياص ٗاىرح٘يو ٍِ ٗحذج إىٚ أخزٙ . -جـ     

 اطرخذاً اىزٍ٘س ٗاىَصطيحاخ اىزياضيح قزاءج ٗمراتح ٗذعثيزاً . –د      

 قزاءج ٗذفظيز اىثياّاخ فٚ ص٘رٕا اىَخريفح . -ٕـ      

 امرشاف األَّاط اىعذديح ٗاىثصزيح – 8

 إجزاء اىعَيياخ األرتع تْاء عيٚ قاعذج ذزذية اىعَيياخ – 9

ّح٘ اىزياضياخ ٍِ خاله ٍظاعذج اىرالٍيذ عيٚ  اإليجاتيذَْيح االذجآ  – 11

 اىرَنِ ٍِ ٍٖاراذٖا ٗذ٘ظيفٖا فٚ ٍ٘اقف حياذيح يٍ٘يح .

ذَْيح االّرَاء ىي٘طِ ٍِ خاله إتزاس اىرقذً ٗاإلّجاساخ اىرٚ حققٖا  – 11

 فٚ اىَجاالخ اىَخريفح قذيَاً ٗحذيثاً ميَا أذيحد اىفزصح ىذىل . اىَصزيُ٘
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 األهداف الخاصة لنافذة الرٌاضٌات                  
 دروس  نافذة الرٌاضٌات                         

 الصف الثانً االبتدائً الفصل الدراسً األول        

 أ. اإلحصاء وعد األشٌاء فً مجموعة :  

 تكتمل تعلٌمات اإلحصاء وعد األشٌاء فً مجموعة بحلول نهاٌة الصف األول االبتدائً. - 

 ب. العملٌات والتفكٌر الجبري     

 المسائل التً تنطوي على الجمع والطرح.تمثٌل وحل  - 2   

 )  ال تحتاج إلى معرفة اسم الخاصٌة ( 2222أ. شرح الخاصٌة التبادلٌة لجمع األرقام التً تصل إلى 

 باستخدام اإلستراتٌجٌات الذهنٌة. 02ب. الجمع والطرح بسهولة فً حدود العدد 

لكالمٌة المكونة من خطوة واحدة أو لحل المسائل ا 222ج. استخدام الجمع والطرح فً نطاق العدد 

 خطوتٌن والتً تتضمن مواقف جمع وطرح وإضافة وقسمة ومقارنة مع قٌم مجهولة فً جمٌع المواضع.

 مع قٌمة مجهولة واحدة فً أي موضع داخل المعادلة. 222د. حل مسائل الجمع والطرح فً نطاق العدد 

 ما من عدد واحد.هـ. تذّكر كل مجامٌع العددٌن اللذٌن ٌتكون كل منه

 استخدم مجموعات متساوٌة من األشٌاء الكتساب أسس الضرب. -0  

 ( هو زوجً أم فردي. 02أ. تحدٌد ما إذا كان عدد إجمالً األشٌاء فً مجموعة ) حتى 

 األعداد والعملٌات فً نظام العد العشري -ج

 . استخدام األرقام الكتساب أسس القٌمة المكانٌة.2

 م الثالثة للعدد المكون من ثالثة أرقام تمثل قًٌما للمئات والعشرات واآلحاد.أ. فهم أن األرقا

 ب. تحدٌد القٌمة المكانٌة وقٌمة األرقام داخل األعداد.

 ج. العد بالخمسات والعشرات والمئات داخل اآلالف.

 باستخدام األرقام وبصٌغة القٌمة المكانٌة. 2222و. قراءة وكتابة األرقام إلى 

 بالحروف )وحده، بدون جمل/ سٌاق( 222إلى  22ومضاعفات العدد  9إلى  2وكتابة األرقام من  ز. قراءة

 ، حدد الرقم من صٌغة الحروف  99إلى  22وغٌر مضاعفات العدد  29إلى  22    
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 20                                22م؛ بمفرده، دون جمل/ سٌاق(  ح. بالنسبة لألرقام ) كتبه المعل 

 2222. ط. استخدام القٌمة المكانٌة للمقارنة بٌن رقمٌن حتى 

 ك. استخدام الرموز > و و< للتعبٌر عن المقارنات.

