خطة درس
المبحث  :الرياضيات
/
/

الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( )19-0االحاد والعشرات
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1
2

النتاجات الخاصـــة

صفحة "
عنوان الوحدة  :االعداد( )99-0
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )


أنيعدالطالبعشرات 
لوحةالمنازل 

انيذذذ ارالطالذذذباذذذ عشذذذر  ذذذ عذذذد  
بطاقاتاألعدا  
معطى 


قطعنقدية ئةالعشر قروش 

المعدا 




"

عنوان الدرس  :العد بالعشرات

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
استراتيجيات
التدريس
التدريس
المباشر 

عرض
توضيح  

حلالتدريبات 


التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

التقويــم

االسرتاتيجية
المالحظة 

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

أ

التنفيــــــــــذ *

األداة

اإلجـ ـراءات

الزمن

قائمذذذذذذذذذذذذة تهيئةالطلبةللدرسمنخاللالجلسةالصحيحة   5
الشطب عرضبطاقاتاالعدا وتكليفالطلبةبالعد( 5 -0

)19امدخلللدرس 
عذذرضلوحذذةالمنذذازلوت ذ ايرالطلبذذةبم هذذوم   10

االحا والعشراتوقصةالعد عشر  .
اسذذتاداححذذلحالعشذذراتوالقطذذعالنقديذذةمذذن ئذذة  15
العشذذذر قذذذروشلتوضذذذيلاي يذذذةالعذذذدعشذذذرات 

ولتدريبالطلبةعلىالعدعشرات .
تكليفالطلبةبالعدعشراتواتابذةاالعذدا علذى  10

السبور والد ترالجانب  .
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 45  .

( جدول المتابعة اليومي )
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

النتاجات المتحققة

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
/
/

الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( )19-0االحاد والعشرات
التكامل الرأس ي ........................................................... :
الرقم
1
2
3
4
5

النتاجات الخاصـــة

صفحة "
عنوان الوحدة  :االعداد( )99-0
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

استراتيجيات
التدريس

التدريس
انيقرأالطالباألعدا من20الى  60
المباشر 
محسوساتماتل ة 

انيكتبالطالباألعدا من20الى(  60اقالح،مكعبات.....،الخ)  
العرض
بطاقاتاألعدا 

قطذذذذذذعنقديذذذذذذة ئذذذذذذةالقذذذذذذروش التوضيح  


انيتحدثالطالذبعذنانجازاتذه ذ  ذ  والعشر قروش 
العمل

السنةالدراسية 
الجماع  
انيصغ الطالبالىحذدي زمالئذهوال 

يقاطعه 
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 

باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
تنميةحبواحتراحالطالبللمعل  .
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

المالحظة

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعهاوأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ب

عنوان الدرس  :االعداد ()60-20

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

"

األداة

التنفيــــــــــذ *

الزمن

اإلجـ ـراءات

قائمذذذذذذذذذذذذة تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةالطلبذذة
الشطب باالعدا ( )19-0
عذرضلوحذذةالمنذذازلوالمعذذدا والحذذلحوالقطذذع
النقديةواخبارالطلبةبانناسوفنكملالعد .
تقسذذذذي الطلبذذذذةالذذذذىمجموعذذذذاتواعطذذذذا اذذذذل
مجموعةوسيلةتساعد اعلىالعد .
تكليذذفبكتابذذةالعذذد ال ذ ايصذذلوناليذذهاذذلمذذر 
علىالد تر .
مذذعتوضذذيلا يذذةالحصذذولعلذذىالعذذد وا يذذة
قرا تهواي يةاتابته .
توجيهالطلبذةلككتابذةاالعذدا مذن()60-0علذى
الد تر.متابعةعدالطلبةواتابته لالعدا وتقذدي 
التعليلوتصويبالاطأانوجد
( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

 5

 5

 5

 30



45

الواجب البيتي

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
/
/

الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( )60-0االحاد والعشرات
التكامل الرأسي ............. .............................................. :
الرقم
1
2
3
4
5

النتاجات الخاصـــة

صفحة "
عنوان الوحدة  :االعداد( )99-0
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

استراتيجيات
التدريس

التدريس
انيقرأالطالباألعدا من60الى  80
المباشر 
محسوساتماتل ة 

انيكتبالطالباألعدا من60الى(  80اقالح،مكعبات.....،الخ)  
العرض
بطاقاتاألعدا 

قطذذذذذذعنقديذذذذذذة ئذذذذذذةالقذذذذذذروش التوضيح  


انيتحدثالطالذبعذنانجازاتذه ذ  ذ  والعشر قروش 
العمل

السنةالدراسية 
الجماع  
انيصغ الطالبالىحذدي زمالئذهوال 

يقاطعه 
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 

باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
تنميةحبواحتراحالطالبللمعل  .
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

