
 : األول األساسً الصف               التالً العدد:   الدرس              رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .   التالً العدد ومعنى التالً العدد على الطالب ٌتعرف أن العام الهدف
 

 .= , < ,> إشارة معرفة00-0 من األعداد وكتابة قراءة معرفة السابقة الخبرات
 

 .أقالم,عٌدان,رسومات,مكعبات,السبورة,الطباشٌر والوسائل المصادر
 

 .  إضافٌة واخرى الكتاب مسائل ٌحلو وتتقنه التالً العدد على ٌتعرف أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 .بالمساعدة الكتاب مسائل ٌحلو التالً العدد على ٌتعرف أن :المتوسط المستوى
 .بالمساعدة التالً العدد على ٌتعرف أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
بٌن  ٌصل أن

الصورة والعدد 
 المناسب لها 

 
 
  الطالب ٌمثلأن 

العدد التالً على 
 خط االعداد .

 
 
 
 التالً العدد ٌكتب أن
 .الكتاب فً
 
 
 
 
 عدد كل ٌصل أن

 له التالً بالعدد
 

 األعداد قراءة فً الطالب مراجعة*
عن طرٌق استخدام 00-0من  وكتابتها

 البطاقات .
 
 
 
 
 
 
 
 
 أمثلة عدة أعرض الثانٌة الحصة فً*

 العدد حول دائرة وضع الطالب من وأطلب
 التالً العدد معنى على التركٌز مع التالً

 التً باألعداد األعداد بعض الطالب ٌصلو
باستخدام الوسائل  00العدد ضمن ٌلٌها

 المعٌنة والسبورة .
 
 بالوصل المتعلقة الكتاب تدرٌبات حل*

 .  التالً بالعدد العدد

بٌن الصورة  صل 
 والعدد المناسب لها 

 
 
 

على خط مثل 
االعداد العدد التالً 

 83و81للعدد 
 
 
 

 التالً الرقم اكتب
 ٌلً لما

81  
83  
81  
81  
 

 الكتاب تصحٌح

اقوم برسم رسومات 
 ٌقومعلى السبورة و

بعدها  الطالب
بتوصٌل الرسمة مع 
 العدد المناسب لها .

 
اقوم برسم خط 
االعداد على 

السبورة  ونقوم 
 بتمثٌل االعداد علٌه

 

 

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً           السابق العدد:   الدرس              رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

  السابق العدد مفهوم على الطالب ٌتعرف أن العام الهدف
 

 والعدد = , < ,> إشارة ومعرفة00-0من األعداد وكتابة قراءة السابقة الخبرات
 التالً

 

 .عٌدان,رسومات,مكعبات,بطاقات والوسائل المصادر
s 

 .  إضافٌة واخرى الكتاب مسائل ٌحلو وتتقنه السابق العدد على ٌتعرف أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 .بالمساعدة الكتاب مسائل ٌحلو السابق العدد على ٌتعرف أن :المتوسط المستوى
 .بالمساعدة السابق العدد على ٌتعرف أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
الرقم  ٌكتبان  

 الناقص فً مكانه
 
 
 األعداد ٌكتب أن
 حول دائرة ٌضعو

 .بواحد األقل العدد
 
 
 
 
 العدد ٌكتب أن

 الدائرة فً السابق
 .معطى لعدد
 
 
 
 
اٌام  ٌمٌزان 

 االسبوع 
 
  
 

 وقراءة التالً العدد فً الطالب مراجعة*
 00-0من  األعداد وكتابة

 بأنها النبتة نمو طرٌق عن الدرس أعرض*
 الجزء وأن ثمرة ثم ورقة ثم ساق ثم بذرة
  شًء السابق مفهوم وهذا البذور هو األول
 شًء ٌسبق

 الطالب من مجموعة بإخراج السابق تمثٌل*
 العٌدان باستخدام وكذلك

 من وطلب السبورة على رسومات أعرض*
والسابق للعدد األصغر العدد حول دائرة وضع

 المعطى
 الحصة فً أخذه ثم بما الطالب مراجعة*

 .السابقة
 لتشكٌل مكعبات الطالب من مجموعة إعطاء*

 وتحدٌد مجموعة من أقل مجموع مجموعتٌن
واستمع    87,83,81,80 ل السابق الرقم

  لالجابة
 السابق العدد بٌن الفرق للطالب أوضح*

 التالً والعدد
وقراءتها  الطالب*عرض اٌام االسبوع على 

 ومعرفة الٌوم الساٌق والتالً للٌوم معطى
 . الكتاب تدرٌبات باقً حل*

الرقم الناقص فً  اكتب
  مكانه 

 00 

 
 

 83  

 
 

 
 

 العدد حول دائرة ضع
 السابق

83 84 
87 81 
 السابق العدد اكتب

 81 

 83 

 00 
ما الٌوم السابق لٌوم 

 االثنٌن 
الٌوم التالً لٌوم ما 

 االربعاء
 الكتاب تصحٌح

 

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات



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

 الصف : األول األساسً         ن ٌعدد بٌن المقارنة : الدرس           رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

   00ضمن  األصغر و األكبر حٌث من ن عدد بٌن الطالب ٌقارن أن العام الهدف
 

 , < ,> واشارة00-0من األعداد وكتابة قراءة,التالً, السابق العدد السابقة الخبرات
= 

 

 الطباشٌر,السبورة,لٌجو, أقالم,عٌدان, مالقط والوسائل المصادر
 

 مختلفة ألعداد واألصغر األكبر حٌث منن عدد بٌن ٌقارن أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز

 الكتاب ألمثلة ن عدد بٌن ٌقارن أن :المتوسط المستوى

 والوسائل المعلم بمساعدةن عدد بٌن ٌقارن نأ: المتوسط دون المستوى
 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 الطالب ٌقارنان 
ن ضمن عددبٌن 
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الطالب ٌلونان 

الرسومات حسب 
 المطلوب 

 والعدد التالً العدد فً الطالب مراجعة*
ضمن  السبورة على أمثلة عدة بطرح السابق
 .00العدد 

 
باستخدام الوسائل المحسوسة مثل العٌدان او  *

مكعبات لٌجو اعرض مجموعتٌن ضمن العدد 
 قارنتها مع بعض.مبعدها  الطالب ٌقومو 00
 
 اعطاء عدة امثلة باستخدام وسائل اخرى*
 

*استخدم السبورة والرسم علٌه لتوضٌح مفهوم 
 المقارنة

 
 
 
بتلوٌن  1تدرٌبات الكتاب رقم *عرض  

الرسومات حسب العدد المطلوب مع التركٌز 
 على >,<,=

 
   باقً تدرٌبات الكتاب  تنفٌذ*

 التالً العدد ما

83  
87  
 
 

 حول دائرة ضع
 األكبر العدد

81,80,84 
 
 
 
 
 
 
 

 اشارة <,>,=: ضع
83.....87 
1+80.....81 
 83عشرات......0
 
 

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

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

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات



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

 الصف : األول األساسً         التصاعدي الترتٌب : الدرس         رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .  عدا سلٌما  00-0من   تصاعدٌا   الطالب ٌعد أن العام الهدف
 

 ن.عدد بٌن والمقارنة والتالً السابق العدد معرفة السابقة الخبرات
 

 بطاقات,عٌدان,والتنازلً التصاعدي لوحة,سلم والوسائل المصادر
 

 خارجٌة تمارٌن ٌحلو صحٌح بشكل وتصاعدٌا   تنازلٌا عدا األرقام ٌعد أن: العالً المستوى :ل التمٌٌز
 الكتاب تمارٌن ٌحلو وتنازلٌا تصاعدٌا األرقام ٌعد أن: المتوسط المستوى
 بالمساعدة الكتاب تمارٌن ٌحلتصاعدٌا و80-0 من ٌعد أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 على ٌتعرفأن 

مفهوم العد 
 التصاعدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تدرٌبات  ٌحلأن 

 الكتاب

فً قراءة وكتابة االعداد  الطالبمراجعة *
 .00-0من
 

 فً العدد التالً والسابق. الطالب*مراجعة 
 

 1  بإخراج*عرض الترتٌب التصاعدي 
 مهبٌرتتلكل منها طول معٌن واقوم ب طالب

 من االقصر الى االطول.
 

*عرض عدة امثلة باستخدام العٌدان وترتٌب 
 عددها من االصغر لالكبر.

 
 *اعرض امثلة بدون استخدام الوسائل معٌنة 

83,81,82 
82,83,81 

 
بتنفٌذ تدرٌبات الكتاب مع  الطالب ٌقوم*

 مراعاة الفروق الفردٌة 
 

 التالٌة األعداد رتب
 تصاعدٌا  

84,82,00 
 
 

 حول دائرة ضع
 األصغر العدد

1,1,83,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحٌح كتب 
  الطالب
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات



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

 الصف : األول األساسً           التنازلً    الترتٌب : الدرس           رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .  عدا سلٌما  00-0من  تنازلٌا الطالب ٌعد أن العام الهدف
 

 ن.عدد بٌن والمقارنة والتالً السابق العدد معرفة السابقة الخبرات
 

 بطاقات,عٌدان,والتنازلً التصاعدي لوحة,سلم والوسائل المصادر
 

 خارجٌة تمارٌن ٌحلو صحٌح بشكل وتصاعدٌا   تنازلٌا عدا األرقام ٌعد أن: العالً المستوى :ل التمٌٌز
 الكتاب تمارٌن ٌحلو وتنازلٌا تصاعدٌا األرقام ٌعد أن: المتوسط المستوى
 بالمساعدة الكتاب تمارٌن ٌحلتصاعدٌا و80-0 من ٌعد أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
على  ٌتعرفأن 

 نازلً مفهوم العد الت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تدرٌبات  ٌحلأن 

 الكتاب

فً قراءة وكتابة االعداد  الطالبمراجعة *
 باستخدام البطاقات.00-0من
 

بالترتٌب التصاعدي  الطالب*مراجعة 
تصاعدٌا  رتبمثل امثلة  بإعطاءومفهوم 

81,83,1,1. 
 
