
آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                       سابعةالوحدة ال                                               999ضمن    جمع عددين دون حمل: الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

 

تنفٌذ متابعة 

الطلبة للتدرٌبات 

تعزٌز 

 وتصوٌب.

 

 

 ألعاب 

 عٌدان 

 بطاقات

 جهاز العرض

 ورقة عمل

 

 

 

 

 المقدمة :

 كتبثخ أػذاد يكَٕخ يٍ حالث يُبصل ػهى انغجٕسح ٔقشاءتٓب يٍ قجم انطهجخ.

 انؼشض:

ٔأكهف أدذ  99َقٕو ثؼًم دكبٌ األنؼبة فً انصف ثذٍج َؼطً كم نؼجخ سقى يؼٍٍ ضًٍ 

..كتبثخ األسقبو ػهى انغجٕسح بو ثذٔس انجبئغ ٔانطالة اَخشٌٍ ٌقٕيٌٕ ثؼًهٍخ انششاءانطهجخ ثبنقٍ

 ٔتزكٍش انطهجخ ثؼًهٍخ انجًغ انتً يشد ثٓى فً انفصم األٔل.

3،2،1ثم نقوم بتنفٌذ النشاط   

 إلىأرقام  ثم أختار بطاقتٌن لجمعهما ألفت انتباه الطالب  1أعرض وسٌلة لجمع األعداد من 

تجمع مع اآلحاد والعشرات مع العشرات والمئات  دخانة اآلحاد والعشرات والمئات وأن اآلحا

أعطاء أمثلة كثٌرة ثم نقوم بتنفٌذ أنشطة الكتاب.مع المئات...  

مراجعة ختامٌة ثم تنفٌذ ورقة عم الخاتمة:  

.99أن ٌجمع الطالب عددٌن ضمن -  

أن ٌجد الطالب ناتج عددٌن معطاة.-  

الطالب عددٌن ضمن أن ٌجمع -

999.  

أن ٌجد الطالب الجمع بالطرٌقة -

 األفقٌة والطرٌقة العمودٌة.

أن ٌحل الطالب مسائل كالمٌة على -

 الجمع. 

أن ٌجٌب الطالب عن ورقة العمل.-  

 

 

 

 

      ........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف     

.....................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ...........................      



آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                                 األساسي              نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                             :السابعةالوحدة األولى                                                    جمع عددين مع الحمل             : الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

 جهاز العرض

 معداد

 لوحة المنازل

 عٌدان وحزم.

 

 

 

 

 المقدمة :

دون حمل. 999مراجعة الطلبة بالدرس السابق الجمع ضمن   

 العرض:

 أعرض الفٌدٌو التالً عن الجمع بالحمل

https://www.youtube.com/watch?v=1oDydpUzOFs 

لب بإجراء من طا أكثرأكون قد جهزت بطاقات كالتً ظهرت فً الفٌدٌو وأكلؾ 

 عملٌة الجمع لألرقام المعطاة لهم وكتابتها على السبورة.

أقوم بعرض مشهد تمثٌلً لشخصٌة الصؾ الكرتونٌة الحجة وصفٌة ومع حفٌدها 

 شاهدي عن الجمل بالحمل .

 نمثل األعداد على لوحة المنازل والمعداد ، ثم نقوم بتنفٌذ تدرٌبات الكتاب.

 الخاتمة:

تنفٌذ ورقة العمل.مراجعة ختامٌة ثم   

 

دون  99أن ٌجمع الطالب عددٌن ضمن -

 حمل.

مع  99أن ٌجمع الطالب عددٌن ضمن -

 الحمل.

أن ٌمثل الطالب األعداد على لوحة -

 المنازل.

أن ٌمثل الطالب عملٌة الجمع على المعداد-  

أن ٌحل مسائل كالمٌة على الجمع بالحمل-  

أن ٌجٌب الطالب عن ورقة العمل.-  

 

 

 

 

         .......................................................................................مالحظات المشرف التربوي.......................................................................................................     

     ............................................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ....    

https://www.youtube.com/watch?v=1oDydpUzOFs


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا                                                   الماد ة :   رياضيات                               

عدد الحصص :                                                                        لسابعةالوحدة ا                                         999طرح عددين دون استالف ضمن  : الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

 شاشة العرض

 بطاقات

 حلوٌات 

نقودقطع   

 

 

 

 

 

:مقدمةال  

  999مراجعة الطالب باألعداد ضمن 

 العرض:

مراجعة الطلبة بعملٌة الطرح التً مرت معهم فً الفصل األول من خالل دكان 

 الحلوٌن بحٌث ٌقوم الطلبة بعملٌة البٌع وحساب المبلػ المطلوب وإرجاع الباقً .