توقيع منسق املبحث :

المالحظة

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

توقيع مدير املدرسة :
ج

عنوان الدرس  :االعداد ()80-60

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

"

األداة

التنفيــــــــــذ *

الزمن

اإلجـ ـراءات

قائمذذذذذذذذذذذذة تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةالطلبذذة
الشطب باالعدا ( )60-0
عذرضلوحذذةالمنذذازلوالمعذذدا والحذذلحوالقطذذع
النقديةواخبارالطلبةبانناسوفنكملالعد .
تقسذذذذي الطلبذذذذةالذذذذىمجموعذذذذاتواعطذذذذا اذذذذل
مجموعةوسيلةتساعد اعلىالعد .
تكليذذفبكتابذذةالعذذد ال ذ ايصذذلوناليذذهاذذلمذذر 
علىالد تر .
مذذعتوضذذيلا يذذةالحصذذولعلذذىالعذذد وا يذذة
قرا تهواي يةاتابته .
توجيهالطلبذةلككتابذةاالعذدا مذن()80-0علذى
الد تر.متابعةعدالطلبةواتابته لالعدا وتقذدي 
التعليلوتصويبالاطأانوجد
( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

توقيع املشرف الرتبوي :

 5

 5

 5

 30



45

الواجب البيتي

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
/
/

الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( )80-0االحاد والعشرات
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1
2
3
4
5

النتاجات الخاصـــة

صفحة "
عنوان الوحدة  :االعداد( ) 99-0
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

استراتيجيات
التدريس

التدريس
انيقرأالطالباألعدا من80الى  99
المباشر 
محسوساتماتل ة 

انيكتبالطالباألعدا من80الى(  99اقالح،مكعبات.....،الخ)  
العرض
بطاقاتاألعدا 

قطذذذذذذعنقديذذذذذذة ئذذذذذذةالقذذذذذذروش التوضيح  


انيتحدثالطالذبعذنانجازاتذه ذ  ذ  والعشر قروش 
العمل

السنةالدراسية 
الجماع  
انيصغ الطالبالىحذدي زمالئذهوال 

يقاطعه 
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 

باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
تنميةحبواحتراحالطالبللمعل  .
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

المالحظة

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.



عنوان الدرس  :االعداد ()99-80

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

"

األداة

التنفيــــــــــذ *

الزمن

اإلجـ ـراءات

قائمذذذذذذذذذذذذة تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةالطلبذذة
الشطب باالعدا ( )80-0
عذرضلوحذذةالمنذذازلوالمعذذدا والحذذلحوالقطذذع
النقديةواخبارالطلبةبانناسوفنكملالعد .
تقسذذذذي الطلبذذذذةالذذذذىمجموعذذذذاتواعطذذذذا اذذذذل
مجموعةوسيلةتساعد اعلىالعد .
تكليذذفبكتابذذةالعذذد ال ذ ايصذذلوناليذذهاذذلمذذر 
علىالد تر .
مذذعتوضذذيلا يذذةالحصذذولعلذذىالعذذد وا يذذة
قرا تهواي يةاتابته .
توجيهالطلبذةلككتابذةاالعذدا مذن()99-0علذى
الد تر.متابعةعدالطلبةواتابته لالعدا وتقذدي 
التعليلوتصويبالاطأانوجد
( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

 5

 5

 5

 30



45

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

صفحة "

خطة درس

عنوان الوحدة  :االعداد( ) 99-0
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
إلى :
/
/
التاريخ  :من :
عدد الح صص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ) 99-0االحاد والعشرات  ،مفهوم العدد التالي والسابق والبيني
التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التكامل الرأسي ................... ........................................ :
التقويــم
المواد واألدوات والتجهيزات استراتيجيات
النتاجات الخاصـــة
الرقم
األداة
االسرتاتيجية
التدريس
( مصادر التعلم )

"

عنوان الدرس  :مقارنة االعداد

1
2
3

4


انيميلالطالبالعد االابربينعد ين 
محسوساتماتل ة 
ضمن 99
(اقالح،مكعبات.....،الخ) 

انيميذذلالطالذذبالعذذد االرذذغرمذذنبذذين  
المعدا 
عد ينضمن99

لوحةالمنازل 
اني ارالطالبعد أرغرمنعد 

معطىضمن 99


بطاقاتاألعدا 
اني ارالطالبعد أابرمنعد 

معطىضمن99


التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

المالحظة

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.



