اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌٖفؾبد
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :ا٤ػلاك ِٓ (  1اٌ)99 ٝ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٔ ٟاٌّجؾش  :اٌو٠ب١ٙبد
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
إٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
ػلك اٌؾٖٔ ) 11( :
 6( :اٌ)11 ٝ
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد ِٖبكه
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ
اٌٛؽلح
ِوافمخ
اٌزؼٍُ
اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ
 تعرف العدد عشرة .-1
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
 ٌعد عشرات حتى العدد23-1
أّؼو ثبٌوٙب
اٌٛهلخ ٚاٌمٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
 استخدام الصورة التحلٌلٌة لنمذجة المٌمة-1
ػٓرىٍ١ف
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍٚ ٟا٤كاح لبئّخ ثطبلبد
المنزلٌة لألعداد.
اٌطٍجخ
ا٤ػلاك
اٌْطت
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
 استخدام الصورة التحلٌلٌة لكتابة األعداد .ؽً اٌزله٠جبد ث١ئخ اٌٖف ٌّٕنعخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
 ٌستخدم لوحة المنازل لكتابة األعداد ضمن-1
ألالَ رٍ ٓ٠ٛأػلاك
.
22
كفبرو ٚألالَ ثَ١طخ
التعرف على تالً وسابك العدد ضمن ()22-5
اٌىواد
 ٌحدد العدد األكبر أو األصغر ضمن العدد  22اٌزله ٌ٠اٌّجبّو-6
رّضً١
ٛجبّ١و
اٌزفى١و إٌبلل
 تمثٌل مجموعة من األعداد ضمن  22على-7
ا٤ػلاك ػٍٝ
ٍِٔٛخ
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
خط األعداد
-8
اٌّؼلاك
وورْٛ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
 ٌمرا األعداد حتى العدد 22-9
اٌزؾل٠بدأْٔطخ
ٍِْٛ
ٚاٌزؼبٟٔٚ
 ٌكتب األعداد حتى العدد 22-11
إوّبي
اٌّبكح
إٌّبلْخ ٚاٌجطبلبد
 تمٌز األعداد حتى العدد 22-11
اٌّؾٍ ٛجخ اٌغلٚي
اٌقبٛفخ ٚؽً اٌزله٠جبد
 ترتٌب األعداد ضمن العدد  22تصاعدٌا أو-11
تنازلٌا
ٌعد لفزي اثنٌنات أو خمسات أو عشرات
-11
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ :
إػلاك اٌّؼٍّٓ١
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

اٍُ اٌّْوف

اٍُ اٌّل٠و

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
ػٕٛاْ اٌٛؽلح :
اٌّجؾش  :اٌو٠ب١ٙبد
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ ِٓ :
ػلك اٌؾٖٔ ) 20( :
اٌٖفؾبد ) 18 11( :
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ
اٌىزبة
-1
 ٠ضجذ ِف َٛٙاٌؼلك ػْوح ٌل ٜاٌطبٌتاٌّلهٍٟ
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
-1
 عّغ ػلكِ ٓ٠غّٛػّٙب 11ػ١لاْ
اٌٛهلخ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
-1
 عّغ أػلاك ِغ اٌؼْوح  ّٓٙاٌؼلك9ألالَ
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍٚ ٟاٌمٍُ
-1
ػْوح
اٌؼلك
ِىٔٛبد
رؼوف
ِىؼجبد
ٚا٤كاح
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
-5
اٌؼلك
ِغ
9
اٌٝ
1
ِٓ
االػلاك
عّغ
ؽيَ ػْواد
لبئّخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
11
ٔمٛك
اٌْطت
ا٠غبك ٔبرظ ِٚبػفخ االػلاك
ثطبلبد
ؽً
-6
اٌزله٠جبد  .وور١ٔٛخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
-7
ا٠غبك ٔبرظ عّغ صالصخ اػلاك ِؼب
ث١ئخ اٌٖف
اٌزفى١و إٌبلل
-8
ا٠غبك عٕغ ِٚبػفبد اٌؼلك 11
ألالَ رٍٓ٠ٛ
 ٌتعرف العملٌات األساسٌة فً الجمع اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ-9
كفبرو ٚألالَ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
-11
11
ضمن
الجمع
حمائك
تعرف
اٌىواد
ٚاٌزؼبٟٔٚ
-11
منزلتٌن
من
منهما
كل
عددٌن
جمع
ٛجبّ١و
إٌّبلْخ
-11
تجمٌع
إعادة
دون
ٍِٔٛخ
وورٍِْٛ ْٛ
معلومات عامة عن الطلبة
إػلاك اٌّؼٍّ:ٓ١
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

اٍُ اٌّْوف

اٌغّغ 99 ّٓٙ
إٌٝ
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
أْٔطخ
اٌٛؽلح
ِوافمخ

أّؼو ثبٌوٙب
أْٔطخ ػٍ- ٝػٓ
غواه
أْٔطخ اٌزؾل٠بد
اٌىزبة رٕفن
ف ٟكفزو
اٌطبٌت
ٚػٍِ- ٝمزوؽبد
اٌَجٛهح اٌزؾَٓ١
َِبثمبد

اٍُ اٌّل٠و

اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌٖفؾبد )18( :
اٌولُ

12345678910111213141516171819-

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌّجؾش :اٌو٠ب١ٙبد

اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
ػلك اٌؾٖٔ ) 11( :
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
ٚإكاهح اٌٖف