توضٌح مفهوم الترتٌب التنازلً بامثلة *

 ترتٌب االشٌاء من االكبر الى االصغر .
 
 .استخدام وسائل معٌنة فً توضٌح المفهوم*
 
 تخدام السبورة والطباشٌر لترسٌخ المفهومس*ا
 

تنازلً  رتب*عرض امثلة على السبورة مثل 
 87,80+0عشرات ,8احاد و2
 
تنفٌذ تدرٌبات الكتاب وتوضٌح كل تدرٌب *

  قبل حله 
 

 التالٌة األعداد رتب
نازلٌا ت

0,80,84,1,81 
 
 

 حول دائرة ضع
 االكبر  العدد
احاد 83,1

عشرات 8و
,80,87+1  
 
 
 
 
 
 
 

تصحٌح كتب 
  الطالب
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 األول األساسًالصف :           القٌمة المنزلٌة   : الدرس                رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .   00القٌمة المنزلٌة لعدد ما ضمن  ٌعطً أن العام الهدف
 

التصاعدي ,العدد التالً والسابق والترتٌب 00-0قراءة وكتابة االعداد من  السابقة الخبرات
 والتنازلً

 

 العٌدان ,المعداد ,الكتاب ,السبورة ,الطباشٌر. والوسائل المصادر
 

 القٌمة المنزلٌة. ٌعرفو المعطاةاالحاد والعشرات برسوم  ٌمٌزعشرات و الطالب ٌعد :العالً المستوى :ل التمٌٌز

 قٌمة العدد فً منزلة معٌنة باستخدام المعداد. ٌعطً :المتوسط المستوى
 .المعلمقٌمة عدد ما باستخدام المعداد و ٌعرف :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
على  الطالب ٌمثلان 

المعداد االعداد 
 المعطاه.

 
 
 
 
 
 
القٌمة  ٌعطًان 

 المنزلٌة لعدد ما 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فً قراءة وكتابة االعداد  الطالبمراجعة *
 .00-0من
 
استخدام المعداد فً توضٌح االحاد *

والعشراتوالحزم ونكثٌل عدة امثلة 
 00,87مثل:
 
توضٌح قٌمة العددعندما ٌكون فً منزلة *

 1هً 1قٌمة 81, 2هً 2قٌمة 82االحادمثل 
 أي تبقى كما هً 

 
ثم توضٌح قٌمة العدد عندما ٌكون فً منزلة *

قٌمة 00, 80ه8ًقٌمة 84العشرات مثل 
 نزلة العشرات النها فً م00هً 0
 
لتمثٌلها  الطالباعطاء عدة امثلة واخراج *

 على المعداد ثم على السبورة 
 
 

 
على المعداد مثل 
83,1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما قٌمة ما تحته 
 خط:
38 
18 
00 
18 
1 
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً      الصورة الموسعة للعدد   : الدرس          الرٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 للعدد     وسعةعلى مفهوم الصورة الم الطالب ٌتعرفان  الهدف العام
 

  00-0معرفة قراءة وكتابة االعداد من منزلتٌن  الخبرات السابقة
 

 عٌدان محزمة ومفردة المعداد 00-0بطاقات لألعداد من  المصادر والوسائل
 

 اعداد من  ٌحولل اعداد مكونة من منزلتٌن ٌحلعلى الصورة المطولة للعدد  الطالب ٌتعرف :المستوى العالً التمٌٌز ل:

 الصورة المطولة الى المختصرة                          

 ل اعداد مكونة من منزلتٌن   ٌحلعلى مفهوم الصورة المطولة للعدد  ٌتعرف: المستوى المتوسط

           المعلمعلى مفهوم الصورة المطولة للعدد بمساعدة  ٌتعرف المستوى دون المتوسط:
 

 المالحظات التقوٌم خطوات التنفٌذ األهداف
ل االعداد ٌحلان 

المكونة من منزلتٌن 

الى الصورة 

المطولة الى قٌمة 

اآلحاد وقٌمة 

 العشرات 

 

 

 

 الطالب ٌحولان 

االعداد من الصورة 

المطولة الى 

 الصورة المختصرة 

مع  00ضمن  باألعداد الطالبمراجعة *

 استخدام البطاقات فً ذلك 

تقدٌم عدد على السبورة وتمثٌله بالعٌدان *

ٌله حلتلتوضٌح اآلحاد والعشرات وقٌمتها ثم 

اعطاء عدة  80+0= 80على السبورة مثل 

 امثله مشابهة 

على التحوٌل من الصورة  الطالبتدرٌب *

المختصرة الى الصورة المطولة باعطاء عدة 

امثلة على السبورة وباستخدام العٌدان 

 00+0=1,00+80=81والمعداد مثال: 

ورة اعطاء عدة امثلة على التحوٌل من الص*

, 80+1=81المطولة الى المختصرة مثال: 

مكان الصفر فً  ٌضعبان 4+80=84

 العشرات اآلحاد

ٌد من االمثلة على ذلك مع توضٌح اعطاء مز

ٌمة قٌمة العدد عندما ٌكون فً منزلة اآلحاد وق

 العدد عندما ٌكون فً العشرات

االعداد التالٌة  اكتب

بالصورة المطولة: 

00,83,87,81 

 

 

 

 

 

العداد من  حول

الصورة المطولة 

 الى المختصرة 

2 +8                 

0  +00 

0  +80 

1  +80 
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....................... 
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً        الجمع ضمن العدد عشرة : الدرس        الرٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

     80اعدادا ضمن العدد  الطالب ٌجمعان  الهدف العام
 

 معرفة مكونات العدد عشرة  الخبرات السابقة
 

 ادوات محسوسة من بٌئة الصف, الكتاب السبورة , الطباشٌر المصادر والوسائل
 

 نعددناتج جمع  إلٌجادن ضمن العدد عشرة ذهنٌا وتستخدم االعداد عدد الطالب ٌجمع :المستوى العالً التمٌٌز ل:

 ن ضمن العدد عشرة   عدد الطالب ٌجمع: المستوى المتوسط

 ن ضمن العدد عشرة بالمساعدة عدد الطالب ٌجمع المستوى دون المتوسط:
 

 المالحظات التقوٌم خطوات التنفٌذ األهداف
 الطالب ٌجمعان 

ن ضمن العدد عدد

 عشرة 

 

 

 

 

ان تستخدم خط 

ناتج  االعداد فً اٌجاد

ن ضمن عددجمع 

 العدد عشرة 

التدرٌبات  ٌحلان 

المختلفة على 

 مكونات العدد عشرة 

 الطالب ٌنفذان 

 تدرٌبات الكتاب

*سرد قصة باسم فً دكان األلعاب وربطها بالدرس 

 وأهمٌته بالجمع والحسابات فً حٌاتنا 

فً مكونات العدد عشرة باستخدام  الطالب*مراجعة 

 المحسوسات

*استخدام المحسوسات الموجودة فً الصف مثل 

العٌدان والمكعباتفً توضٌح مفهوم الجمع ضمن 

 .01العدد 

مختلفة على السبورة على الجمع *حل تدرٌبات 

 ضمن العدد عشرة بطرق مختلفة افقً وعمودي

*استخدام خط االعداد فً الجمع حٌث العدد االول نعد 

الخطوات فٌه ثم العدد الثانً لنبدأـ من حٌث وصلت 

فً العمود االول نهاٌة المطاف ٌكون عدد جمع 

 خٌرة الٌه األ ٌصلالخطوات هو العدد الذي 

خط االعداد وعلى االرض او السبورة *ٌمكن رسم 

 وتمثٌل االعداد وعملٌة الجمع بالخطوات 

فً مكونات العدد عشرة وربطها  الطالب*مراجعة 

 من خالل المحسوسات. 01بالجمع لعدد

فً حل تدرٌبات  المعلمبمساعدة  الطالب ٌقوم*

  الكتاب مع مراعاة الفروقات الفردٌة

 ناتج الجمع أوجد

2+3= 

7+1= 

4+2= 

1+8= 

 

 

 على خط االعداد  اجمع

1+7 = 

 العدد المناسب اكتب

1+0= 

     +0=80 

1+8 = 

تصحٌح الكتب وتصوٌب 

 االخطاء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً       81الجمع ضمن العدد  : الدرس          الرٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

      81ن ضمن العدد عدد الطالب ٌجمعان  الهدف العام
 

 معرفة مكونات العدد عشرة، معرفة الحمع ضمن العدد عشرة، معرفة الطرح ضمن العدد عشرة    الخبرات السابقة
 

 العٌدان , المحسوسات من بٌئة الصف المصادر والوسائل
 

 ذهنٌا  01ن ضمن عددناتح جمع  ٌجدمكونات العدد عشرة،  ٌذكر :المستوى العالً التمٌٌز ل:

 باستخدام الوسائل    01ن ضن عددناتج جمع  ٌجدمكونات العدد عشرة ،  ٌذكر: المستوى المتوسط

 مكونات العدد عشرة بالمساعدة ٌذكر المستوى دون المتوسط:
 

 المالحظات التقوٌم خطوات التنفٌذ األهداف
االعداد  ٌجمعان 

 .المتشابهة

 

 

 

 

ن عدد ٌجمعان 

باالستعانة من جمع 

 .االعداد المتشابهة

ن ٌعدد ٌجمعان 

ة للعدد كملتبال

 عشرة

 
ناتج جمع  ٌجدان 

العدد عشرة مع 

 عدد مفرد

 

  01فً حقائق الجمع ضمن العدد  الطالبمراجعة *

او اسجلها  01فً مكونات العدد  الطالبمراجعة *

 .على السبورة

*اعطاء عدة امثلة باستخدام الوسائل معٌنة فً 

عٌدان كل 5عٌدان و5جمع االعداد المتشابهة مثل 

 ٌد ونقوم بجمعها .فً 5

 *تكرار االمثلة بتغٌر االوسائل المستخدمة.