من مرة نكتب األعداد المتكونة على السبورة أعرض بطاقات  أكثرٌتكرر المشهد 

/إشارة الطرح ، أطلب من مكتوب علٌها :مطروح/مطروح منه / ناتج الطرح 

 الطالب األول أن ٌلصق كل بطاقة منها بجانب الرقم الذي ٌمثله ....

 نقوم بحل تدرٌبات الكتاب.

 أعطًالتحقق من الناتج أعرض مسائل عددٌة ونقوم بحلها واذكر الطلبة بعملٌة 

 أمثلة كثٌرة ثم نقوم بحل التدرٌب .

بحلها. ونقوماعرض المسائل الكالمٌة على شاشة العرض نقرأها ثم نناقشها   

 الخاتمة:

 مراجعة ختامٌة ثم تنفٌذ ورقة العمل.

 

 999أن  ٌطرح الطالب عددٌن ضمن -

 دون استالؾ..

أن ٌقسم الطلبة المسألة الى مطروح -

منه وناتج الطرح.ومطروح   

أن ٌحل الطالب مسائل كالمٌة على -

.999ضمن  دون استالؾالطرح   

أن ٌكمل الطالب النمط المعطى له.-  

أن ٌجٌب الطالب عن ورقة العمل.-  

 

 

 

 

..............................             ........................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف       

........................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ......................     



آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                            األساسي                   نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                      السابعةالوحدة                                               طرح عددين ضمن االستالف         : الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

 

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

 

 شاشة العرض

 معداد

 بطاقات

 ألعاب

 عٌدان

 ورقة عمل

 

 

 

 

 

 المقدمة:

دون حمل ( 999مراجعة بالدرس السابق) الطرح ضمن   

 المقدمة:

محل األلعاب  إلىنقوم بمشهد تمثٌلً عن الطرح باالستالؾ حٌث ٌذهب صدٌقان 

 وعندما أراد شراء لعبة نقص المبلػ الذي بحوزته فاستلؾ من صدٌقه..

 أعرض الفٌدٌو التالً عن عملٌة الطرح باالستالؾ

https://www.youtube.com/watch?v=5Klk1ySjn94 

أعطً أمثلة على عملٌة الطرح المطروح والمطروح منه،ثم نمثل األعداد على 

 المعداد ونقوم بالتحقق من حلنا.

رض المسائل الكالمٌة على شاشة العرض ٌقرأ الطلبة نناقش المسألة ونتعرؾ ‘أ

 المطلوب ثم نقوم بحلها.

 الخاتمة:

مٌة وتنفٌذ ورقة عمل.مراجعة ختا  

دون  99أن ٌطرح الطالب عددٌن ضمن 

 استالؾ.

مع  99أن ٌطرح الطالب عددٌن ضمن -

 االستالؾ.

مع  999ٌطرح الطالب عددٌن ضمن أن -

 االستالؾ.

أن ٌتحقق الطالب من عملٌة الطرح.-  

 أن ٌجٌب الطالب عن مسائل كالمٌة.

 أن ٌحل الطالب ورقة العمل.

 

 

 

 

 

...............................................................................المشرف التربوي...............................................................................................................مالحظات       

.......................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة .........................      

https://www.youtube.com/watch?v=5Klk1ySjn94


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                      ةلسابعاالوحدة                                                          /مراجعة  خواص عملية الجمع  :الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

متابعة الطلبة  

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

 معداد

 بطاقات 

 شاشة العرض

 ورقة عمل

 

 

 

 

 المقدمة:

 تردٌد أؼنٌة

الحساب الحساب أحلى حصة الحساب/فٌها نجمع فٌها نطرح األعداد/هٌا نجمع 

 هٌا نطرح هٌا نكتب األعداد.

 مراجعة الطلبة بعملٌة الجمع.

 العرض:

 نقوم بتنفٌذ اللعبة بأول الدرس من قبل مجموعة من الطلبة.

 نمثل األعداد على المعداد ، ونالحظ ان ناتج الجمع لم ٌختلؾ.