 اٍزقلاَ ػجبهاد اٌم١بً اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ ٌمٌز ولت المٌام بالعمل ٌتعرف أٌام األسبوع ٌرتب أٌام األسبوع ٌستخدم لوحة التموٌم بطرٌمة صحٌحة ٌتعرف لطع النمد األردنٌة ممارنة األطوال واألوزان لراءة الساعة حل مسائل على الولت معرفة الولت تحدٌد الفصول األربعة ترتٌب األحداث حسب ولت حدوثها ممارنة األطوال أو الوزان المختلفة حل مسائل مختلفة تتعلك بمٌاس الوزن ٌتعرف مفهوم الكسور ٌعبر عن الكسر بكلمات ٌمٌز الكسور النصف والربع والثلث ٌتعرف األشكال الهندسٌةٌ -مٌز كل شكل (مربع ،دائرة ،مثلث  ،مستطٌل)

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
إػلاك اٌّؼٍّ:ٓ١
FORM # OF 71-1-4-7-rev-aا

ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :اٌم١بً ٚاالّىبي إٌٙلٍخ
إٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ ِٓ:
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ أْٔطخ
اٌٛؽلح
ِوافمخ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚأكٚارٗ

وزبثخ أ٠بَ
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
اٍ٤جٛع فٟ
ٚا٤كاح ٍٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
ثطبلبد
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
األٌام
بطالات
ٚرور١جٙب
اٌٛهلخ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
المدرسً
الكتاب
ل١بً ثؼ٘
ٚاٌمٍُ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
أوراق عمل
اٚ٤ىاْ
ٚا٤كاح
وسائل
محسوسة نمود ٕٕغ ثؼ٘
لبئّخ
اّ٤ىبي
 ٌمٌز ولت المٌام بالعمل اٌْطتساعة حائط
إٌٙلٍ١خ
ؽً
 ٌتعرف أٌام األسبوعمجسمات
اٌزله٠جبد  .كرتون تمثل
 ٌتعرف لطع النمداألشكال
األردنٌة
والكسور
َِبئً ػٓ
 ممارنة األطوالأشٌاء
اٌٛلذ
واألوزان
محسوسة
ٚاٌٛىْ
 لراءة الساعةالحاسوب
ٚاٌؾغُ
 معرفة الولت ترتٌب األحداث حسبولت حدوثها

اٍُ اٌّْوف

أّؼو ثبٌوٙب ػٓ
اٌزؾل٠بدِمزوؽبداٌزؾَٓ١
اٍزقلاَ اٌٍٛبئً
اٌؾَ١خ ف ٟرؼٍُ١
ا٤ػلاك

اٍُ اٌّل٠و

اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
( 40اٌ)51 ٝ
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌٖفؾبد :
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :اٌطوػ  ّٓٙاٌؼلك ()99
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٔ ٟاٌّجؾش  :اٌو٠ب١ٙبد
اٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
ػلك اٌؾٖٔ ) 11( :
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
اٌٛؽلح
ِوافمخ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ

-1

-ا٠غبك ٔبرظ اٌطوػ  ّٓٙاٌؼلك ()9

-1

 -رؼوف ؽمبئك اٌطوػ 18 ّٓٙ

-1

-اٌزؼج١و ثمٖخ ٌغًّ اٌطوػ

-1

ٛ-وػ االػلاكِٓ ِٕيٌزٓ١

-5

ٛ-وػ االػلاك ػٍ ٝف ٜاالػلاك

-6

٠-طوػ ػلك99 ّٓٙ ٓ٠

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
اػلاك اٌّؼٍّٓ١
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

وزبثخ أ٠بَ
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
اٍ٤جٛع فٟ
ٚا٤كاح ٍٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
ثطبلبد
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
ثطبلبد ا٠٤بَ ٚرور١جٙب
اٌٛهلخ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ل١بً ثؼ٘
اٌىزبة
ٚاٌمٍُ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
اٚ٤ىاْ
اٌّلهٍٟ
ٚا٤كاح
ٕٕغ ثؼ٘
أٚهاق ػًّ
لبئّخ
اّ٤ىبي
ٍٚبئً
 ١ّ٠ي ٚلذ اٌم١بَ ثبٌؼًّ اٌْطتإٌٙلٍ١خ
ِؾٍَٛخ
ؽً
 ٠زؼوف أ٠بَ اٍ٤جٛعاٌزله٠جبد ٔ .مٛك
 ٠زؼوف لطغ إٌملٍبػخ ؽبئٜ
ا٤هكٔ١خ
َِبئً ػٓ
ِغَّبد
 ِمبهٔخ اٛٛ٤ايوور ْٛرّضً اٌٛلذ
ٚاٚ٤ىاْ
ٚاٌٛىْ
اّ٤ىبي
 لواءح اٌَبػخٚاٌؾغُ
ٚاٌىَٛه
 ِؼوفخ اٌٛلذأّ١بء
 رور١ت ا٤ؽلاس ؽَتِؾٍَٛخ
ٚلذ ؽلٚصٙب
اٌؾبٍٛة
اٍُ اٌّْوف

أّؼو ثبٌوٙب ػٓ
اٌزؾل٠بد-
ِمزوؽبداٌزؾَٓ١
اٍزقلاَ اٌٍٛبئً
اٌؾَ١خ ف ٟرؼٍُ١
ا٤ػلاك

اٍُ اٌّل٠و