على جمع االعداد المتشابهة مثل  الطالب* تدرٌب 

7+7=03   /5+5=01 

*اعطاء امثلة على الجمع الرجوع لجمع االعداد 

 03=1+01=1+5+5=1+5المتشابهة مثل: 

وامثلها  1+7* اسجل على السبورة مسألة مثل 

 01ة للعدد كملتوبال بالعٌدان الطالبمع 

7+1(=7+2+)4  =01+4 =04 

استخدام العٌدان المفردة والمحزمة للتذكٌر *

باالحاد والعشرات ثم اقوم بجمع واحدات مختلفة 

مع العشرة المحزمة فً كل مرة واكتب المسالة 

  04=  4+01مثل 

01  +3=03  /5+01=05  

 ٌلً: ناتج ما أوجد

9+9= 

1+1= 

5+5= 

 

ناتج الجمع  أوجد

بالرجوع لجمع االعداد 

 المتشابهة 

4+7= 

3+1= 

 

ناتح الجمع  أوجد

 ة للعدد عشرةكملتبال

5+4= 

9+3= 

7+5= 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 األول األساسًالصف :       الطرح ضمن العدد عشرة  : الدرس        الرٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 اعداد ضمن العدد عشرة     الطالب ٌطرحان  الهدف العام
 

 1العدد معرفة مكونات العدد عشرة , معرفة الجمع ضمن العدد عشرة, ىالطرح ضمن الخبرات السابقة
 

 80ادوات من بٌئة الصف, بطاقات مسائل الطرح, بطاقات مكونات العدد  المصادر والوسائل
 

 جدول جداول جمع وطرح ٌكملن ضمن العدد عشرة ذهنٌا وعدد أي ٌطرح :المستوى العالً التمٌٌز ل:

 ن ضمن العدد عشرة عدد أي ٌطرح: المستوى المتوسط

 ن ضمن العدد عشرة المساعدة عدد أي ٌطرح المستوى دون المتوسط:
 

 المالحظات التقوٌم خطوات التنفٌذ األهداف
 الطالب ٌطرحان 

ن ضمن العدد عدد

عشرة باشكال 

 مختلفة 

 

 الطالب ٌطرحان 

 افقٌامسائل طرح 

 الطالب ٌطرحان 

باستخدام خط 

 االعداد

 

 

 مسائل الكتاب  ٌحل

شفوٌا بالجمع ضمن العدد  الطالبمراجعة *

 .عشرة 

بمكونات العدد عشرة  الطالبمراجعة *

وتسجٌلها على السبورة وباستخدام البطاقات 

وباستخدام المحسوسات بالعٌدان والرسومات 

 على السبورة تمكٌن توضٌح الطرح عملٌا 

اكتب على السبورة مسائل طرح بالصورة *

 االفقٌة .

*اقوم برسم خط االعداد على السبورة 

ثم سرد قصة وتوضٌح االعداد علٌه ومن 

النملة كٌف تسٌر علٌه للحصول على 

خطوات على خط 80مثال مشت نملة القمح,

 خطوات1االعداد ثم سارت للخلف 

 الطالبمناقشة تدرٌبات الكتاب واكلف *

 بتنفٌذها

طرٌقة حل المسائل فً  للطالباوضح *

وتصحٌح  الطالبالكتاب ثم التجول بٌن 

 الكتاب

 ناتج الطح  أوجد

1-2= 

7-1= 

80-1= 

80-4= 

 

 ناتج الطرح  أوجد

80-1= 

1-2= 

3-0= 

80-7= 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً       81طرح العدد ضمن العدد : الدرس       الرٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

    81الطرح ضمن العدد  الطالبان تتقن  العامالهدف 
 

 80, الطرح ضمن العدد 81معرفة الجمع ضمن العدد  الخبرات السابقة
 

 محسوسات من بٌئة الصف, العٌدان محزمه ومفرده  المصادر والوسائل
 

 مسائل الكتاب واخرى اضافٌة  ٌحلو 01اعداد ضمن العدد  ٌطرح :المستوى العالً التمٌٌز ل:

 تدرٌبات الكتاب ٌحلو 01اعداد ضمن العدد  ٌطرح: المستوى المتوسط

 والمجموعة المعلمبمساعدة  01اعداد ضمن العدد  ٌطرح المستوى دون المتوسط:
 

 المالحظات التقوٌم خطوات التنفٌذ األهداف
 الطالب ٌطرحان 

مفردا من آحاد العدد 

 81ضمن العدد 

لعدد مكون من 

 منزلتٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب ٌحلان 

 تدرٌبات الكتاب

  81بالجمع ضمن العدد  الطالباذكر *

بشكل فردي ومبسط  80والطرح ضمن العدد 

 وسرٌع

 80تقدٌم مسألة طرح على شكل قصة ضمن *

 ومناقشتها وربطها بالجمع 

80-4=2              2+4=80 

اجراء عملٌة طرح بالمحسوسات ضمن احاد *

 مثل  81العدد المكون من منزلتٌن ضمن 

87-3       =82-1  = 

بحٌث تتم عملٌة الطرح فقط من االحاد وربط 

ذلك بالمسألة المجردة على السبورة افقٌا 

 وعمودٌا والتدرٌب على هذا النوع من الطرح

 

اعطاء امثلة على السبورة والطلب من *

 حالها ثم االنتقال الى تدرٌبات الكتاب الطالب

 ناتج الطرح أوجد

87-3= 

81-4= 

82-1= 

 

3 8        4 8 

0           2 

 ــــــ        ـــــــ 

 

 

 

 الطالبمتابعة حل 

 وتصحٌح الكتاب

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً      81طرح العدد ضمن العدد : الدرس        الرٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

    81الطرح ضمن العدد  الطالبان تتقن  الهدف العام
 

 80, الطرح ضمن العدد 81معرفة الجمع ضمن العدد  الخبرات السابقة
 

 محسوسات من بٌئة الصف, العٌدان محزمه ومفرده  المصادر والوسائل
 

 مسائل الكتاب واخرى اضافٌة  ٌحلو 01اعداد ضمن العدد  ٌطرح :المستوى العالً التمٌٌز ل:

 تدرٌبات الكتاب ٌحلو 01اعداد ضمن العدد  ٌطرح: المستوى المتوسط

 والمجموعة المعلمبمساعدة  01اعداد ضمن العدد  ٌطرح المستوى دون المتوسط:
 

 المالحظات التقوٌم خطوات التنفٌذ األهداف
 الطالب ٌطرحان 

عددا ضمن 

بشطب 81العدد

العدد المطروح من 

80 

 

 

 

 

 

 

 الطالب ٌحلان 

 تدرٌبات الكتاب

عن 80بالطرح ضمن العدد  الطالب*تذكٌر 

 =   2-81=   ,1-83طرٌق االمثلة 

 81*استخدام العٌدان فً طرح ضمن العدد 

الى 84ٌل العدد حلت=   عن طرٌق 1-84مثال 

من  1ثم نطرح  1-(4+80احاد وعشرات) 

فٌصبح 4نضٌفها للعدد 0فٌبقى 0=80-1,  80

 1الناتج 

 *تكرار االمثلة وتوضٌحها باستخدام المكعبات

  الطالبالى ان ٌتم ترسٌخها فً ذهن 

83-1,     =87-1   = 

 

*تنفٌذ و حل تدرٌبات الكتاب مع مراعاة 

 الفروق الفردٌة .

 

 

 

 

 

ناتج الطرح  أوجد

بشطب العدد 

 80المطروح من 

83-1= 

84-1= 

82-7= 

 

 

 تصحٌح الكتب 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً       81طرح العدد ضمن العدد : الدرس       الرٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

    81الطرح ضمن العدد  الطالبان تتقن  الهدف العام
 

 80, الطرح ضمن العدد 81معرفة الجمع ضمن العدد  الخبرات السابقة
 

 محسوسات من بٌئة الصف, العٌدان محزمه ومفرده  المصادر والوسائل
 

 مسائل الكتاب واخرى اضافٌة  ٌحلو 01اعداد ضمن العدد  ٌطرح :المستوى العالً التمٌٌز ل:

 تدرٌبات الكتاب ٌحلو 01اعداد ضمن العدد  ٌطرح: المستوى المتوسط

 والمجموعة المعلمبمساعدة  01اعداد ضمن العدد  ٌطرح المستوى دون المتوسط:
 

 المالحظات التقوٌم خطوات التنفٌذ األهداف
 الطالب ٌطرحان 

 81عددا ضمن العدد

بالربط بٌن عملتٌن 

 الجمع والطرح

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب ٌطرحان 

 وتتحقق بالجمع

 

 

 

 

 

 

بالطرح ضمن  الطالب*مراجعة 

باستخدام البطاقات وطرح االسئلة 81العدد

 الشفوٌة .