طً مجموعة من األرقام ثم نقوم بعملٌة التبدٌل ونالحظ أن المجموع ال أع

 ٌختلؾ.

 حل أسئلة درس المراجعة 

 الخاتمة:

 مراجعة ختامٌة ثم تنفٌذ ورقة عمل للوحدة.

أن ٌكمل الطالب الفراغ اعتماداً على -

 خاصٌة التبدٌل.

أن ٌصل الطالب بالنواتج المتساوٌة دون -

عملٌة الجمع. إجراء  

ٌمثل الطالب عددٌن معطى بطرٌقتٌن أن -

 مختلفتٌن.

أن ٌجد ناتج الجمع.-  

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف        

          ................................................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة     



آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                                            مذكرة تحضير يومية                                       

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             ني: الثاالصف             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                       لثامنةالوحدة ا                                                                          اْلَعد القفزي  :الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

 

 شاشة العرض

 خط األعداد

 بطاقات

 

 

 

 المقدمة:

والكنؽر ،بحٌث ٌقوم طالبان بالسباق بالقفزي اثنٌنات أو لعبة األرنب السرٌع 

 ثالثات أو خمسات ونسجل الطالب األسرع الذي ٌفوز فً المسابقة.

 العرض:

 اعرض الفٌدٌو التالً عن العد القفزي

https://www.youtube.com/watch?v=mHGi6Q1Zcyo 

 نخرج الى ساحة المدرسة ونقوم باعادة سباق العد القفزي.

 ثم نقوم بتنفٌذ أنشطة الكتاب.

أعرض على شاشة العرض بعض األنماط نقوم بإكمالها بشكل صحٌح ثم نقوم 

 بحل تمرٌن الكتاب.

 الخاتمة:

 مراجعة ختامٌة للدرس.

بطرٌقة القفز.أن ٌعد الطالب -  

أن ٌعد الطالب اثنٌنات وثالثات.أن -  

أن ٌكمل الطالب النمط .-  

أن ٌجٌب الطالب عن تدرٌبات الكتاب.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف       

   ........................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ........................      

https://www.youtube.com/watch?v=mHGi6Q1Zcyo


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                                 األساسي              نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                        لثامنةالوحدة ا                               مفهوم الض  رب                                        : الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

 

 شاشة عرض

 بطاقات

 صور

 

 

 

 المقدمة:

 مراجعة الدرس السابق العد القفزي.

 العرض:

أخبر الطلبة أن أن الحساب مادة متنوعة فكما تعلمنا أن هناك جمع وعملٌة طرح 

هً ؟هل سمعتم بها من قبل؟ عملٌة تسمى عملٌة الضرب فماهناك أٌضا   

 اعرض الفٌدٌو التالً:

https://www.youtube.com/watch?v=G-6BuD2qPPk 

ثم الجمع المتكرر لنفس العدد مثل:  31مراجعة الجمع ضمن   

1*2 =2+2+2  

2*1 =3+3  

ل فً الصور والتعبٌر عنها بعملٌة الضرب ،فتح الكتاب ثم عد األشكا  

 إكمال الفراغ ص  بالرقم ثم بالرسم المناسب 

وهكذا مع توضٌح كامل التدرٌبات وبإٌجاد ناتج الضرب وإعطاء أمثلة على 

/الخاتمة/مراجعة ختامٌة التبدٌلًالضرب   

أن ٌجمع الطلبة من خالل الصور. -  

 2/1/4/5ٌتعرؾ الطالب تكرار األعداد   -

 من خالل الرسومات.

أن ٌتعرؾ الطلبة أن الضرب هو عبارة  -

 عن عملٌة جمع متكرر.

.رقم المناسب أن ٌكمل الطلبة بال -  

.2*1= 1*2ٌتعرؾ الطالب أن  -  

جمٌع التدرٌبات.أن ٌنفذ الطلبة  -  

 

 

 

 

 

 

    .......................................................................................مالحظات المشرف التربوي.......................................................................................................     

