رؾٍِ ً١ؾزٜٛ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :ا٤ػلاك ِٓ ( 1
ِفوكاد

اٌؼل ثبٌؼْواد
االػلاك ( )99-11
ِمبهٔخ ااػلاك
إٔغو ِٓ  ,أوجو ِٓ

اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٔ ٟاٌّجؾش  :اٌو٠ب١ٙبد
اٌ)11 ٝ
اٌٖفؾبد 6( :
اٌ)99 ٝ
اٌؾمبئك

اٌّفبُ٘١

اٌؼْاااوح لاااو ُٚفئاااخ ػْاااوح رَااابٞٚ
ثبٌمّ١خ  11لو ُٚفئخ لوُ ٚاؽل
اٌؼل ػْوح
وً ٚاؽل ف ٟاالؽبك ّ٠ضً ٚؽلح ٚاؽلح
اٌؼل ثبٌؼْواد
اٌؼلك ػْوح ٚؽز 99 ٝأِب اٌٛاؽل ف ٟاٌؼْواد رّضً ػْوح
وااً ػاالك ٌااٗ لّ١ااخ ِٕيٌااخ االؽاابك ٌ٣ؽاابك
ااػلاك ِٓ 99-11
ِٕٚيٌخ اٌؼْواد ٌٍؼْواد
اٌؼاالك اٌزاابٌٌ ٟؼاالك ِااب ٠ىاا ْٛاوجااو ِاآ
ٌٛؽخ إٌّبىي
اٌؼلك اٌّؼط ٝثٛاؽل
اٌؼلك اٌَبثك
اٌؼلك اٌَبثك ٌؼؼال ِاب ٠ىا ْٛإاغو ِآ
اٌؼلك اٌّؼط ٝثٛاؽل
اٌؼلك اٌزبٌٟ

رور١ت ااػلاك
ف ٜاالػلاك

ػلك اٌؾٖٔ ( 11( :
اٌّٙبهاد

رّض١ااً ا٤ػاالاك ػٍاا ٝحب الرٌاضٌات

ٌٛؽخ إٌّبىي

لواءح ٚوزبثخ االػالك
ِٓ  11اٌ99 ٝ
رّ١اااي اٌؼااالك اٌَااابثك
ٚاٌؼلك اٌزبٌٟ

ِمبهٔااخ ااػاالاك راازُ ِاآ فااالي اوجااو أٚ
إغو

رٖبػل ,ٞرٕبىٌٟ

االرغب٘بد

االستفادة من
الرٌاضٌات فً حٌاته
الٌومٌة
تنمٌة المحبرة والتعراون برٌن
الطالب
احترام المعلم
حرررب العلرررم واسرررتخدامه فرررً
الحٌاة الٌومٌة

ِمبهٔخ ااػلاك
رور١ت رٖبػل ٞثلءا ِٓ االٕغو
رور١ت ااػلاك
رور١ت رٕبىٌ ٟثلءا ِٓ االوجو
اػلاك اٌّؼٍّ/ٓ١اٌّؼٍّبد)1 :
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ِل٠و اٌّلهٍخ /االٍُ ٚاٌزٛل١غ ................ :اٌزبه٠ـ..................... :
اٌّْوف اٌزوث /ٞٛاالٍُ ٚاٌزٛل١غ .................................. :اٌزبه٠ـ.................... :

تحلٌل محتوى
الفصل الدراسً  :الثانً
الصف  :األول األساسً
الصفحات ) 31 94( :
الجمع ضمن 22
عنوان الوحدة :
مفردات

المفاهٌم

المبحث  :الرٌاضٌات
عدد الحصص ) 20( :