*توضٌح اخر مفهوم للطرح عن طرٌق 

 1بالطرح ضمن العدد الطالبمراجعة 

1-2=3    2+3=1 

وكٌف ٌتم الربط بٌن  1=3+2    2=1-3

 الجمع والطرح 

*استخدم العٌدان والوسائل المحسوسة فً 

= 1-83,   81توضٌح هذا المفهوم بالنسبة ل

  81بالعودة للجمع ضمن العدد 

1+4=83 ,4+1=83,83-1=4 ,83-4  =

 تكرار االمثلة لتوضٌح المفهوم 

ا *اعطاء امثلة على الطرح والتحقق منه

 82=3+1     1=3-82بالجمع مثال 

 

 

 

 

 

 

 ناتج الطرح أوجد

81-3= 

87-7= 

84-0= 

 

ناتج الطرح  أوجد

 بالربط بالجمع :

82-1= 

83-7= 

 

تحققً بالجمع لعملٌة 

 الطرح:

81-1= 

80-3= 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



اشارة  ٌضعان 

,= فً المسائل >,<

 المعطاه

 

 

تدرٌبات  ٌنفذان 

 الكتاب 

 

توضح مفهوم وضع اشارة <,>,= فً *

 المقارنة بٌن عملتٌن جمع او طرح 

87-4      83-1 

81-1      80-0 

 

حل تدرٌبات الكتاب مع مراعاة مستوٌات 

 الطالب

اشارة  ضع

 <,>,=فً الفراغ :

80+1        83 

84-7        88-0 

 

 تصحٌح الكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً      الطرح ضمن العدد عشرة  : الدرس       الرٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 اعداد ضمن العدد عشرة     الطالب ٌطرحان  الهدف العام
 

 1معرفة مكونات العدد عشرة , معرفة الجمع ضمن العدد عشرة, ىالطرح ضمن العدد الخبرات السابقة
 

 80ادوات من بٌئة الصف, بطاقات مسائل الطرح, بطاقات مكونات العدد  المصادر والوسائل
 

 جدول جداول جمع وطرح ٌكملن ضمن العدد عشرة ذهنٌا وعدد أي ٌطرح :المستوى العالً ل:التمٌٌز 

 ن ضمن العدد عشرة عدد أي ٌطرح: المستوى المتوسط

 ن ضمن العدد عشرة المساعدة عدد أي ٌطرح المستوى دون المتوسط:
 

 المالحظات التقوٌم خطوات التنفٌذ األهداف
 
 الطالب ٌطرحان 

ن ضمن العدد عدد

عشرة باشكال 

 مختلفة 

 

 

 الطالب ٌطرحان 

مسائل طرح 

 عمودٌا

 

بٌن مسائل  ٌقارنان 

جمع وطرح واعداد 

 مفردة بوضع اشارة 

  ˂ ˃ = 

 

 مسائل الكتاب  ٌحل

شفوٌا بالجمع ضمن العدد  الطالبمراجعة 

 عشرة 

بمكونات العدد عشرة  الطالبمراجعة 

 وتسجٌلها على السبورة وباستخدام البطاقات 

وباستخدام المحسوسات بالعٌدان والرسومات 

 على السبورة تمكٌن توضٌح الطرح عملٌا 

 

اكتب على السبورة مسائل طرح بالصورة 

 العمودٌة 

 

 اعطاء مسائل طح مع المقارنة بوضع اشارة 

 4-80    1-1مثل  = ˃ ˂

رسم جدول طرح على السبورة لالعداد من 

  الطالبعلى السبورة وحله من قبل  0-80

مناقشة تدرٌبات الكتباب واكلف الطالبت 

 بتنفٌذها

طرٌقة حل المسائل فً الكتاب  للطالباوضح 

 وتصحٌح الكتاب الطالبثم التجول بٌن 

 ناتج الطح  أوجد

1-2= 

7-1= 

80-1= 

80-4= 

 

 

 ناتج الطرح  أوجد

 

 

 

 

 اشارة ضع

˂ ˃ = 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً            الترتٌبً العد : الدرس               رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .الترتٌبً العد مفهوم على الطالب ٌعرف أن العام الهدف
 

  والتنازلً العدالتصاعدي= , < ,>وإشارة1-0قراءةوكتابةاألعدادمن السابقة الخبرات
 

 التاسع-األول من الترتٌب لوحةتبٌن الكتاب,  الطباشٌر, السبورة والوسائل المصادر
 

   تدرٌبات ٌحلو األسبوع أٌام ٌعدو الترتٌبً بالعد1-8من بالترتٌب ٌعد أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
  الكتاب تدرٌبات ٌحلو الترتٌبً بالعد 1-8 من بالترتٌب ٌعد أن :المتوسط المستوى
 بالمساعدة الترتٌبً بالعد1-8 من بالترتٌب ٌعد أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 
 
 
 بالعد الطالب ٌعد أن

 1-8من الترتٌبً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األسبوع أٌام ٌعد أن

 بالترتٌب
 
 
 
 تدرٌبات ٌحل أن

 الكتاب

 أمثلة عدة وعرض 1-0من بالعد الدرس أبدا*
 والتنازلً التصاعدي العد على
 
  طالب1 وإخراج الترتٌبً العد مفهوم إعطاء*

 وهكذا الثالثة ,الثانٌة ,األولى الصف أمام
 
 من واطلب سٌارات3 السبورة على ارسم*

 بالترتٌب عدها الطالب
 
 ٌرسخ حتى الطالب على أمثلة عدة إعطاء*

 الترتٌبً العد مفهوم
 
 والخامسة الثالثة الرسمة حول دائرة ضع*

$$$$$$$$ 
  
 بالترتٌب أنشودة بشكل األسبوع أٌام إعطاء*

 ٌنم حتى األسماء بعرض مرات عدة وتكرارها
 حفظها

 
 الكتب وتصحٌح الكتاب تدرٌبات حل*
 

 
 
 

 حول دائرة ضع
 السادسة الرسمة
  ولونٌها

 # # # # # # # 
 
 

 المناسب العدد اكتب
 رسمه كل تحت
&& 

&&& 
&&&& 

&&&&& 
 األسبوع أٌام عدد

 بالترتٌب
 
 
 التدرٌبات حل

 الكتب وتصحٌح

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

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

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً                  مسائل : الدرس              رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .سلٌماا  حالا  الكتاب تمارٌن ٌحل أن العام الهدف
 

 الترتٌبً والعد والتصاعدي التنازلً العد معرفة السابقة الخبرات
 

  والعاب عٌدان,رسومات,الطباشٌر,اللوح, الكتاب والوسائل المصادر
 

  جٌد بشكل اإلضافٌة وتمارٌن الكتاب تمارٌن ٌحل أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
  الكتاب تمارٌن ٌحل أن :المتوسط المستوى
  الكتاب تمارٌن ٌحل أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 العدد ٌكتب أن

 لعدد والتالً السابق
 ما
 
 
 
 
 
 فً الكتب ٌعد أن
 ٌكتبو رف كل

 الرقم
 
 
 
 
 تحت العدد ٌكتب أن
 رسمه كل

 والتصاعدي التنازلً بالعد الطالب اذكر*
 األسئلة خالل من والسابق والتالً

 
 اللوح على األول السؤال نموذج اعرض*

 أوضح ثم أوال المكتوبة األرقام قراءة واطلب
 وأقوم الحل وكٌفٌة السؤال هدف طالبل

 اللوح على التمرٌن بحل الطالب بإخراج
 
 لوحة واعرض الثانً لسؤال االنتقال*

 ووضع تحدٌد واطلب الصباحٌة السلوكٌات
 رسمه كل تحت الترتٌبً الرقم
 
 التصاعدي العد على أمثلة عدة اعرض*

  والتنازلً
 
  الكتب وتصحٌح الكتاب تمارٌن باقً حل*

 الناقص العدد اكتب
---3---- 
7---- 

----1 
 
 
 
 

 العدد حول دائرة ضع
 األصغر
3,2,0 

 
 الرسومات عدد
 :التالٌة

 # # #------- 
$ $-------- 
 

 التالٌة األعداد رتب
 تنازلٌا ثم تصاعدٌا
3,1,1 

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

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

 
 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً          3العدد ضمن الجمع : الدرس          رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .=وٌساوي+إشارة ومعنى الجمع مفهوم على الطالب ٌتعرف أن العام الهدف
 

 والتصاعدي التنازلً والعد, =  < ,> إشارة معرفة1-0االعداد وكتابة قراءة السابقة الخبرات
 

 3-0 من بطاقات على مكتوبة أعداد,الكتاب,رسومات,أقالم,عٌدان والوسائل المصادر
 

 3العدد ضمن ذهنٌا ٌجمع ثم الجمع مفهوم على الطالب ٌتعرف أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 = و+  إشارتً ٌعرفو

 = و+  إشارتً ٌعرفو الجمع مفهوم على الطالب ٌتعرف أن: المتوسط المستوى
 .بالمساعدة الجمع مفهوم على الطالب ٌتعرف أن  :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 
 الطالب ٌعبر أن

 أحداث عن شفوٌا
 القصة

 
 
 عن الطالب ٌعبر أن

 معطاة رسومات
 األعداد لجمع
 
 
 
 جمع ناتج ٌجد أن
 العدد ضمن نعدد
3 

  التعاون العنوان ومناقشة القصة اسم تقدٌم
 مع مشوق باسلوب الكتاب من القصة قراءة
 .الصوت نبرات تغٌر

 وإجابة القصة أحداث فً الطالب مناقشة
  األسئلة
  مثال بالنقود الجمع عملٌة عن الطالب ٌعبر
  مع وبالكالم خمسة ٌساوي واثنان شواكل ثالث
 3ٌساوي 0و1الكتابة
 المحسوسة األدوات من مجموعة استخدام
 الناتج عملٌة واجراء3العدد ضمن والجمع