       .................................................................................مديرة المدرسة ............................................................................................................... مالحظات     

https://www.youtube.com/watch?v=G-6BuD2qPPk


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                                                        مذكرة تحضير يومية                           

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                      لثامنةالوحدة ا                                   /مراجعة(  03،3،3،3،2حق ائق الضرب لألعداد ):  الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

 

 

 

 

 

تنفٌذ حقائق الضرب 

لألعداد 

بنفس  31،/1،4،5

 الطرٌقة واألسلوب

 

متابعة الحل 

التعزٌز 

 والتصحٌح

 

 

 

 

 شاشة العرض

 محسوسات

 بطاقات 

لوحات لجداول 

 الضرب

 

 

 

 

 المقدمة:

 مراجعة مفهوم الضرب 

 العرض:

 .ٌكمل المتتالٌة حسب النمط

 :أجد ناتج الجمع

.. ( 5أو  4أو  1) ،او   2+2+2+2= .......... 

2 + 2 = ......... 

2 +2+2+2+2+2=............ 

 : أكمل المتتالٌة

2  ، 4  ، 6  ،.....،.......،.......،........ 

،ماهً العملٌة التً تستخدم بدل الجمع المتكرر؟  20 ،18   ، 16   ، ........  ،........ ، 

عن طرٌق المحسوس نعبر عن الضرب ،من خالل االشٌاء فً الصؾ ،ثم شبه 

 المحسوس، نقوم بتنفٌذ تدرٌبات الكتاب .

ضرب صحٌحة. قراءة المسائل الكالمٌة والتعبٌر عنها بحمل وعبارات  

-الخاتمة:  

 مراجعة ختامٌة ثم تنفٌذ ورقة عمل

أٌ ٌؼذ انطبنت احٍٍُُبد ٌٔكتت انؼذد. -  

 2أٌ ٌكًم انطهجخ انفشاؽ ثئضبفخ  -

.فً كم يشح3،،3،4،5،  

.أٌ ٌكتت انطهجخ انؼذد َٔبتج انضشة  -  

حاصل ضرب عددٌن أفقٌاً الطالب  ٌجد أن  - . 

 ًأن ٌجد الطالب حاصل الضرب عمودٌا - 

أٌ ٌذم انطبنت يغبئم كاليٍخ ػهى  -

 انضشة.

>أٌ ٌضغ انطبنت  أٔ   أٔ = فً يكبَٓب  - <

 ثؼذ إجشاء ػًهٍخ انضشة

أٌ ٌجٍت انطبنت ػٍ أعئهخ انذسٔط-  

أن ٌحفظ الطالب جداول الضرب.-  

 

 

     .......................................................................................مالحظات المشرف التربوي.......................................................................................................     

....................................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ............       

http://www.mstmron.com/forums/showthread.php?t=426523


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                       مذكرة تحضير يومية                                                            

من :                                  إلى  التاريخ                                                        األساسي       نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                                                               ةلتاسعاالوحدة                                 مفهوم القسمة  :الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

انتصذٍخ ٔطشح 

 ٔسقخ ػًم.

 

 

 

 محسوسات

العرضشاشة   

 ورقة عمل

 بطاقات

 

 

 

 

 المقدمة :

 انجذء ثأيخهخ: 

شٕاقم َٔشٌذ قغًتٓب ثبنتغبٔي ثٍٍ طبنجٍٍ كى شٍكم ٌأخز كم طبنت؟ 4*يؼُب   

( يغ انشعى. 9فً ) 3كى   

. ٔانتقغٍى إنى يجًٕػبد ٔٔضغ إشبسح انتقغٍى تذتٓب  

؟ 5،فً  5ٔانغؤال كى  5، 5، 5*تقغٍى انطهجخ إنى يجًٕػبد تضى   

اإلشبسح إنى صٕس انكتبة ٔانجذء ثذم انتًبسٌٍ يغ انتٕضٍخ يٍ خالل انشعى. -  

.إكًبل انفشاؽ ثبنؼذد انًُبعت ٔدم انًغبئم يغ انشعٕو ٔانتًخٍم  

 يشبْذح ْزا انذسط انتؼهًًٍ ػٍ يفٕٓو انقغًخ

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

 الخاتمة:

 مراجعة ختامٌة ثم تنفٌذ ورقة عمل

أن ٌتعرؾ الطالب مفهوم القسمة وإشارة  -

 التقسٌم

أن ٌقسم الطلبة أشٌاء محسوسة إلى  -

 مجموعات.

أن ٌكمل الطلبة بالعدد المطلوب -  

أن ٌمثل الطلبة بعض حقائق القسمة  -

 بالرسم.