التنفيــــــــــذ *

الزمن

اإلجـ ـراءات

 5

 10

 30


30

قائمذذذذذذذذذذذذة تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةالطلبذذة
الشطب باالعدا ( )99-0
عذذرضاالعذذدا 35و64وتمثيذذلاالعذذدا  ذذذ 
لوحةالمنازلوالمحسوسات 
طذذذرجمجموعذذذةلتوضذذذيلم هذذذوحالعذذذد األابذذذر
والعد األرغر .
اثذذرا االمثلذذةعلذذىاللذذوجوتذذدريبالطلبذذةعلذذى
حلها .
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
15
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.
( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

اتابةالعد التال لعد معطى 

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ) 99-0االحاد والعشرات  ،العدد األصغر  ،العدد األكبر
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم

النتاجات الخاصـــة

1

انيرتبالطالباألعدا المعطا بد ا
باألرغرضمن 99

2

انيرتبالطالباألعدا المعطا بد ا
باألابرضمن 99

صفحة "
عنوان الوحدة  :االعداد( ) 99-0
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

استراتيجيات
التدريس


محسوساتماتل ة 
(اقالح،مكعبات.....،الخ) 



بطاقاتاألعدا 



التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

و

عنوان الدرس  :ترتيب االعداد

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية
المالحظة

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

"

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

قائمذذذذذذذذذذذذة تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةالطلبذذة  5

الشطب بم هوم العد االرغروالعد االابر 
 10
عرضاالعدا 22و 54
طرجمجموعةمناالسئلةلتوضيلم هوحالعذد  
 30
الترتيبالتصاعداوالتنازل 
اثذذرا االمثلذذةعلذذىاللذذوجوتذذدريبالطلبذذةعلذذى 

حلها .
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 30  .
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان 15
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

النتاجات المتحققة

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

اتابةالعد التال لعد معطى 

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0اثنينات  ،عشرات
التكامل الرأسي ................... ........................................ :
الرقم

النتاجات الخاصـــة

1

انيعدالطالبق ليااثنيناتضمن 99


2

انيعدالطالبق لياخمساتضمن99


3

انيعدالطالبق لياعشراتضمن99

4

انيستادحالطالبخطاالعدا  العد
الق لا

صفحة "
عنوان الوحدة  :االعداد( )99-0
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

محسوساتماتل ة 

لوحةالمنازل 

خطاالعدا 

بطاقاتاألعدا 



استراتيجيات
التدريس
التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

عنوان الدرس  :العد القفزي

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية
المالحظة

اليوم والتاريخ

ز

"

األداة

التنفيــــــــــذ *

الزمن

اإلجـ ـراءات

 5

 20




 20

30

قائمذذذذذذذذذذذذة تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةالطلبذذة
الشطب باالعدا ( )99-0
احضذذذذارقلمذذذذينوسذذذذعالطلبذذذذةعذذذذنعذذذذد ما
واالستماعالجابته ث سعاله اذاز ناقلمذيناذ 
يصبللديناو ك ا 
اتباعن سالطريقةلتوضيلم هوحالعذدخمسذات
وعشرات 
رسذ خذطاالعذدا  ذ السذاحةليذتعل الطلبذةالعذد
الق لامنخاللاللعب .
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان 15
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.
( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

الواجب البيتي

إعداد المعلمين  /المعلمات :

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

توقيع مدير املدرسة :

توقيع منسق املبحث :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الجمع ضمن العدد9
التكامل الرأسي .................. ......................................... :
الرقم

النتاجات الخاصـــة

1

انيجمعالطالبعد ينضمنالعد  9


صفحة "
عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

محسوساتماتل ة 



بطاقاتاألعدا 



استراتيجيات
التدريس

توقيع املشرف الرتبوي :

"

عنوان الدرس  :تهيئة

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

 5
تهيئةالطلبةللدرسمنخاللعرضمشكلة 
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس
تورقية  معمحمد4اقالحاعطذا خالذد3اذ أرذبللديذه  

المباشر 

االستماعالجاباتالطلبة .

عرضمجموعتينمنالمحسوساتليقوحالطلبذة  10
العرض

بايجا ناتجالجمع .
التوضيح  
 10
اثرا االمثلة 

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
العمل
20
وحلورقةالعمل 
الجماع  
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان

احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
وجد.
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ج

( جدول المتابعة اليومي )
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

النتاجات المتحققة

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الجمع ضمن العدد 10
التكامل الرأسي ........................................................ ... :
الرقم

النتاجات الخاصـــة

1

اني ارالطالبعد ينمجموعهما 10


صفحة "
عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

محسوساتماتل ة 


بطاقاتاألعدا 



استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :المجموع عشرة

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللت ذ اير بقصذذة  5
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس

تورقية  العد عشر  
المباشر 

تقسي الطلبةالىمجموعات 

اعطذذذا اذذذلمجموعذذذة10مكعبذذذاتثذذذ تكلذذذي   10
العرض
بتقسذذذذيمها ذذذذ مجمذذذذوعتينواتابذذذذةالعذذذذد لكذذذذل 
التوضيح  

مجموعة .

