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 القيم واالتجاهات المهارات المفاهيم والمعارف الدرس

جداول الضرب –مضاعفات العدد – األسبوع أيام-طبريا  مدينة  مضاعفات العدد
الكتلة ووحدة -صناعات وطنية من العنب-(9-1من ) لألعداد

 وحدات الزمن –قياسها 

–تحديد عناصر القسمة –فهم المقروء –القراءة 
التمييز بين الجمع المتكرر –مضاعفات العدد  إيجاد

 عناصر الضرب –وعملية الضرب 

–الترتيب –التعاون -االعتزاز بالتراث  -
 االفتخار بالمناطق السياحية في بالدنا

التي تقبل القسمة على  األعداد–الفردية  األعداد–الزوجية  األعداد  2قابلية القسمة على 
 2جدول الضرب للعدد– 2

يجادتمييز   2التي تقبل القسمة على  األعداد وا 
 او القسمة الطويلة اآلحادحسب منزلة 

تشجيع الصناعات –تعميق الوطنية لدى الطالب 
 الوطنية 

التي تقبل  األعداد-3مضاعفات العدد – 3جدول الضرب للعدد  3قابلية القسمة على 
 3القسمة على 

باستخدام  3التي تقبل القسمة على  األعدادتحديد 
 القاعدة )جمع مكونات العدد(

 والمقارنة بين الطريقتيناستخدام القسمة الطويلة 

 األشهر–الصناعة الوطنية –تشجيع الزراعة 
 الميالدية والقمرية 

قابلية القسمة على العدد 
6 

التي تقبل  األعداد– 6مضاعفات العدد  – 6جدول الضرب للعدد 
–االنتفاضة -الشاطئ–اللتر وحدة سعة -2،3القسمة على 

 مذبحة صبرا وشاتيال –االستقالل 

(معا أي 2،3األعداد التي تقبل القسمة على )تحديد 
 6تقبل القسمة على 

  6تقبل القسمة على  أعداد إعطاء

تعميق القيم الدينية –زيت الزيتون  أهمية
غرس روح المقاومة لدى –والوطنية لدى الطلبة 

 الطلبة 
قابلية القسمة على العدد 

5  
 آحادها 5التي تقبل القسمة على  األعداد-5جدول الضرب للعدد 

 السعر –مخيم صيفي –نجم البحر -(5).،
باستخدام  5التي تقبل القسمة على  األعدادتمييز 

 القاعدة 
واستخدام  5المقارنة بين القسمة الطويلة على العدد 

 أسرع وأيهماالقاعدة 

تعميق القيم االجتماعية لدى الطلبة مثل 
  واألمانةوالصدق  اإليثار

ضرب عدد من منزلتين 
 بعدد من منزلتين 

خاصية توزيع الضرب على الجمع –العلم الفلسطيني – األرضيوم 
–المسافة ووحدة قياسها –الضرب العمودي – األفقيالضرب –

 النقدية  األوراق

ناتج الضرب لعدد من منزلتين بعدد من  إيجاد
-المربع الناقص لمسألة ضرب إكمال–منزلتين 

 تكوين مسائل كالمية على الضرب 

 العلم الفلسطيني رمز وطني  -

منازل  3ضرب عدد من 
 بعدد من منزلتين 

االنتاج –الخاصية التوزيعية – األفقيالضرب –الضرب العمودي 
 التقدير –العيادات الخارجية –الحيواني 

منازل بعدد من 3ايجاد ناتج الضرب لعدد من 
-المربع الناقص لمسألة ضرب إكمال–منزلتين 

–النمط  أكمال-تكوين مسائل كالمية على الضرب
 الناتج بالتقدير  إيجاد

االعتماد على المنتجات –حب االرض  -
 الوطنية 



 
 

قسمة عدد من منزلتين 
 على عدد من منزلتين 

–كنيسة المهد –الطرح وربطه بالقسمة –القسمة وعناصرها 
 صينية القش 

التحقق –ناتج القسمة على عدد من منزلتين  إيجاد
 تكوين مسائل من واقع الحياة –بعملية الضرب 

االعتزاز باالماكن –االفتخار بالتراث  -
 السياحية والدينية 

منازل  3قسمة عدد من 
 على عدد من منزلتين

يوم –الضريح –بالقسمة  الطرح وربطه–القسمة وعناصرها 
 االستقالل 

التحقق –ناتج القسمة على عدد من منزلتين  إيجاد
 تكوين مسائل من واقع الحياة–بعملية الضرب 

 التعاون  -

الفاصلة –مفهوم الكسر العشري –وعناصره  الكسر العاديمفهوم  الكسور العشرية 
 الكسر المكافئ–العشرية 

قراءة –تحويل كسر عادي الى عشري وبالعكس -
ايجاد الكسر –الكسور العشرية وكتابتها بالكلمات 

 المكافئ

  باآلثاراالعتزاز –التعاون  -

وحدات –الفاصلة العشرية –والعشري  الكسرى مفهوم العدد  العشرية  األعداد
  لوحة المنازل-الطول