 1=8+0 ثم  1ٌساوي8و0
 

+ إشارة كتابة على والتركٌز الجمع معنا تفسٌر
 = 

 بعض إجراء فً القصة اسلوب استخدام
 .وتمثٌلها الجمع عملٌات

 
 .التدرٌبات وحل الكتاب صور مناقشة

 
 
  

 فادي رأى أٌن
 الكتاب؟

 فادي مع قرشا كم
 وأمل؟

 
 

 ما جمع ناتج أوجد
 باألرقام ٌلً

           =         + 
         

 
 

  ٌلً ما ناتج أوجد
0+8= 
1+0= 
2+8= 
0+0                       = 

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

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً          3حتى األعداد مكونات:  الدرس         رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 3العدد مكونات على الطالب ٌتعرف أن العام الهدف
 

 3 العدد ضمن الجمع1-0من األعداد السابقة الخبرات
 

 .الطباشٌر السبورة, المالقط, العٌدان, والوسائل المصادر
 

 1,2,3 األعداد مكونات ٌذكر أن: العالً المستوى :ل التمٌٌز
 0,8  األعداد مكونات ٌذكر أن: المتوسط المستوى
 .بالمساعدة 0,8 األعداد مكونات ٌذكر أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 
 
 
 مكونات ٌذكر أن

 2 ,1 األعداد
 
 التدرٌبات ٌحل أن

 بالمكونات المتعلقة
 
 
 مكونات دٌعد أن

 3 العدد
 
 
 
 
 
 
 التدرٌبات ٌحل أن

 بالتدرٌب المتعلقة

 3 العدد ضمن بالجمع الطالب مراجعة*
 الطالب وإخراج السبورة على أمثلة بإعطاء
 = 8+2=      0+1=     0+0 مثل لحلها
 
 باستخدام2 ,1 األعداد مكونات إعطاء*

  التبدٌل طرٌق وعن والوسائل العٌدان
 نقلها وثم السبورة على األعداد مكونات كتابة
 مكونات تدرٌب حل وبعدها الدفاتر على
 الكتب على 2 ,1العدد
 
 ثم2 على والتركٌز 3العدد مكونات إعطاء*

 على ونقلها السبورة على 3العدد مكونات كتابة
 الدفاتر

 
 ومراجعتهن السبورة على الطالب إخراج*

 3العدد ضمن بالجمع
 
 
 التدرٌبات حل*

 
 مكونات اذكري
 ؟1العدد
 

 مكونات اذكري
 ؟2العدد
 

 .الكتب تصحٌح
 
 

 3العدد مكونات عدد
 
 
 
 
 
 

 الكتب تصحٌح

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

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

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف: األول األساسً    3العدد ضمن الجمع على تدرٌبات : الدرس    رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .األعداد خط باستخدام3 العدد ضمن عدد الطالب ٌجمع أن العام الهدف
 

 .3العدد ضمن الجمع السابقة الخبرات
 

 .طباشٌر األعداد, خط مالقط, عٌدان, والوسائل المصادر
 

  مساعدة بدون األعداد خط على ٌجمع وأن لوحدها الكتاب تدرٌبات ٌحل أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 المساعدة ببعض الكتاب تدرٌبات ٌحل أن: المتوسط المستوى
 .والمجموعة المعلم بالمساعدة الكتاب تدرٌبات ٌحل أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 
 
 جمع مسائل ٌحل أن

 باستخدام3ضمن
 األعداد خط
 
 
 
 إشارة ٌضع أن
 اإلجابة على√

  الصحٌحة
 
 
 
 
 
 العدد ٌكتب أن

 فً المناسب

 مثل  3العدد ضمن بالجمع الطالب مراجعة
0+8      =2+8      =0+0       =8+1= 

 = و+ الجمع وإشارة
 والمالقط العٌدان باستخدام الجمع عرض
 .الجمع مفهوم على للتركٌز المجسمات وبعض

 
 بالطباشٌر الصف أرضٌة على خط رسم

 الجمع عملٌة وتمثٌل علٌه أعداد وكتابة الملونة
 .األعداد خط على بالخطوات

 عملٌات وتمثٌل السبورة على أعداد خط رسم
 عنها والتعبٌر األسهم باستخدام نعدد جمع

 .أرقام بمسألة
 
 
  
 وحلها السبورة على مختلفة تدرٌبات كتابة  
 
 وحلها الكتاب تدرٌبات مناقشة  

 
 لما الجمع ناتج ما
 :ٌلً
0+0    =1+0= 
0+8= 
 
 

 خط على اجمع
 األعداد

 
 
 
 
 
 

 المناسب العدد ضع
0=      +2 
1+8     = 

    +8=1 
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

 ...................................................................... :يالتربو المشرف ملحوظات



 الصف : األول األساسً   3العدد ضمن الجمع على تدرٌبات : الدرس    رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 .األعداد خط باستخدام3 العدد ضمن عدد الطالب ٌجمع أن العام الهدف
 

 .3العدد ضمن الجمع السابقة الخبرات
 

 .طباشٌر األعداد, خط مالقط, عٌدان, والوسائل المصادر
 

  مساعدة بدون األعداد خط على ٌجمع وأن لوحدها الكتاب تدرٌبات ٌحل أن:العالً المستوى :ل التمٌٌز
 المساعدة ببعض الكتاب تدرٌبات ٌحل أن: المتوسط المستوى
 .والمجموعة المعلم بالمساعدة الكتاب تدرٌبات ٌحل أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 
 
 جمع مسائل ٌحل أن

 باستخدام3ضمن
 األعداد خط
 
 
 
 ٌضع أن

 اإلجابة على√إشارة
  الصحٌحة

 
 
 
 
 
 العدد ٌكتب أن

 فً المناسب

 مثل  3العدد ضمن بالجمع الطالب مراجعة
0+8      =2+8      =0+0       =8+1= 

 = و+ الجمع وإشارة
 والمالقط العٌدان باستخدام الجمع عرض
 .الجمع مفهوم على للتركٌز المجسمات وبعض

 
 بالطباشٌر الصف أرضٌة على خط رسم

 الجمع عملٌة وتمثٌل علٌه أعداد وكتابة الملونة
 .األعداد خط على بالخطوات

 عملٌات وتمثٌل السبورة على أعداد خط رسم
 عنها والتعبٌر األسهم باستخدام نعدد جمع

 .أرقام بمسألة
 
 
  
 وحلها السبورة على مختلفة تدرٌبات كتابة  
 
 وحلها الكتاب تدرٌبات مناقشة  

 
 لما الجمع ناتج ما
 :ٌلً
0+0    =1+0= 
0+8= 
 
 

 خط على اجمع
 األعداد

 
 
 
 
 
 

 المناسب العدد ضع
0=      +2 
1+8     = 

    +8=1 
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً           الجمع على مسائل : الدرس           رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 الجمع على مسائل الطالب ٌحل أن العام الهدف
 

 3العدد ضمن الجمع معرفة السابقة الخبرات
 

 الكتاب  رسومات  عٌدان   العاب والوسائل المصادر
 

  المسالة وتقرا إضافٌة وأمثلة الكتاب تمارٌن ٌحل أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 الكتاب تمارٌن ٌحل أن :المتوسط المستوى
 بالمساعدة الكتاب تمارٌن ٌحل أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 
 أعدادا ٌجمع أن

 3العدد ضمن
 
 العدد ٌكتب أن

 الفراغ فً الصحٌح
 
 
 
 
 إلى ٌتعرف أن

 المسالة معطٌات
 
 الرسومات ٌعد أن
 صحٌحا   عدا  
 
 
 
 
 
 
 تدرٌبات ٌحل أن

 الكتاب

 بعض ٌحلو الجمع بمفهوم الطالب اذكر*
 السبورة على التمارٌن

 
=&&+&& 
=%+%% 

8+0= 
1+0= 
 
 على الجمع على المسالة مفهوم أوضح*

 ٌحلو المعٌنة الوسائل وباستخدام السبورة
 الشرح استمرار مع السبورة على المسلة
 المسائل حل مفهوم ٌرسخ أن إلى
 
 على سؤال سؤال التمارٌن وتوضٌح حل*

 وتوضٌحه رسمه على السبورة
 
 عبٌر وأكلت تفاحات ثالث مها أكلت*

 االثنتٌن أكلت تفاحة كم تفاحتان
1+0= 
 
 
 الكتاب تدرٌبات جمٌع حل*

 :ٌلً ما ناتج أوجد
0+1= 
8+8= 
2+8= 
 
 
 
 

 ابنها سمٌر أم أعطت
 وأبوه تفاحات1

 تفاحة كم تفاحة
 سمٌر؟ مع أصبح

 
 
 

 وحل إجابات متابعة
 الطالب

 
 
 
 

 الكتاب تصحٌح
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....................... 
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....................... 