 10
عرضالنتائجعلىالسبور  
العمل
اثرا االمثلة 
الجماع  
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 10  .

وحلورقةالعمل 
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
االلعاب 
وجد.

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ط

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المب حث  :الرياضيات
/
/

الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي  :االعداد ()99-0
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1

النتاجات الخاصـــة

صفحة "
عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

انيجمعالطالبعد ضمن10معالعد  
لوحةالمنازل 
 10


قطعنقدية ئةقرشوعشر 
قروش 

بطاقاتاالعدا 

المعدا  


استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :الجمع مع العدد 10

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئةالطلبةللدرسمنخاللتكليفالطلبةبالعد  5
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس

تورقية  ( )99-0
المباشر 

تقسي الطلبةالىمجموعات 

اتابةالعد  34وتكليفالطلبةبتمثيلذهمذنخذالل  10
العرض

الوسائلالت ت توزيعهاعالمجموعات .
التوضيح  
 10
اتابةمسائلعلىالسبور ليقوحالطلبةبحلها 

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  10  .
العمل
وحلورقةالعمل 
الجماع  
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان 10

احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
وجد.
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعهاوأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ا

( جدول المتابعة اليومي )
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

النتاجات المتحققة

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
/
/

الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي  :االعداد ()99-0
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1

النتاجات الخاصـــة
انيضاعفالطالبعد ويجدالناتج 


صفحة "
عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

لوحةالمنازل 

قطعنقدية ئةقرشوعشر 
قروش 

بطاقاتاالعدا 

المعدا  


استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :الجمع مع العدد 10

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةابذذرز  5
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس

تورقية  ا كارالدرسالسابق .
المباشر 

اتابةمسائلعلىالسبور 

 10
تقسي الطلبةالىمجموعات 
العرض

تكليفالمجموعةبحلمسألة 
التوضيح  
تتبذذذا لالمجموعذذذاتالمسذذذائلالذذذىانيذذذت حلهذذذا  10

جميعهامنقبلالمجموعات.عرضالنتائج 
العمل
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 20  .
الجماع  
وحلورقةالعمل 

اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
وجد.
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ك

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الجمع ضمن 18
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1
2

النتاجات الخاصـــة
انيجدالطالبناتججمعثالثةاعدا 
ا قيا 

انيجدالطالبناتججمعثالثةاعدا 
عمو يا 

صفحة "
عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

لوحةالمنازل 

قطعنقدية ئةقرشوعشر 
قروش 

بطاقاتاالعدا 

المعدا  


استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :جمع ثالثة أعداد

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةابذذرز  5
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس

تورقية  ا كارالدرسالسابق .
المباشر 
اتابذذذة=3+2+1شذذذرجحذذذلالمسذذذألةباسذذذتاداح 

 10
المحسوسات 
العرض

تقسي الطلبةالىمجموعات 
التوضيح  
 10
تكليفالمجموعةبحلمسألة 

باستاداحالمحسوساتعرضالنتائج 
العمل
اثرا االمثلةعلىلسبور وحلهامنقبلالطلبة  20
الجماع  
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 45  .

وحلورقةالعمل 
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
االلعاب 
وجد.

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ل

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الجمع ضمن 18
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1
2

النتاجات الخاصـــة

صفحة "
عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )


انيجدالطالبناتججمععد ينمن
لوحةالمنازل 
مضاع اتالعد  10


انيجدالطالبناتججمعثالثةاعدا من قطعنقديةعشر قروش 

مضاع اتالعد 10
حلحالعشرات 

بطاقاتاالعدا 

المعدا  


استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :جمع مضاعفات العدد 10

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسخذذاللعذذرضمشذذكلةمذذع  5
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس
تورقية  محمد20قرشاعطا والد 30قرشاا ارذبل 
المباشر 
 10
لديه 


االستماعالىحلولالطلبة 
العرض
 10
شرجحلالمسألةباستاداحوسائلمتعد 
التوضيح  

تقسي الطلبةالىمجموعات 

20
تكليفالمجموعةبحلمسألة 
العمل
باستاداحالمحسوساتعرضالنتائج 
الجماع  
اثرا االمثلةعلىالسبور وحلهامنقبلالطلبة  45

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
وحلورقةالعمل 
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
االلعاب 
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ح

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التار يخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الجمع ضمن  ، 18االحاد والعشرات
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1
2

