مدرسة األمير حمزة بن الحسين
خطة وحدة  /الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020 – 2019
المبحث  :الرياضيات عنوان الوحدة  :األعداد الكلية( )1-2-3الصفحات ) 10-32( :عدد الحصص  45 :الفترة الزمنية  :من 2019 /9 /1 :
الصف  /المستوى  :األول
النتاجات

الرقم

المواد والتجهيزات
مصادر التعلم
ورق مقوى ملون

التدريس المباشر

اإلستراتيجيات
المالحظة

األدوات
سلم تقدير عددي

محسوسات مختلفة

اسئلة واجوبة

المالحظة

سلم تقدير عددي

استخدام التكنولوجيا

العرض التوضيحي

المالحظة
المالحظة
المالحظة
المالحظة

سلم تقدير عددي
سلم تقدير عددي
سلم تقدير عددي

استخدام التكنولوجيا

التحديات :

انشطة كتاب التمارين

مقترحات
التحسين

1

ترتيب مجموعة من االعداد تصاعديا او تنازليا

2

العد تصاعديا على خط االعداد واحدات واثنينات في كل
مرة
العد تنازليا على خط االعداد واحدات واثنينات في كل
مرة
لوحة مكبرة لالعداد
ايجاد عدد اكبر بمقدار واحد بالعد تصاعديا
لوحة مكبرة لالعداد
ايجاد عدد اصغر بمقدار واحد بالعد تنازليا
محسوسات مختلفة
تحديد مكان العدد على خط االعداد

3
4
5
6

تقريب العدد الى اقرب عشرة

7

العد الترتيبي

8

تمييز األعداد الفدية والزوجية

9

يجزىء االعداد المكونة من منزلتين الى احاد وعشرات

قطع الليجو

استراتيجيات التدريس

التعلم التعاوني

التقويم

العمل الجماعي

العمل بكتاب التمارين

يقارن بين االعداد بأكبر و اصغر
10
كرات

11
يصنف االعداد في مجموعات

قطع الليجو

12
يكون انماط لالعداد
13

أنشطة مرافقة
انشطة كتاب التمارين

استخدام التكنولوجيا
الورقة والقلم

يقدر عدد االشياء حتى المئة

إلى :

2019/ 11 / 7

اقالم ملونة
مدرسة األمير حمزة بن الحسين 2020/2019
ومنتم لمجتمعه
جيل ريادي متمكن ومنتج ملتزم بالقيم
ٍ

تصحيح الكتاب
المدرسي

التأمل الذاتي
حول الوحدة
اشعر بالرضا
عن

إعداد المعلمة :

معلومات عامة عن الطلبة :

توقيع مدير المدرسة :

توقيع منسق المبحث :

مدرسة األمير حمزة بن الحسين
خطة وحدة  /الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020 – 2019

المبحث  :الرياضيات عنوان الوحدة  :الكسور
الصف  /المستوى  :األول
الرقم

الصفحات )34-36( :عدد الحصص 5 :الفترة الزمنية  :من 2019 /11 / 10 :

النتاجات

المواد والتجهيزات
مصادر التعلم

استراتيجيات التدريس

التقويم

اإلستراتيجية

1

يميز االشكال المقسمة الى انصاف وارباع وغير
المقسمة

2

كتابة النصف والربع على شكل كسر

رغيف خبز او بيتزا ....
جبنة
المادة المحوسبة

التدريس المباشر/اسئلة
واجوبة  ,العرض
التوضيحي التعلم التعاوني /
العمل الجماعي

إلى :

التقويم المعتمد
على االداء

2019/ 11 /14
أنشطة مرافقة

األداة

سلم تقدير عددي

استخدام
التكنولوجيا
العمل بكتاب
التمارين

البيئة الصفية
الورقة والقلم
التقويم المعتمد
على االداء

الورقة والقلم

مدرسة األمير حمزة بن الحسين 2020/2019
ومنتم لمجتمعه
جيل ريادي متمكن ومنتج ملتزم بالقيم
ٍ