 ر أو من األكبر إلى األصغر.من األصغر إلى األكب 2222أعداد بقٌم تصل إلى  5ل. ترتٌب مجموعة تصل إلى 

 . استخدام فهم القٌمة المكانٌة وخصائص العملٌات  لجمع وطرح أعداد متعددة األرقام.0
أ. تطبٌق مجموعة متنوعة من إستراتٌجٌات حل المشكالت استناًدا إلى نماذج أو رسومات محددة، 

 رح وربط اإلستراتٌجٌة بمنهج مكتوب.ومفاهٌم قٌمة مكانٌة، وخصائص عملٌات، و/أو العالقة بٌن الجمع والط

 ب. جمع وطرح عددٌن ٌتكون كل منهما من رقمٌن بسهولة سواء بإعادة التجمٌع أو بدونه.
ن من رقمٌن باستخدام إعادة التجمٌع. 4ج. جمع ما ٌصل إلى   أعداد كل منها مكوَّ

(  222أو  22هنً للعدد .( و. استخدام إستراتٌجٌات التقدٌر فً حل المسائل، مثل الجمع والطرح الذ
 2222ضمن 

 ز. توضٌح سبب عمل إستراتٌجٌات الجمع والطرح بكفاءة باستخدام القٌمة المكانٌة وخصائص العملٌات.

 القٌاس والبٌانات -د
 . قٌاس وتقدٌر الطول والكتلة بالوحدات المترٌة.2

 أ. قٌاس أطوال األشٌاء بالسنتٌمترات أو األمتار.
 . تقدٌر األطوال بالسنتٌمترات واألمتار بالنسبة إلى األطوال القٌاسٌة. (2،  22، 52سنتٌمتر). ، 222
 2على سبٌل المثال، حوالً       

 . القٌاس لتحدٌد مدى طول أو قِصر شًء ما عن غٌره، والتعبٌر عن الفرق بالسنتٌمترات أو األمتار.0
 . وصف العالقة بٌن السنتٌمترات واألمتار.0

 ام بالكٌلوجرام.ب. قٌاس كتل األجس
 . تقدٌر الكتلة باستخدام الكٌلوجرام بالنسبة إلى األطوال القٌاسٌة. (2/ 2، 2، 5كٌلوجرامات). ، 22

 0على سبٌل المثال، حوالً               
 . القٌاس لتحدٌد مدى كون شًء أثقل أو أخف من شًء آخر، مع التعبٌر عن الفرق بالكٌلوجرامات.0
 تنطوي على قٌاس وتقدٌر الطول والكتلة.. حل المسائل التً 0

 أ. حل المسائل الكالمٌة المكونة من خطوة واحدة والتً تتضمن الجمع أو الطرح عن الطول أو الكتلة.
 . التعامل مع الوقت والمال.0

إخبار وكتابة الوقت من ساعات الحائط والرقمٌة حتى مستوى الساعة ونصف الساعة وربع الساعة 
 ات "صباًحا" و"مساًء".باستخدام تعبٌر

 ساعة. 04ب. توضح أن الٌوم ٌعادل 
 . تمثٌل البٌانات وتفسٌرها.4
 ، تنظٌم البٌانات بما ٌصل إلى أربع مجموعات فً تمثٌالت بٌانٌة باألعمدة ذات المقٌاس  5، 22.(

 0وتمثٌالت بٌانٌة بالصور ( المقاٌٌس محدودة إلى       
سمة والمقارنة باستخدام البٌانات المقدمة فً تمثٌالت بٌانٌة ب. حل مشاكل التجمٌع البسٌط والق

 باألعمدة ذات المقٌاس وتمثٌالت بٌانٌة بالصور.
 

 مدرس الفصل                      موجه المادة                  مدٌر المدرسة              



 

 رمضان فتحي                                                     

 

14 

                                                                                                                    44 

 اخلزيطة الزميية لتدريس الزياضيات للفصل الدراسي األول
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