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

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

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

 

 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً                 التبدٌل : الدرس                  رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 األعداد أماكن بالتبدٌل الجمع عملٌة تتقن أن العام الهدف
 

 3 العدد ضمن والراسً األفقً الجمع السابقة الخبرات
 

 الطباشٌر, السبورة,  الفانٌال لوحة,المالقط,العٌدان والوسائل المصادر
 

 مساعدة دون أماكنها بتبدٌل األعداد ٌجمع أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 أماكنها بتبدٌل األعداد ٌجمع أن :المتوسط المستوى
 المعٌنة بالوسائل أماكنها بتبدٌل األعداد ٌجمع أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 الجمع ناتج ٌكتب أن

 لإلعداد
 
 
 
 
 بٌن ٌصل أن

 متساوٌتٌن مجوعتٌن
 الجمع فً
 
 
 
 
 
 
 
 

<  إشارة ٌضع أن
<, , = 

 

 والعمودي األفقً بالجمع الطالب مراجعة*
 السبورة على الطالب وإخراج أمثلة بإعطاء
 =0+8       8=           1+0  مثل

                      +0 
                      --- 

 عدة باستخدام التبدٌل مفهوم طالبل أوضح*
  والعٌدان المالقط مثل وسائل

 
 ٌرسخ أن إلى مرات عدة األمثلة تكرار*

 ٌتغٌر ال الجواب أن وتوضٌح التبدٌل مفهوم
 3=0+1=1+0 مثل
 
 الكتاب فً سؤالٌن أول حل*
 
 
 بمفهوم الطالب مراجعة الثانٌة الحصة فً*

 السبورة على أمثلة عدة بإعطاء التبدٌل
2+8         =8+2= 
 
                  الكتاب تدرٌبات باقً حل*

 
 ٌلً ما ناتج أوجد

: 
1+0= 
0+1= 
8+1= 
1+8= 
 
 
 
 
 
 
 
 

 < ,>إشارة ضع
, = 
2+8----1+0 
1----8+8 
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً          7 العدد ضمن الجمع : الدرس        رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 7العدد ضمن نعدد الطالب ٌجمع أن العام الهدف
 

 لجمع التبدٌل وخاصٌة افقٌا ورأسٌا  3العدد ضمن الجمع معرفة السابقة الخبرات
 

 اللوح,الكتاب,مكعبات,عٌدان,رسومات والوسائل المصادر
 

   4,7نعددال مكونات ٌعرف و الدرس تمارٌن ٌحلو ذهنٌا7العدد ضمن نعدد ٌجمع :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 الكتاب تمارٌن ٌحلو7 العدد ضمن نعدد ٌجمع :المتوسط المستوى
 المعلم بمساعدة7 العدد ضمن نعدد ٌجمع :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 مكونات ٌذكر أن

 4العدد
 
 
 
 نعدد ٌجمع أن

 من أكثر الناتج ٌكون
3 
 
 
 باستخدام ٌجمع أن
 األعداد خط
 
 
 
 
 
 
 مكونات دٌعد أن

 7العدد
 

 راسٌا 3العدد ضمن بالجمع الطالب اذكر*
 وأفقٌا
 
 ونقوم الطالب أمام عٌدان 4 اعرض*

 إلى للتوصل مجموعتٌن إلى بتقسٌمها
 السبورة على وكتابتها4 العدد مكونات

3+8 =4       0+4=4      4+0=4    
8+3=4   0+2=4     2+0=4  
 التبدٌلٌة الخاصٌة توضٌح مع     4=1+1
 
 السبورة على رسومات عدة اعرض*

 4=1+1  4العدد ضمن الجمع لتوضٌح
0+2=4 
 
 خط باستخدام الجمع على الطالب تدرٌب*

 األعداد
 
 السابق بالدرس الطالب مراجعة*
 
 طرٌقة بنفس7 العدد مكونات إعطاء*

  4العدد
 
 الكتاب تدرٌبات حل

 ٌلً ما ناتج أوجد
1+1 
3+8 
2+8 
2+0 
 
 
 

 الناقص العدد اكتب
2+---=4 
0+---=4 
3+---=4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب تصحٌح
 األخطاء وتصوٌب
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً            كالمٌة مسائل : الدرس             رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

  وأرقام مسائل عن بنفسها ٌعبرو الكالمٌة المسائل تقرأ أن العام الهدف
 

 7 العدد ضمن نٌعددلل الراسً الجمع, األفقً الجمع السابقة الخبرات
 

 محسوسة وسائل,البطاقات,السبورة,الكتاب والوسائل المصادر
 

  بأرقام المسالة عنٌعبرو7العدد ضمن الجمع على خارجٌة ومسائل الكتاب مسائل ٌحل :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 7العدد ضمن الجمع على الكتاب مسائل ٌحل :المتوسط المستوى
  المعلم بمساعدة الكتاب مسائل بعض ٌحل :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
  
 
 الطالب ٌحل أن

 الجمع على مسائل
 7العدد ضمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المسالة عن ٌعبر أن

 أو بكلمات أرقام
  جمل

 

 ضمن الجمع حقائق فً الطالب مراجعة*
 7العدد
 
 قصة شكل على جمع مسالة الطالب إعطاء*

 والجواب المسالة إلى الطالب تتوصل بحٌث
 أربع عبٌر وأكلت تفاحتان باسم أكل: مثال

 وعبٌر؟ باسم أكل تفاحة كم تفاحات
0+2=4 
 
 وبنفس السبورة على أمثلة عدة إعطاء*

 الطرٌقة
 
 واكلف3=8+2 مثل أرقام مسائل كتابة*

  نص أو بكلمات عنها التعبٌر الطالب
 
 السبورة على أمثلة أعطاء*
 
 مسالة الكتاب فً المسائل تنفٌذ الطالب أكلف*

 المعطٌات وأبٌن للطالب اقرأها أن بعد مسالة
 المسالة فً

 
 2وداد جمعت
 جمع و بٌضات
 بٌضات1 فادي
 جمع بٌضة كم

 ووداد؟ فادي
 
 
 
 
 
 
1+1= 

=###+### 
 
 
 
 عن ٌعبر من

 السابقة المسألة
 مناسبة بنص
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً          1العدد ضمن الجمع : الدرس             رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 1العدد ضمن نعدد ٌجمع أن العام الهدف
 

 األعداد خط على والجمع التبدٌل وخاصٌة وأفقٌا راسٌا 7العدد ضمن الجمع معرفة السابقة الخبرات
 

 مكعبات,عٌدان,رسومات والوسائل المصادر
 

 خارجٌة وأخرى الدرس تمارٌن ٌحلو ذهنٌا 1العدد ضمن نعدد ٌجمع :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 الدرس تمارٌن ٌحلو  1العدد ضمن نعدد ٌجمع :المتوسط المستوى
 والوسائل المعلم بمساعدة 1العدد ضمن نعدد ٌجمع :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 نعدد ٌجمع أن

 اكبر الناتج لٌكون
 7العدد من
 
 
 
 
 
 مكونات ٌذكر أن

 1العدد
 
 
 
 
 
 
 مكونات ٌذكر أن

 1العدد
 
 
 تدرٌبات ٌحل أن

 الكتاب
 

 7العدد ضمن بالجمع الطالب جعةامر*
  وأفقٌا راسٌا
 
 وذلك1العدد ضمن الجمع مفهوم أوضح*

 والعٌدان المكعبات باستخدام
 
 المجموعة الطالب من مجموعتٌن إخراج*

 لبعض واضمهو2 والثانٌة2 تضم األولى
 الوسائل عرض فً واستمر1الناتج لٌكون

 ضمن الجمع مفهوم لٌوضح المحسوسة
 1العدد
 
 على وكتابتها 1العدد مكونات عرض*

 7+8   3+1     2+ 2     4+0 السبورة
 التبدٌلٌة الخاصٌة توضٌح مع   0+1
 
 السبورة على توضٌحٌة أمثلة ارسم*

 الحسابٌة الحقٌقة ٌكتبو$$$$+$$$$$=
 1=3+2  السبورة على
 
 فً الطالب إشراك مع أمثلة بعدة اكرر *

       1+8   7+0    3+2     4+1  الحل
  الجمع توضٌح فً األعداد خط استخدم

 المناسب العدد اكتب
=&&&&&+&&& 

 
 
 

 :الناقص العدد اكتب
1+----=1 
2+----=1 
--+----=1 
4+0   =1 
 
 
 
 
 
 

 الجمع ناتج أوجد
1+3 
3+0 
2+2 
0+7 
1+4 
1+0 
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً                 مسائل : الدرس                 رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 1العدد ضمن الجمع على كالمٌة مسائل ٌحل أن العام الهدف
 

 كالمٌة مسائل ٌحلو 1العدد ضمن والراسً األفقً الجمع معرفة السابقة الخبرات
 

 الطباشٌر,السبورة,الكتاب,رسومات والوسائل المصادر
 

 خارجٌة ومسائل الكتاب مسائل ٌحلو المعطٌات وتفهم المسالة تقرأ :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 الكتاب فً مسائل ٌحلو كلمات بعض تقرا :المتوسط المستوى
 بالمساعدة ٌحلو المسالة تفهم :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 الطالب ٌحل أن

 الجمع على مسائل
 1العدد ضمن

 
 
 
 معطٌات ٌذكر أن

 ما مسالة
 
 
 
 
 
 صفحة ٌحل أن

 الكتاب
 
 
 مسالة عن ٌعبر أن

 مجردة حسابٌة
 

 األعداد مكونات فً الطالب مراجعة*
 1العددد ضمن الجمع

 
 شكل على جمع مسالة الطالب على اطرح*

 أعطاها شٌكل3 سلوى مع: مثل قصة
 معها؟ أصبح شٌكال كم شٌكل2 والدها

 
 الطالب مع المسالة معطٌات مناقشة*

 1=2+3  الحل إلى للتوصل
 
 النمط نفس على مسائل مجموعة أعطاء*

 الطالب بمشاركة السبورة على وحلها
 
 فً الكلمات بعض قراءة الطالب أكلف*

 المسائل
 
 وهً مجردة مسالة الطالب إعطاء تمكن*

 علٌها ٌذكر

 شٌكل 4 عبٌر مع
 ما شٌكل1 أمٌن ومع

 ؟ معهما ما مجموع
 
 
 