النتاجات الخاصـــة
انيجدالطالبناتججمععد ينمن
منللتينا قيا 

انيجدالطالبناتججمععد ينمن
منللتينعمو يا 

صفحة "
عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

لوحةالمنازل 

قطعنقديةعشر قروش
وقروش 

حلحالعشرات 

بطاقاتاالعدا 

المعدا  


استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :جمع االعداد من منزلتين

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذذذةالطلبذذذذذةللذذذذذدرسخذذذذاللاتابذذذذذةالمسذذذذذألة  5
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس

تورقية  =22+33وتكليفالطلبةبايجا حلوللها 
المباشر 
 10
االستماعالىحلولالطلبة 


شرجحلالمسألةباستاداحوسائلمتعد 
العرض
 10
تقسي الطلبةالىمجموعات 
التوضيح  

تكليفالمجموعةبحلمسألة 

20
باستاداحالمحسوساتعرضالنتائج 
العمل
اثرا االمثلةعلىالسبور وحلهامنقبلالطلبة 
الجماع  
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 45  .

وحلورقةالعمل 
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
االلعاب 
وجد.

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعهاوأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ن

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الطرح ضمن العدد9
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم

النتاجات الخاصـــة

1

انيطرجالطالبعد ينضمنالعد  9


صفحة "
عنوان الوحدة  :الطرح ضمن العدد 99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

محسوساتماتل ة 



بطاقاتاألعدا 



استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :تهيئة

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

 5
تهيئةالطلبةللدرسمنخاللعرضمشكلة 
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس
تورقية  مذذعسذذام 9اقذذالحاعطذذىخالذذد3اذ بق ذ لديذذه  
المباشر 

االستماعالجاباتالطلبة .

عرضمجموعتينمنالمحسوساتليقوحالطلبذة  10
العرض

بايجا الناتج .
التوضيح  
 10
اثرا االمثلة 

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
العمل
20
وحلورقةالعمل 
الجماع  
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان

احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
وجد.
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعهاو أوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

س

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الطرح ضمن العدد9
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1

النتاجات الخاصـــة

صفحة "
عنوان الوحدة  :الطرح ضمن العدد 99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

انيطرجالطالبعد ينضمنالعد   18
محسوساتماتل ة 


لوحةالمنازل 

المعدا 


بطاقاتاألعدا 



استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :الطرح ضمن العدد 18

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

الزمن

اإلجـ ـراءات

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةالطذذرج
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس
تورقية  ضمنالعد  .9
المباشر 
اتابذذذذذةالمسذذذذذألة=6-12شذذذذذرجحذذذذذلالمسذذذذذألة

باستاداحالمعدا ولوحةالمنازلوال ئاتالنقدية 
العرض
اثذذرا االمثلذذةوحلهذذامذذنقبذذلالطلبذذةباسذذتاداح
التوضيح  
وسائلماتل ة 

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
العمل
وحلورقةالعمل 
الجماع  
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان

احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
وجد.
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ع

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

 5

 10

 30

 45

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الطرح ضمن العدد9
التكامل الرأسي ...................................... ..................... :
الرقم
1
2

النتاجات الخاصـــة
انيكتبالطالبجملةالطرجاالعدا 
المعطا 

انيضعاالشار المناسبة()-()+
للحصولعلىعبار مناسبة .

صفحة "
عنوان الوحدة  :الطرح ضمن العدد 99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

محسوساتماتل ة 

لوحةالمنازل 

المعدا 


بطاقاتاألعدا 



استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :الطرح ضمن العدد 18

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذنخذذاللمراجعذذةالطذذرج  5
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس

تورقية  ضمنالعد  .18
المباشر 
عذذرضبطاقذذاتاالعذذدا 7،14،7سذذعالالطلبذذة  10


ايفسنكتبجملةطرجمن االعدا 
العرض

االستماعالجاباتالطلبة 
التوضيح  
 30
شرجاي يةالحل 


اثرا االمثلةوحلهامنقبلالطلبة 
العمل
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  45  .
الجماع  
وحلورقةالعمل 

اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
وجد.
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ف

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
الصف  /المستوى  :االول االساسي
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي  :االعداد ( ، )99-0الطرح ضمن  ، 18االحاد والعشرات
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم

النتاجات الخاصـــة

1

انيجدالطالبحارلطرجعد ينمن
منللتينا قيا 

انيجدالطالبحارلطرجعد ينمن
منللتينعمو يا 

انيطرجالطالبعد ينباستاداحخط
االعدا 

2
3

صفحة "
عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد99
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

لوحةالمنازل 

قطعنقديةعشر قروش
وقروش 

حلحالعشرات 

بطاقاتاالعدا 

المعدا  


استراتيجيات
التدريس

"

عنوان الدرس  :طرح االعداد من منزلتين

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسخذذاللاتابذذةالمسذذألة 5 -35
الورقةوالقل  اختبارا
التدريس

تورقية  =13وتكليفالطلبةبايجا حلوللها 
المباشر 
 10
االستماعالىحلولالطلبة 


شرجحلالمسألةباستاداحوسائلمتعد 
العرض
 10
تقسي الطلبةالىمجموعات 
التوضيح  

تكليفالمجموعةبحلمسألة 

20
باستاداحالمحسوساتعرضالنتائج 
العمل
اثرا االمثلة علىالسبور وحلهامنقبلالطلبة 
الجماع  
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 45  .