الحمائك

اعد اثنٌنات باضافة اثنان فً كرل مررة  .مثرال :
.....9,4,6,1
العدد عشرات
المجموع عشرة
مكونات العدد عشرة اعد خمسات باضافة خمسة فً كل مررة  .مثرال
.....5,13,15,93 :
تجمع اآلحاد ثم العشرات فً عملٌة الجمع
لوحة المنازل
الجمع مع العدد عشرة
الجمرررع بطرٌمرررة المرررٌم للعشررررة ٌسرررهل عملٌرررة
احاد  ،عشرات
الجمع
المضاعفة
مضرراعفة العرردد اي جمعرره مررع نفسرره او تكررراره
المضاعفة
جمع ثالثة اعداد
.مثال 1=4+4 :
تجمع اآلحاد ثم العشرات فً عملٌة الجمع
عند جمع مضاعفات العدد عشرة
جمررررع مضرررراعفات العرررردد جمع ثالثة اعداد
اضرررع الصرررفر فرررً االحررراد ثرررم اجمرررع العشررررات
عشرة
واضع مجموع العشررات فرً منزلرة العشررات .
مضرررررراعفات العرررررردد مثال 63 =93+43 :
عشرة

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
....................
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المهارات

االتجاهات
حب الرٌاضٌات

الجمع األفمً
والعمودي

االستفادة من
الرٌاضٌات فً حٌاته
الٌومٌة

العد عشرات
تنمٌة المحبة
والتعاون بٌن الطالب
الجمع األفمً
والعمودي

احترام المعلم
حب العلم واستخدامه
فً الحٌاة الٌومٌة

مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشررررررف التربررررروي /االسرررررم والتولٌرررررع .................................. :الترررررارٌخ:

تحلٌل محتوى
الفصل الدراسً  :الثانً
الصف  :األول األساسً
الصفحات )91( :
عنوان الوحدة  :المٌاس واالشكال الهندسة
مفردات
الولت
الساعة
ترتٌب االحداث
أٌام األسبوع
النمود
لٌاس الطول
ممارنة االطوال و الكتل
والحجوم

المفاهٌم
الولت  ،اللٌل  ،النهار
الساعة  ،مؤشر الدلائك ،
مؤشر الساعات
صباحا  ،ظهرا  ،مساءا ،
لٌال
السبت  ،األحد  ،االثنٌن ،
الثالثاء  ،األربعاء ،
الخمٌس  ،الجمعة
لروش  ،عشرات
الشبر  ،المدم

االشكال الهندسٌة المستوٌة

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
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اطول  ،ألصر  ،أخف ،
أثمل ،أصغر  ،أكبر
األشكال الهندسٌة
مربع  ،مثلث  ،مستطٌل
دائرة
)9

المبحث :الرٌاضٌات
عدد الحصص ) 99( :
الحمائك

المهارات

االتجاهات

ٌتكون الٌوم من اللٌل والنهار
الساعة وسٌلة لمعرفة الولت
ٌتكون الٌوم من  42ساعة
الساعة  06دلٌمة

معرفة الولت
ولراءة الساعة
تمٌٌز أٌام األسبوع

ادران اهمٌة الولت

استخدام النمود
النهار للعمل واللٌل للراحة
أٌام األسبوع سبعة
تبدأ أٌام األسبوع بالسبت وتنتهً
بالجمعة

المٌاس بالشبر
والمدم
ممارنة األطوال
والكتل والحجوم

الشبر والمدم وحدات لٌاس
اإلحساس الفنً من
تتفاوت األطوال والكتل والحجوم تمٌٌز المجسمات
خالل المجسمات
بٌن األشٌاء او األشخاص
واألشكال
مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ:
....................

تحلٌل محتوى
الصف  :األول األساسً
عنوان الوحدة  :الطرح ضمن العدد ()22
مفردات

الفصل الدراسً  :الثانً المبحث  :الرٌاضٌات
الصفحات 40 ( :الى )53
المفاهٌم

الحمائك

عدد الحصص ) 99( :
المهارات

االتجاهات

اٌطوػ
طرح اآلحاد ثم العشرات

الطرح ضمن 81

الطرح األفمً
والعمودي
العاللة بٌن الجمع والطرح عكسٌة

االستفادة من
الرٌاضٌات فً حٌاته
الٌومٌة

عدد من منزلتٌن
الطرح من منزلتٌن

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :

Form#QF71-1-47 rev.a

)9

مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ:
....................