 
 أحمد بٌت حدٌقة فً
 زٌتون شجرات 2
 ما لوز شجرات 2و

 أشجار مجوع
  الحدٌقة

 
 
 
 

 الكتب تصحٌح
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً           أعداد 1 ضمن الجمع : الدرس          رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

  وراسٌا أفقٌا أعداد 1 الطالب ٌجمع أن العام الهدف
 

 التبدٌل خاصٌة مع الجمع على حسابٌة المسائل حل 1العدد ضمن وعمودي أفقً الجمع السابقة الخبرات
 

 الكتاب, السبورة, المعٌنة الوسائل,المكعبات, رسومات والوسائل المصادر
 

 إضافٌة وأخرى الكتاب تمارٌن ٌحلو ذهنٌا جمعا أعداد 1 ٌجمع أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 بالمساعدة الكتاب تمارٌن ٌحلو صحٌحا جمعا أعداد 1 ٌجمع أن :المتوسط المستوى
 المعلمو المعٌنة الوسائل باستخدام أعداد 1 ٌجمع أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 الرسومات ٌعد أن

 أمامها الموجودة
 
 
 
 
 العدد ٌكتب أن

 كل تحت الصحٌح
 رسمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 عمودٌا ٌجمع أن

 و أعداد ثالثة
 باقً ٌحل أن

 الكتاب تدرٌبات

 3,7,1العدد ضمن بالجمع الطالب اذكر*
 وأفقٌا راسٌا
 
 أعداد 1العدد ضمن الجمع مفهوم أوضح*

 والعٌدان المكعبات مثل الوسائل بعرض
 األولى الطالب من مجموعات 1 وإخراج

 والثالثة طالب 2 والثانٌة طالب 1
 نضم ثم مجموعة كل عدد ونحدد طالبتان

 الحقٌقة ونكتب بعضها مع المجموعات
 1=0+2+1 اللوح على الحسابٌة

 والرسومات الوسائل عرض فً استمر*
  السبورة على توضٌحٌة أمثلة رسم مع
 
 ذلك بعد للرسومات والجمع العدد ٌكتب*

 مثل مجردة حسابٌة مسائل اكتب
   70 صفحة تدرٌب وحل=  8+0+1
 
 لجمع التطرق الثانٌة الحصة فً*

 األمثلة أعطاء مع أعداد 1ل العمودي
 من واالنتقال المعٌنة الرسومات باستخدام
 إلى ثم المحسوس شبه إلى المحسوس
 التدرٌبات باقً حل ثم المجرد

 ٌلً ما ناتج أوجد
0+0=--+3+1= 
 
 
 

 كتابة بعد الناتج اكتب
 كل تحت العدد
 $+$$+$$$=رسمه

 
 

 التالٌة األعداد اجمع
3+0+8= 
3+1+8= 
 
 
 
 

 الجمع ناتج أوجد
0+0+8= 
1+1+0= 
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً               مسائل : الدرس                رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 7,1,4االعداد مكونات الطالب ٌكتب أن العام الهدف
 

 أعداد 1ل اجمع, حسابٌة مسائل حل, 1العدد ضمن وعمودٌا االفقٌا الجمع السابقة الخبرات
 

 األعداد مكونات,السبورة, الكتاب والوسائل المصادر
 

 أفقٌا نعدد جمع حاصل ٌجدو 1-0 من األعداد مكونات الطالب ٌكتب أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 7,4 األعداد مكونات الطالب لٌحل :المتوسط المستوى
 بالمساعدة 1,0,8 األعداد مكونات الطالب لٌحل :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 الطالب لٌحل أن

 إلى 1,1,4 األعداد
 مكوناتها جمع
 
 
 
 
 اإلجابة ٌختار أن

 الصحٌحة
 
 
 
 
 
 الطالب ٌكتب أن
 الجمع ناتج
 
 
 
 
 الطالب ٌصل أن

 تالٌه مع العدد
 

 عن األعداد مكونات فً الطالب مراجعة*
 باستخدام مكوناتها جمٌع إلى ٌلهاحلت طرٌق
 الجداول

 
 مكونات ةكملت جداول السبورة على ارسم*

  الطالب جمٌع بمساعدة 1,1,4االعداد
 
 فً األول التدرٌب حل الطالب أكلف*

 1,1,4 من كل مكونات ةكملت وهً الكتاب
 
 الثانً التدرٌب تنفٌذ كٌفٌة للطالب أوضح*

 فً النشاط بتنفٌذ نقوم ثم السبورة على
 اللوح على الرسم بعد فردٌا الكتاب

 
 المطلوب الثانٌة الحصة فً طالبل أوضح*
 الجمع ناتج إٌجاد وهو الثالث التدرٌب من
 صحٌحا الناتج لٌكون عدد وأوضح نٌعددلل
    =0+2 مثل السبورة على أمثلة إعطاء بعد
 على أمثلة بإعطاء نقوم ثم 1=--+3+1

 تالً ما   3العدد تالً ما مثل التالً  العدد
 تالٌه مع العدد بوصل نقوم ثم=  0+1 العدد
  الرابع التدرٌب فً

 1للعدد مكونٌن اكتب
 
 
 
 
 

 صح إشارة ضع
 اإلجابة على

    الصحٌحة
7+0=4 
3+1=1 
 
 

 المناسب العدد اكتب
2+2= 
1+--=3 
 
 األعداد تالً ما

 التالٌة
4 
3+0 
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً                مسائل تابع : الدرس               رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

  العام الهدف
 

  السابقة الخبرات
 

  والوسائل المصادر
 

 :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 :المتوسط المستوى
 :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 الطالب ٌضع أن

 = , < ,> إشارة
 
 
 
 
 الطالب ٌرتب أن

 ترتٌبا األعداد
  وتنازلٌا تصاعدٌا

 
 
 
 مكونات ٌكتب أن

 باستخدام3 العدد
 النرد حجر
 
 
 الطالب ٌضع أن
 داخل فً نعدد

 لٌكون الدائرة
 1 المجموع

 

 السبورة على3 رقم تدرٌب طرٌقة أوضح*
 7----3+2   مثل أمثلة عدة بإعطاء

 0+0----2 
 
 الكتاب على المطلوب بتنفٌذ الطالب ٌقوم*
 
 والتنازلً التصاعدي الترتٌب توضٌح*

 أمثلة عدة كتابة ثم والسلم العد باستخدام
: مثل الطالب بمشاركة وحلها السبورة على
 0,3,1    تصاعدٌا ٌلً ما رتب
 1+3,1,4 تنازلٌا ٌلً ما رتب
 
 وعمل الصف إلى نرد حجري إحضار*

 مكونات إلى للتوصل ولعبة كنشاط التدرٌب
 3العدد
 
 ٌجمع بان التدرٌب من المطلوب توضٌح*

 بحٌث 1 ٌساوي الناتج لٌكون اعداد1الطالب
 8العدد هو المنتصف فً العدد ٌكون

 

 , < ,> إشارة ضع
= 
0+3---7 
3----4+8 
1---0+2 
 

 اآلتٌة األعداد رتب
 1,3,1تصاعدٌا

 اآلتٌة األعداد رتب
 0,7+8,0+1تنازلٌا

 
 
 

  3للعدد مكونٌن اكتب
 
 
 
 التدرٌب حل

 ثم وتصحٌحه
 الكتب تصحٌح
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات
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 الصف : األول األساسً     والمكعب المستطٌالت متوازي : الدرس     رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 والمكعب المستطٌالت متوازي مفهوم على الطالب ٌتعرف أن العام الهدف
 

 المثلث,المستطٌل,المربع معرفة السابقة الخبرات
 

 السبورة,الكتاب,مختلفة بأحجام المستطٌالت ومتوازي مكعبات أشكال والوسائل المصادر
 

 علٌها أمثلة ٌعطًو أشكال عدة بٌن من المكعب من المستطٌالت متوازي ٌمٌز :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 والمكعب المستطٌالت متوازي بٌن ٌمٌز :المتوسط المستوى
 بالمساعدة والمكعب المستطٌالت متوازي بٌن ٌمٌز :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 قصة عن ٌعبر أن

  برسم وباسم عبٌر
 
 
 
 لها أشٌاء دٌعد أن

 متوازي شكل
 المستطٌالت

 
 
 
 لها أشٌاء ٌذكر أن

 مكعب شكل
 
 
 
 صفحة ٌنفذ أن

 الكتاب
 

 على ٌرسمان باسم و عبٌر قصة قراءة*
 ومناقشتها الطاوالت

 
  القصة فً ورد ما تمثٌل*
 
 علبة ,كبرٌت علبة الطالب على اعرض*

 تسمٌتها منهن واطلب محارم علبة ,سجائر
 متوازي وهو الشكل هذا اسم لهم اذكر ثم

 مستطٌلة أوجه ست له الن المستطٌالت
  الشكل

 
 طباشٌر علبة الطالب على اعرض ثم*

 األشٌاء هذه أن واذكر الخشب من ومكعب
 وجه وكل أوجه ست ولها مكعب نستها
 مربع شكله
 
 السابقٌن الشكلٌن السبورة على ارسم*

 وأكلف واقرأه اسمه شكل كل تحت واكتب
 فً ورد ما بتنفٌذ نقوم ثم قراءته الطالب
 توضٌحه بعد الكتاب صفحات

 
 

 من مثاالا  أعطً
 شكل على الصف
 مستطٌالت متوازي
 ومكعب

 
 

 الشكل نسمً ماذا
 التالً
 
 
 

 من كل نسمً ماذا
 محارم علبة
 طوب قطعة
 سجائر علبة
 صابون قطعة
 نابلسً

 
 