وحلورقةالعمل 
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
االلعاب 
وجد.

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعهاوأوراق العملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ص

( جدول المتابعة اليومي )
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

النتاجات المتحققة

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
المبحث  :الرياضيات
/
/

الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي  :الليل والنهار
التكامل الرأسي ........................................................... :
الرقم
1

النتاجات الخاصـــة

صفحة "
عنوان الوحدة  :القياس واالشكال الهندسية
/
/
إلى :

المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )

انيحد الطالبالوقتلالحداثالمعطا  
رور 
(ظهرا،رباحا،ليال) 


بطاقاتالكلمات 


استراتيجيات
التدريس
التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

ق

عنوان الدرس  :الوقت

التكامل األفقي  :الكتاب نفسه
التقويــم

االسرتاتيجية

األداة


التقوي 
المعتمدعلى
اال ا  



سل 
تقدير
لظ 

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

"

التنفيــــــــــذ *

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسخذذاللطذذرجمجموعذذةمذذن  5

االسئلةعنالوقت 
 10
عرضمجموعةمنالصورالحداثماتل ة 
عرضبطاقاتلكلماتمكتذوبعليهذا(ظهذرا ،

رباحا،ليال) 
تكليذذفالطلبذذةبالملاوجذذةبذذينالصذذوروبطاقذذات  10

الكلمات .
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 20  .
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي :
التكامل الرأسي  :الحياة العملية
الرقم
1
2

النتاجات الخاصـــة

المبحث  :الرياضيات
/
/

صفحة "
عنوان الوحدة  :القياس واالشكال الهندسية
/
/
إلى :

"
عنوان الدرس  :ترتيب االحداث

التكامل األفقي  :الحياة العملية
المواد واألدوات والتجهيزات
( مصادر التعلم )


انيقرأالطالبالساعة 
رور 

انيرتبالطالباالحداثالمعطا حسب 
بطاقاتالكلمات 
ساعةالقياحبها 


استراتيجيات
التدريس
التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشذذذذذذذذذذذذذذطة
االلعاب 

التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

التقويــم

االسرتاتيجية

األداة


التقوي 
المعتمدعلى
اال ا  



سل 
تقدير
لظ 

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ر

التنفيــــــــــذ *

الزمن

اإلجـ ـراءات
تهيئةالطلبةللدرسخاللمراجعة رسالساعة 
طرجاسئلةحذولاالعمذالالتذ يقذوحبهذاالطلبذة
يومياووقتها .
توجيهانتبذا الطلبذةالذىرذورالكتذابالمدرسذ 
مناقشةالصور وتكلي ه بقرا الوقتواتابته 

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

 5

 10


 10


20

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي :
التكامل الرأسي  :الحياة العملية
الرقم
1
2

النتاجات الخاصـــة

المبحث  :الرياضيات
/
/

صفحة "
عنوان الوحدة  :القياس واالشكال الهندسية
/
/
إلى :

التكامل األفقي  :الحياة العملية – القراءة
التقويــم
المواد واألدوات والتجهيزات استراتيجيات
( مصادر التعلم )


انيقرأالطالبالساعة 
الرزنامة 

انيرتبالطالباالحداثالمعطا حسب 
بطاقاتالكلمات 
ساعةالقياحبها 


التدريس

االسرتاتيجية

التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشطة 


التقوي 
المعتمدعلى
اال ا  


التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ش

"
عنوان الدرس :ايام االسبوع

التنفيــــــــــذ *

األداة


سل 
تقدير
لظ 

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسخذذاللاتابذذةاليذذوحوالتذذريخ  5

علىالسبور  .
سعاله عناليوحوماذاااناالمذسومذا ذويذوح  10

غد .
 10
عرضبطاقاتاالياحوتكليفالطلبةبقرا تها 

عرضانشو اياحاالسبوع 
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 20  .
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصتان
التعلم القبلي :
التكامل الرأسي  :الحياة العملية
الرقم
1



2

3
4
5

النتاجات الخاصـــة

المبحث  :الرياضيات
/
/

صفحة "
عنوان الوحدة  :القياس واالشكال الهندسية
/
/
إلى :