أن ٌجد الطالب ناتج القسمة.-  

ٌحل الطالب المسائل الكالمٌة.أن -  

.أن ٌجٌب الطالب عن ورقة العمل-  

 

 

 

 

    ........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف      

....................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ............................       

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


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                      تاسعةالوحدة ال                                                / مراجعة الوحدة   ( 30  ،القس  مة ): الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

طشح أعئهخ 

 شفٌٕخ. 

يتبثؼخ إجبثبد 

 انطهجخ ٔدهٕنٓى.

ػشض ٔعٍهخ 

 نهقغًخ. 

تصذٍخ انكتت 

ٔطشح ٔسقخ 

 ػًم.

 

 

 

 

  

يشاجؼخ انقغًخ ٔإشبسح انتقغٍى حى تٕصٌغ يجًٕػخ يٍ انًالػق، احُتبٌ ٔحالحبث 

2÷ 2،ٔأسثؼبد ٔخًغبد، ٔاػطبء أيخهخ :   

،2 ÷3  

،2 ÷4  

2،( فً 3(   كى )2،فً ) 2كى   

(5يؼشفخ دقبئق انقغًخ نهؼذد )  

 يٍ خالل أصبثغ انطهجخ .

 اإلشبسح إنى صٕس انكتبة حى ػذْب ٔتقغًٍٓب دغت يب تتطهجّ انًغأنخ. 

فً يكبَٓب انًُبعت، ٔدم انًغبئم انكاليٍخ ثؼذ   =  <  >إكًبل انجذٔل ٔٔضغ 

 قشاءتٓب ٔانتًخٍم ثبنشعى، ْٔكزا ثبنُغجخ نهًشاجؼخ .

أٌ ٌٕصع انطبنت انًالػق احُتبٌ / -،

 حالحبد ٔأسثؼبد ٔخًغبد

.أٌ ٌكًم انطهجخ ثبنؼذد انًُبعت -2  

أٌ ٌضغ انطهجخ إشبسح-3 = فً   <  >

 يكبَٓب انًُبعت

أٌ ٌقشأ انطهجخ جًم انذسط ٔيغبئهخ-4  

أٌ ٌذم انطبنت يغبئم كاليٍخ ػهى -5

 انقغًخ نألػذاد. 

........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف   

............................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ....................................  



آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              رسة :  المد              مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                    العاشرة  الوحدة                                                                                 الكسور: الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

 

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

شاشة العرض-  

 بطاقات

 مواد محسوسة

 ألوان

 كراس الرسم

 بطاقات

وسائل مرسومة 

 للكسور

 المقدمة :

 أحضر معً إلى ؼرفة الصؾ تفاح رؼٌؾ خبز قطعة شوكالتة كعكة صؽٌرة 

 اقسم الطلبة إلى مجموعات وأشعرهم بأنً محتارة لمن أعطً هذه األشٌاء ^_^

أبدو لهم كأنً أفكر بالموضوع فتظهر شخصٌة الصؾ الكرتونٌة الحجة وصفٌة 

 تعرؾ القصة فتطلب منا أن نشاهد هذا الفٌدٌو

https://www.youtube.com/watch?v=neCU8au3ge8 

من خالل الفٌدٌو نتعرؾ على مفهوم الكسر واننا نستطٌع ان نقسم األشٌاء بشكل 

 متساوي إلى النصؾ أو الربع أو ...........

الربع ومرة ثم أبدا بتقسٌم ما أحضرته إلى الطالب مرة إلى النصؾ ومرة 

 الخمس وهكذا...

 نقوم بتنفٌذ أنشطة الكتاب 

ونقوم بعرض وسائل مقسومة حسب الكسور ، وعلى كراس الرسم نقوم برسم 

أشكال هندسٌة نقوم بقسمها إلى الكسر المطلوب.وتلوٌن   

مراجعة ختامٌة ثم تنفٌذ ورقة عمل للوحدة. الخاتمة:  

 

أن ٌتعرؾ الطالب مفهوم الكسر.-  

طالب إشارة صح أمام الشكل أن ٌضع ال-

 المقسوم إلى أقسام متساوٌة.