 الكتب تصحٌح
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً     والكرة والمخروط االسطوانة : الدرس     رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 والكرة والمخروط االسطوانة على أشكاال الطالب ٌذكر أن العام الهدف
 

 المكعب, المستطٌالت متوازي السابقة الخبرات
 

 محارم علبة,كوال علبة,جزر,الكرة,المخروط, االسطوانة أشكال والوسائل المصادر
 

 الكتاب تمارٌن ٌحلو بعضها عن والكرة والمخروط االسطوانة ٌمٌز :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 الكتاب تمارٌن بعض ٌحلو بعضها عن والكرة واالسطوانة المخروط بٌن ٌمٌز :المتوسط المستوى
 بالمساعدة والكرة واالسطوانة المخروط بٌن ٌمٌز :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 
 
  بٌن ٌمٌز أن

 والمخروط االسطوانة

 والكرة

 

 

 

 

 

 تدرٌبات ٌنفذ أن

 الكتاب

 المستطٌالت  متوازي فً الطالب مراجعة*
 والمكعب

 
 شكل على التً األشٌاء بعض عرض*

 كوال علبة,البطارٌة مثل االسطوانة
 جزرة, مخروط شكل على التً ثم وتسمٌتها

 على التً ثم تسمٌتها و طربوش,محقان,
, تفاحة, األرضٌة الكرة مثل كرة شكل

 وتسمٌتها لٌمونة,برتقالة
 
 األشٌاء هذه تصنٌف الطالب من الطلب*

 مع مدموجة الطاولة على عرضها بعد
 وكرة ومخروط اسطوانة إلى بعضها

 
   الكتاب صفحات فً ورد ما تطبٌق*

 من كل نسمً ماذا
  التالٌة األشكال
 جزرة

 طربوش
 بطارٌة
 أرضٌة كرة
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب تصحٌح
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً        والمنحنى المستقٌمة القطة : الدرس        رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 والمنحنى المستقٌمة القطعة مفهوم على الطالب ٌتعرف أن العام الهدف
 

 كرة,مخروط,اسطوانة,المكعب, المستطٌالت متوازي معرفة السابقة الخبرات
 

 الصف بٌئة من محسوسات,غسٌل حبل,أشجار,سلم, طاولة صورة والوسائل المصادر
 

 خارجٌة أمثلة ٌعطًو والمنحنى المستقٌمة القطعة بٌن ٌمٌز :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 الكتاب تمارٌن ٌحلو والمنحنى المستقٌمة القطعة بٌن ٌمٌز :المتوسط المستوى
 بالمساعدة والمنحنى المستقٌمة القطعة بٌن ٌمٌز :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 الطالب ٌذكر أن

 بعض أسماء
 لها التً األدوات
 أو مستقٌمة حافة

 منحنٌة
 
 
 
 
 قطعة ٌرسم أن

 ومنحنٌة مستقٌمة
 
 
 
 القطع تحدد أن

 شكل فً المستقٌمة
 مضلع

 

 من مستقٌمة قطعة الجدٌد المفهوم أقدم*
 مثل الصف بٌئة فً المحسوسات خالل
 المنحنى مفهوم, الشباك وحافة الطاولة حافة
 منحنى شكل على الكرتون حافة خالل من
 متعرج بشكل خٌط أو
 
 على والمنحنى مستقٌمة قطعة ارسم*

 منها كل اسم وأسجل السبورة
 
 بٌئة من أمثلة إعطاء الطالب من اطلب*

 والمنحنى المستقٌمة القطعة على الصف
 
 وخطوطا   مستقٌمة قطعا الطالب من اطلب*

 األوراق على منحنٌة
 
  الكتاب صفحات على ورد ما تطبٌق*

 من كال   نسمً ماذا
 التالٌة القطع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 على أمثلة ٌعطً من

 مستقٌمة قطعة
 ومنحنى
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 ........................................ .................................. :المدرسة مدٌر مالحظات

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



 الصف : األول األساسً            والدائرة المثلث : الدرس             رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 والدائرة المثلث مفهوم على الطالب ٌتعرف أن العام الهدف
 

 والمنحنى المستقٌمة والقطعة كرة,مخروط,اسطوانة,المكعب, المستطٌالت متوازي معرفة السابقة الخبرات
 

  ودوائر مثلث أشكال والوسائل المصادر
 

 خارجٌة امثل ٌعطًو دسٌةنلها واألشكال والمثلث والكرة الدائرة بٌن ٌمٌز :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 التدرٌبات ٌحلو والمثلث الدائرة بٌن ٌمٌز :المتوسط المستوى
 بالمساعدة والمثلث الدائرة بٌن ٌمٌز :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 المثلث بٌن ٌمٌز أن

 بٌن من والدائرة
 دسٌةنلها األشكال
 األخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نمطا   ٌكمل أن

 مرسوماا 
 

 دسٌةنلها األشكال فً الطالب مراجعة*
 على التركٌز مع السابقة والمجسمات
 وإحضارهما والمخروط االسطوانة
 مجسمات

 
 احد من دائرة رسم ٌمكن أنه طالبل أبٌن*

 على دائرة كلمة وكتابته االسطوانة أوجه
 الرسمة أسفل السبورة

 
 من أشكال إعطاء الطالب من الطلب*

 دائرة شكل على الصف
 
 باستخدام ورق على مختلفة دوائر رسم*

  بالستٌكٌة وصحون كؤوس
 
 باسمه والتعرٌف السبورة على مثلث رسم*

 السبورة على اسمه وتسجٌل وشكله
 
 مثلثٌه أشكال إعطاء الطالب من الطلب*
  الصف بٌئة من
 
 وعلى الشكل فً مختلفة مثلثات رسم*

  الكتاب تدرٌبات وحل السبورة

 
 من كال   نسمً ماذا

 التالٌة األشكال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب تصحٌح
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 األساسًالصف : األول                النصف : الدرس                   رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 النصف مفهوم على الطالب ٌتعرف أن العام الهدف
 

 أخذها تم التً دسٌةهنلا األشكال السابقة الخبرات
 

 دسٌةنلها أشكال ,محسوسة أدوات, رسومات والوسائل المصادر
 

 ٌكتب وكٌف علٌه أمثلة ٌعطًو النصف ٌمٌز أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 ومقام كسر صورة على السبورة على هٌكتبو النصف ٌمٌز أن :المتوسط المستوى
 بالمساعدة النصف ٌمٌز أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 
 الذي الشكل ٌمٌز أن

 النصف ٌمثل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بٌن ٌوازن أن

 والواحد النصف
 صحٌح

 
 
 
 تدرٌبات ٌحل أن

 الكتاب

 واقسمها خبز رغٌف الصف إلى احضر*
 واسأل متساوٌتٌن نصفٌن إلى الطالب أمام
  جزء كل اسم عن
 
 النصفٌن أن النقاش أثناء طالبل أبٌن*

 الشكل لنفس متساوٌن
 
 السبورة على نصف كلمة كتابة*
 
 من أنصاف بتكوٌن ٌقومون الطالب اجعل*

 النصف من بالثنً الورقٌة األطباق
 
 أظلل ثم السبورة على مختلفة أشكال ارسم*

 نصفها
 
 ٌمثل بعضها ألشكال رسومات عرض*

 ومناقشة نصفها ٌمثل ال  واألخر نصفها
 ذلك فً السبب

 
 المحسوسة األدوات من مجموعات تقسم*

  نصفٌن إلى عملٌا
 
 الكتاب صفحات فً ورد ما تطبٌق*

 األشكال نصف ظلل
  التالٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب تصحٌح
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 الصف : األول األساسً                   بعالر   : الدرس                رٌاضٌات : المبحث

 ...................  :إلى        ....  .....:..من :الزمنٌة الفترة                    ........... :الحصص عدد

 أرباع ثالثة ,الربعٌن, الربع مفهوم الطالب ٌمٌز أن العام الهدف
 

  النصف, صحٌح الواحد مفهوم السابقة الخبرات
 

 مرت التً الكسور بٌن لموازنة الحجم بنفس أشكال مجموعة, محسوسة أدوات والوسائل المصادر
 

 والنصف أرباع وثالثة والربعٌن الربع بٌن ٌمٌز أن :العالً المستوى :ل التمٌٌز
 أرباع وثالثة والربعٌن الربع بٌن ٌمٌز أن :المتوسط المستوى
  بالمساعدة أرباع وثالثة والربعٌن الربع بٌن ٌمٌز أن :المتوسط دون المستوى

 

 المالحظات التقوٌم التنفٌذ خطوات األهداف
 الذي الشكل ٌمٌز أن

 ربع ٌمثل
 
 
 
 
 
 
 بٌن ٌوازن أن

 صحٌح الواحد
 والربع

 
 
 
 
 
 
 على مسائل ٌحل أن

 والكسور المجسمات
 

 اسمه النصف فً الطالب مراجعة*
  ومفهومه

 
 تفاح حبة بإحضار الربع مفهوم عرض*

 أقسام أربعة إلى وتقسٌمها
 
 ربع ٌسمى قسم كل أن لهم أوضح*
 
 لزٌادة السبورة على أشكال عدة ارسم*

 المفهوم توضٌح
 
 
 
 بٌنها الموازنة مع
 
 فً وردت التً بالمفاهٌم الطالب مراجعة*

 أسماءها كتابة مع وتسمٌتها الوحدة
 
 
 
  الكتاب صفحات فً ورد ما تطبٌق*

 التالٌة األشكال ظلل
 الكسر حسب

  المعطى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , < ,> إشارة ضع
= 
 
 
 

  الكتب تصحٌح
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