التكامل األفقي  :الحياة العملية – القراءة
التقويــم
المواد واألدوات والتجهيزات استراتيجيات
( مصادر التعلم )

انيتعذذرفالطالذذبال ئذذاتالنقديذذةقذذرش 
قطعنقدية ئة 
واحد 
قرشواحد 
5قروش 
5قروش 
10قروش 
10قروش 


انيتعرفالطالبا ميةالنقو 
رور 


انيحد الطالبالسلعةاألغلىثمنا 
بطاقاتالكلمات 
انيحد الطالبالسلعةاألرخصثمنا 

انيرتبالطالباالسعارتصاعديا
وتنازليا

التدريس

االسرتاتيجية

التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشطة 
لعباال وار 


التقوي 
المعتمدعلى
اال ا  


التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ت

"
عنوان الدرس :النقود

التنفيــــــــــذ *

األداة


سل 
تقدير
لظ 

الزمن

اإلجـ ـراءات
تهيئذةالطلبذذةللذدرسخذذاللطذرجاسذذئلةمتنوعذذة
مذذاذااشذذتروامذذنالمقصذذفوالمكتبذذةواذذ ثمذذن
االشيا الت اشترو ا .
االستماعالىاجاباتالطلبة 
عذذرض ئذذاتنقديذذةماتل ذذةامذذاحالطلبذذةوطذذرج
اسئلةحولهاوربطعامعبعضهابعالقاتماتل ة 
تمثيذذل ورالبذذائعلسذذلعاتماتل ذذةويقذذوحالطلبذذة
بتمثيل ورالمشترا .
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 45  .
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

 5

 10

 10

20

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي :
التكامل الرأسي  :الحياة العملية
الرقم

النتاجات الخاصـــة

1

انيقارنالطالببينجسمينمنحي 
الطول

2


انيرتبالطالبمجموعةمناالجساح
حسبالطول 

انيحد الطالبالجس االقصر 

انيحد الطالبالجس االطول



3
4

المبحث  :الرياضيات
/
/

صفحة "
عنوان الوحدة  :القياس واال شكال الهندسية
/
/
إلى :

التكامل األفقي  :الحياة العملية – القراءة
التقويــم
المواد واألدوات والتجهيزات استراتيجيات
( مصادر التعلم )

محسوساتماتل ة 

البيئةالص ية 

رور 

بطاقاتالكلمات 


التدريس

االسرتاتيجية

التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشطة 
لعباال وار 


التقوي 
المعتمدعلى
اال ا  


التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعهاوأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ث

"
عنوان الدرس :مقارنة االطوال

التنفيــــــــــذ *

األداة


سل 
تقدير
لظ 

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئةالطلبةللدرسمنخاللسذعاله مذناطذول  5

طالب الصف االستماعالىاجاباته 
االذذذفطالذذذباخذذذربالحضذذذورثذذذ االذذذفبذذذاق   15

الطالببعقدمقارنةبينه منحي الطول 
عرضمجموعةمنالمحسوساتوتكليفالطلبة  10

بتحديداالقصرواالطول 
توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس 15  .
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع املشرف الرتبوي :

توقيع مدير املدرسة :

خطة درس
الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي :
التكامل الرأسي  :الحياة العملية

المبحث  :الرياضيات
/
/

الرقم

النتاجات الخاصـــة

1

انيتعرفالطالبم هوم الشبروالقدح


2


انيقيسالطالباشيا بسيطةباستاداح
الشبروالقدح 


صفحة "
عنوان الوحدة  :القياس واالشكال الهندسية
/
/
إلى :

التكامل األفقي  :الحياة العملية – القراءة
التقويــم
المواد واألدوات والتجهيزات استراتيجيات
( مصادر التعلم )

محسوساتماتل ة 

البيئةالص ية 

رور 

بطاقاتالكلمات 

مسطر 

متر 

التدريس

االسرتاتيجية

التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشطة 


التقوي 
المعتمدعلى
اال ا  


التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

خ

"
عنوان الدرس :قياس الطول

التنفيــــــــــذ *

األداة


سل 
تقدير
لظ 

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذذنخذذاللاخذذراجطالذذذب  5

واقوحبقياسهباستاداحالمتر 
طذذرجاسذذئلةمتنوعذذة،ثذذ قيذذاسطذذولالكتذذاب  15

باستاداحالمسطر 
سعالالطلبةاذااان ناكطرقاخرىللقياس  

االستماعالجاباته 

عرضبطاقاتالم ا ي علىالسبور 
توضيلم هوحالشبروالقدحوتدريبالطلبةعلذى  10

استعمالهما القياس 

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
15
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

الواجب البيتي

إعداد المعلمين  /المعلمات :