.أن ٌلون الطالب األشكال حسب الكسر المطلوب-  

.أن ٌكتب الطالب الكسر المراد فً أشكال معطاة-  

أن ٌصل الطالب بٌن الكسر وشكله.-  

.أن ٌحصر الطالب رسوم حسب الكسر المعطاة-  

أن ٌقارن الطالب بٌن الكسر بوضع إشارة -

أصؽر أو ٌساوي.أكبر   

الطالب الجدل حسب الكسر  أن ٌكمل-

 المعطاة

 

 

 

    ........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف      

...................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة .............................      

https://www.youtube.com/watch?v=neCU8au3ge8


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                       األساسي                        نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                              الحادية عشرة  الوحدة                                 وحدات الطول                                         : الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

 

 

 

 

 تٕجٍّ أعئهخ شفٌٕخ 

 

 

قٍبط أطٕال داخم 

 انغشفخ يغ انتغجٍم. 

 

 

حى تصذٍخ انتذسٌجبد 

انطهجخ. ٔتؼضٌض  

 

 

 

 

 انًقذيخ:

 ػشض قهًٍٍ غٍش يتغبٌٍٍٔ ٔتٕضٍخ يفٕٓو أطٕل أقصش ٔكزنك طالة .

 ال ثذ يٍ ٔجٕد أداح نتذذٌذ األطٕال ٔإػطبء ْزا انطٕل سقًبً .

 إيب ثبنًغطشح أٔ ثبنًتش، يغ يشاػبح انجذء يٍ انصفش . 

 ػُذ انقٍبط. 

 انؼشض:

 يشبْذح انفٍذٌٕ انتبنً ػٍ ٔدذاد انقٍبط

https://www.youtube.com/watch?v=Fu2rFDC_RdI 

 َقٍظ قهى/كتبة/طبٔنخ /خضاَخ/نٕح/انغشفخ.

نألطٕال. يالدظخ: ٌجت يشاػبح تقذٌش انطهجخ  

 سعى قطغ يغتقًٍخ ػهى انغجٕسح حى دم يغبئم كاليٍخ . 

 ٔدم ثبقً انتذسٌجبد.

أٌ ٌتؼشف انطبنت أعًبء أدٔاد انقٍبط -،  

 شجش/قذو/رساع/يغطشِ يتش ٔغٍشْب

أٌ ٌغتخذو انطبنت انًغطشح ٔانًتش -2

 ٔانقٍبط األطٕال . 

أٌ ٌشعى انطبنت قطؼبً يغتقًٍخ -3

 ثبنًغطشح 

أٌ ٌتؼشف انطبنت انؼالقخ ثٍٍ عى/و-4  

أٌ ٌذم انطبنت يغبئم كاليٍخ ػهى -5

.انقٍبط  

 

 

 

 

...............................................................................المشرف التربوي...............................................................................................................مالحظات        

    ........................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ........................     

https://www.youtube.com/watch?v=Fu2rFDC_RdI


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                              حادية عشرةالوحدة ال                                الساعة                                                    :الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

 

 جهاز العرض

 

كرتون ـمقص ورق 

 لمٌع ،الصق

 

 مجسم لساعة

 مواد محسوسة.

 

 

 

 المقدمة :

أطرح أسئلة لطلبة :متى تحضر إلى المدرسة؟ أي ساعة تبدأ الحصة األولى؟ 

 متى تعود إلى المنزل؟ متى ٌعرض الفلم الكرتونً الذي تفضله؟

 العرض:

 أحضر مجسم لساعة ، أعرضه على الطلبة واطرح أسلئة ماذا تشاهدون؟

 من ٌعرؾ قراءة الساعة؟ما أسم هذا السهم؟ )العقرب(

التعلٌمً عن الساعة أعرض هذا الفٌدٌو  

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

https://www.youtube.com/watch?v=TWMOy8sr1Cg 

 ثم تنفٌذ األنشطة

 الخاتمة :

 مراجعة ختامٌة ثم تنفٌذ ورقة عمل

أٌ ٌتؼشف انطبنت ٔدذح قٍبط انضيٍ-  

أٌ ٌتؼشف انطبنت أجضاء انغبػخ.-  

أٌ ٌصُغ انطبنت عبػخ جًٍهخ.-  

أٌ ٌجٍت انطبنت ػٍ ٔسقخ انؼًم.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف        

.................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ...............................       

https://www.youtube.com/watch?v=ERfnNQqCqVM
https://www.youtube.com/watch?v=TWMOy8sr1Cg


آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                     األساسي                          نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                            لحادية عشرةالوحدة ا                                المجسمات                                                :الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

 

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

جهاز العرض-  

أشكال تمثل اسطوانة 

 ومكعب

 

 كرتون مقص والصق

 

 ورقة عمل

 

 

 

 

 المقدمة:

باالشكال الهندسٌة التً مرت معهم ) الدائرة ، المثلث ، المستطٌل  مراجعة الطلبة

 ، المربع(

 العرض:

أشكال هندسٌة أخرى ، فما هً؟أبٌن لطلبة أننا الٌوم سنتعرؾ على   

واطلب من الطلبة ، وأشكال تمثل اسطوانة ،لالسطوانةصور لطلبة  رض عأ

 إعطاء أمثلة عن مجسمات تشبه االسطوانة.