–العشرية  األعدادكتابة –العشرية  األعدادقراءة 
–عشري وبالعكس  إلىالتحويل من عدد كسري 

بالصورة  األعدادكتابة –القيمة المنزلية  إيجاد
 الموسعة 

 للحصول على الرزق  األرضاستغالل  -

عدد  وألقربجزء من عشرة  ألقربتقريب العدد  العشرية والفاصلة العشرية  األعداد العشرية  األعدادتقريب 
 صحيح 

 االدخار  -

 ناتج الجمع للكسور العشرية  إيجاد العصارة – األعدادخط –لوحة المنازل –ترتيب المنازل –الجمع  العشريةجمع الكسور 
  األعدادالجمع باستخدام خط -

 الزيت عماد البيت -

ترتيب الكسور على لوحة –ناتج الطرح  أيجاد عظمة الساق –عظمة الفخد –لوحة المنازل –الطرح  طرح الكسور العشرية 
– األعدادباقي الطرح باستخدام خط  إيجاد–المنازل 

 النمط إكمال

  اإلنسانالمحافظة على صحة جسم  -

ايجاد الناتج –ايجاد ناتج جمع االعداد العشرية  الهاتف الخلوي –المسجد االقصى –التقدير –الجمع والطرح  العشرية  األعدادجمع 
حل –اكمال المربع الناقص –اكمال النمط -بالتقدير

 مسائل كالمية وفهمها

 األبديةاالعتزاز بعاصمة فلسطين  -
 )القدس (والحفاظ عليها 

 
 

 مقارنة الكسور األعداد
 العشرية وترتيبها 

–سوق الخضار –خارطة فلسطين –خط االعداد –مفهوم المقارنة 
 الدول العربية –قياس الكتلة 

الترتيب –المقارنة بين سرين او عددين عشريين 
 التصاعدي والتنازلي

 حب المدن واالنتماء للوطن والعروبة -



 
 

قياس زوايا –ذكر خصائص المربع –تصميم مربع  التوازي -التعامد-الرؤؤس–االقطار –الزوايا –الضلع –المربع  المربع وخواصه 
ايجاد اضالع متعامدة ،اضالع متوازية –المربع 

 ،متقاطعة 

االعتزاز بالقائد الرمز ياسر –التعاون  -
 عرفات 

ايجاد طول –ايجاد محيط مربع اذا علم طول ضلعه  السياج –الكوفيه –قاعدة محيط المربع  محيط المربع
 الضلع اذا علم المحيط 

 االعتزاز بالكوفية  -

محور –الزوايا القائمة والتعامد –المستطيل –العرض –الطول  المستطيل وخواصه
 القطر –التماثل 

ايجاد طول مستطيل او عرضه اذا علم الضلع 
 رسم االقطار –معرفة قياس الزوايا –المقابل 

 التعاون  -

ايجاد –ايجاد محيط مستطيل اذا علم طوله وعرضه  العرض -الطول–محيط المستطيل  محيط المستطيل 
علم محيط المستطيل واحد الطول او العرض اذا 

 اضالعه

الحث على استغالل االرض والعمل  -
 بها 

الميزان ذو الكفتين  –كغم –غم -ملم-كم –سم –المتر -االرتفاع التحويل بين وحدات الطول 
 اداة لقياس الكتلة

المقارنة بين –التحويل بين وحدات الطول المختلفة 
التحويل من غم الى كغم والعكس –طولين مختلفين 

 المقارنة بين كتلتين مختلفتين –

 التعاون  -

وحدات الزمن ووحدات 
 الحجم 

المقارنة بين –التحويل بين وحدات الزمن المختلفة  المللتر-اللتر –الثانية –الدقيقة –الساعة –اليوم 
التحويل من لتر الى مللتر وبالعكس –وحدات الزمن 
 مختلفة المقارنة بين حجوم –

 تعلم حل المشكالت  -

-الرؤوس–االرتفاع –العرض –الطول –متوازي المستطيالت  حجم متوازي المستطيالت 
 الطبقة-الوحدة المكعبة –المكعب –األحرف 

–يعدد مجسمات على شكل متوازي مستطيالت -
يذكر عدد اوجه ورؤوس وحروف متوازي 

 عدد اوجه ورؤوس وحروف المكعب –المستطيالت 

 التعاون –الربط مع الحياة  -

–التجربة العشوائية –من الممكن –من المؤكد –النواتج الممكنة  التجربة العشوائية
 فيصل الحسيني-كرة )الطائرة والسلة والقدم (

تحديد اسم –تحديد النتائج الممكنة لتجربة ما -
 التجربة 

 التجربة خير برهان –التعاون  -

تحديد اسم –تحديد النتائج الممكنة لتجربة ما - االسطوانة –الخفاش –حالة الطقس –الفرصة  الفرصة
 التجربة وامكانية ظهور نتيجة ما

الحياة فرص يجب –التعلم التعاوني  -
 استغاللها بشكل جيد 

 