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

توقيع مدير املدرسة :

توقيع منسق املبحث :

خطة درس
الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي :
الت كامل الرأسي  :الحياة العملية
الرقم
1
2

3
4
5
6
7

النتاجات الخاصـــة

المبحث  :الري اضيات
/
/

صفحة "
عنوان الوحدة  :القياس واالشكال الهندسية
/
/
إلى :

التكامل األفقي  :الحياة العملية – القراءة
التقويــم
المواد واألدوات والتجهيزات استراتيجيات
( مصادر التعلم )

انبتعرفالطالبم هوحاامن(الطول 
محسوساتماتل ة 
الكتلة،الحج ) 


البيئةالص ية 
انيحد الطالبالجس االطول

رور 
انيحد الطالبالجس االقصر


بطاقاتالكلمات 
انيحد الطالبالكتلةاالثقل 

مسطر 
انيحد الطالبالكتلةاالخف


متر 
انيحد الطالبالحج االابر

التدريس

االسرتاتيجية

التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشطة 


التقوي 
المعتمدعلى
اال ا  


انيحد الطالبالحج االرغر
التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

ذ

توقيع املشرف الرتبوي :

"
عنوان الدرس :مقارنة االطوال والكتل والحجوم

التنفيــــــــــذ *

األداة


سل 
تقدير
لظ 

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذذةالطلبذذةللذذدرسمذذذنخذذاللاخذذراجطالذذذب  5

واقوحبقياسهباستاداحالمتر 
طذذرجاسذذئلةمتنوعذذة،ثذذ قيذذاسطذذولالكتذذاب  15

باستاداحالمسطر 
سعالالطلبةاذااان ناكطرقاخرىللقياس  

االستماعالجاباته 

عرضبطاقاتالم ا ي علىالسبور 
توضيلم هوحالشبروالقدحوتدريبالطلبةعلذى  10

استعمالهما القياس 

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
15
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة
الشعبة

الواجب البيتي

إعداد المعلمين  /المعلمات 01 :

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

توقيع مدير املدرسة :

توقيع منسق املبحث :

خطة درس
الصف  /المستوى  :االول االساسي
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي :
التكامل الرأسي  :الحياة العملية
الرقم
1
2


النتاجات الخاصـــة
انيتعرفالطالبم هوحاالشكال
الهندسيةالمستوية 

انيحد الطالباالشكالالهندسية(
مثل ،مربع ،ائر ،مستطيل)

المبحث  :الرياضيات
/
/

صفحة "
عنوان الوحدة  :القياس واالشكال الهندسية
/
/
إلى :

التكامل األفقي  :الحياة العملية – القراءة
التقويــم
المواد واألدوات والتجهيزات استراتيجيات
( مصادر التعلم )

محسوساتماتل ة 

البيئةالص ية 

رور 

بطاقاتالكلمات 


التدريس

االسرتاتيجية

التدريس
المباشر 

العرض
التوضيح  

العمل
الجماع  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعل 
باالنشطة 


التقوي 
المعتمدعلى
اال ا  


التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن ....................................................................... :
 ...................................................................................................
تحديات واجهتني ......................................................................... :
..................................................................................................
اقتراحات للتحسين ....................................................................... :
..................................................................................................
.

اليوم والتاريخ

*مالحظة:احت ظبملف(حقيبة)لألنشطةجميعها وأوراقالعملوأ واتالتقوي الت استادمتها تن ي الدرس.

ض

توقيع املشرف الرتبوي :

"
عنوان الدرس :االشكال الهندسية المستوية

التنفيــــــــــذ *

األداة


سل 
تقدير
لظ 

اإلجـ ـراءات

الزمن

تهيئذةالطلبذةللذذدرسمذنخذذاللعذرضاالشذذكال  5

الهندسيةالمستويةوطرجاسئلةحولها 
عرضالشكلوتكلي ه بالبح عنش يشبهه  15

البيئةالص ية 
تكلذذي ه برس ذ االشذذكالالهندسذذيةوتلوينهذذاعلذذى  10

السبور وعلىالد ترالجانب 

توجيهالطلبةلتن ي تمارينالكتابالمدرس  .
15
وحلورقةالعمل 
اتجذذذذولبذذذذينالطلبذذذذةواقذذذذدحلهذذذذ المسذذذذاعد ان
احتاجو ذذذاواقذذذدحالتعليذذذلوارذذذوبالاطذذذذأان
وجد.

( جدول المتابعة اليومي )
الحصة
الشعبة

إعداد المعلمين  /المعلمات :

النتاجات المتحققة

الواجب البيتي

توقيع منسق املبحث :

توقيع مدير املدرسة :

غ

توقيع املشرف الرتبوي :