عب ،وأشكال تشبه المكعب، ثم نقوم بإعطاء أمثلة على أعرض صور للمك

 المكعب

 بعد تنفٌذ بعض األنشطة ٌقوم الطلبة بصناعة مكعب ،ثم تنفٌذ تمارٌن الدرس.

 الخاتمة: مراجعة ختامٌة 

 تنفذ تمارٌن درس المراجعة. ثم تنفٌذ ورقة عمل.

أن ٌتعرؾ الطالب اإلسطوانة.-  

أن ٌتعرؾ الطالب المكعب.-  

الطالب مكعب جمٌل. أن ٌصنع-  

أن ٌرسم الطالب إسطوانة ومكعب.-  

 المراجعة:

أن ٌقارن الطالب بٌن أطوال اشٌاء معطاة-  

ٌكتب الطالب الوقت الذي تدل علٌه أن -

 الساعة.

أن ٌجٌب الطالب عن ورقة العمل.-  

 

 

 

 

    ........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف       

.....................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ...........................        



آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :                                                                 ثانية عشرةالوحدة ال                                                                              البي  انات  :الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

متابعة الطلبة 

 تعزٌز وتصوٌب

 

 

 

 

شاشة 

 العرض

 

 

 صور

 

 

 

 العرض:

الفصل األول.مراجعة الطلبة بما مر علٌهم فً وحدة البٌانات   

 العرض:

أعرض الصورة األولى فً الدرس ثم أطلب من الطلبة تعبئة الجدول اسم 

 الحٌوان وعدده.

 نمثل مع الطلبة بٌانات مجموعة بالصؾ.

 ٌمثل الطالب بٌانات فً جدول 

 متابعة التمارٌن .

 الخاتمة:

 مراجعة 

أن ٌجمع الطالب بٌانات بسٌطة.-  

جداول.أن ٌمثل الطالب البٌانات فً -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................مالحظات المشرف التربوي.......................................................................................................        

         ...........................................................................المدرسة .....................................................................................................................مالحظات مديرة       



آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا                                                   الماد ة :   رياضيات                               

عدد الحصص :                                                                 عشرة  ةلثانياالوحدة                                 مراجعة الوحدة                                        : الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

 

 

 

 

 

 صور

 شاشة العرض

 

 

 

 

 المقدمة:

باألشكال الهندسٌة والبٌانات.مراجعة   

 العرض:

أعرض صورة األشكال الهندسٌة ثم ٌقوم الطلبة بتصنٌفها حسب المطلوب 

 بالجدول.

جدول ) أثاث المنزل (ٌقوم الطلبة بتمثٌل البٌانات فً   

 قٌاس أطوال بعض األشٌاء ثم تصنٌفها فً الجدول

 حل تمارٌن الكتاب

 الخاتمة:

 مراجعة ختامٌة

الطالب األشكال الهندسٌة أن ٌصنؾ -

 حسب الجدول.

أن ٌمثل الطالب بٌانات بالصور .-  

ٌمثل الطالب قٌاسات األطوال بالجدولأن -  

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف        

................................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ................................      



آمال يوسف قبهاإعداد المعلمة  :  الف اروق األساسية المختلطة                                              المدرسة :                مذكرة تحضير يومية                                                                   

من :                                  إلى  التاريخ                                  األساسي                             نيالصف: الثا             الماد ة :   رياضيات                                                                     

عدد الحصص :            الوحدة األولى                                                                                                                 :  الموضوع    

السلوكٌة األهداؾ األسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة والتعلمٌة الوسائل والمصادر التقوٌم المالحظات  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................التربوي......................................................................................................................مالحظات المشرف   

............................................................................................................................................................مالحظات مديرة المدرسة ....................................  
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 معطخة املادة : آٓمال يوسف قهبا
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