التأمل الذاتي حول
الوحدة

سلم تقدير عددي

تصحيح الكتاب
المدرسي

اشعر بالرضا عن

مدرسة األمير حمزة بن الحسين
خطة وحدة  /الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020 – 2019
المبحث  :الرياضيات عنوان الوحدة  :الجمع والطرح( )2/1الصفحات )38-56( :عدد الحصص  20 :الفترة الزمنية  :من 2019 /11 / 17 :
الصف  /المستوى  :األول
التقويم
استراتيجيات التدريس
مصادر التعلم
النتاجات
الرقم
األدوات
اإلستراتيجيات
الورقة والقلم
أقالم,صحون,حبات فول,قطع
تحديد مكونات االعداد من ( ) 20/100- 10
تصحيح الكتاب
العرض التوضيحي
1
أخرى
محسوسات
اي
أو
تركيبية
المدرسي
اختبارات ورقية
الورقة والقلم
التعلم باالنشطة
بطاقات االعداد
كتابة عبارات عددية لربط العدد مع المكونات
تصحيح الكتاب
2
المدرسي
اختبارات ورقية
الورقة والقلم
التعلم التعاوني
بطاقات االعداد,المادة المحوسبة
ايجاد أزواج من مضاعفات العدد  10لتكوين 100
تصحيح الكتاب
3
المدرسي
اختبارات ورقية
الورقة والقلم
العمل الجماعي
استخدام رمز المساواة إلظهار أن جملتين عدديتين
تصحيح الكتاب
4
بطاقات االعداد  ،محسوسات
متساويتين
المدرسي
مختلفة ,المادة
جمع أعداد تتكون من منزلة واحدة
اختبارات ورقية
5
إلى :

6
7
8
9
10

جمع عدد مكون من منزلة واحدة مع عدد مكون من
منزلتين
طرح أعداد تتكون من منزلة واحدة
طرح عدد مكون من منزلة واحدة مع عدد مكون من
منزلتين

المحوسبة,كرتون,أقالم تلوين,البيئة
الصفية

جمع مضاعفات العدد  10لعدد مكون من منزلتين
ايجاد ناتج الطرح بطريقة األخذ و إيجاد الفرق
طرح مضاعفات العدد  10من عدد مكون من
منزلتين

مدرسة األمير حمزة بن الحسين 2020/2019
ومنتم لمجتمعه
جيل ريادي متمكن ومنتج ملتزم بالقيم
ٍ

2019/ 12 / 12
أنشطة مرافقة
العمل بكتاب
التمارين

التأمل الذاتي حول
الوحدة
اشعر بالرضا عن

التحديات :
استخدام التكنولوجيا

مقترحات التحسين

مدرسة األمير حمزة بن الحسين
خطة وحدة  /الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020 – 2019

المبحث  :الرياضيات عنوان الوحدة  :الموقع و الحركة الصفحات )58-60( :عدد الحصص  4 :الفترة الزمنية  :من 2019 /12 / 15 :
الصف  /المستوى  :األول
الرقم

1

النتاجات
وصف العالقة بين موقع جسم واخر باستعمال
تعبيري :داخل,خارج/أمام/بجانب/بين/في
المنتصف

المواد والتجهيزات
مصادر التعلم

استراتيجيات التدريس
العرض التوضيحي

صور الكتاب المدرسي
البيئة

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
سلم تقدير عددي

التقويم المعتمد على
االداء

الورقة والقلم
2

وصف موقع جسم بالنسبة الى اخر باستعمال
تعبيري :يسار /يمين/على استقامة/رجوع

التعلم باالنشطة
التقويم المعتمد على
االداء

اقالم  ,حبات فاصولياء ،
محسوسات مختلفة

الورقة والقلم
3

معرفة الدورة الكاملة و النصف و الربع من
خالل استخدام عقارب الساعة

التعلم التعاوني

محسوسات  ،بطاقات االعداد

التقويم المعتمد على
األداء

الورقة والقلم

مدرسة األمير حمزة بن الحسين 2020/2019
ومنتم لمجتمعه
جيل ريادي متمكن ومنتج ملتزم بالقيم
ٍ

إلى :

تصحيح الكتاب
المدرسي
سلم تقدير عددي
تصحيح الكتاب
المدرسي
سلم تقدير عددي
تصحيح الكتاب
المدرسي

2019/ 12 / 18
أنشطة مرافقة
استخدام اللوح
التفاعلي

التأمل الذاتي
حول الوحدة
اشعر بالرضا
عن

العمل في كتاب
التمارين

استخدام
التكنولوجيا

التحديات :

مدرسة األمير حمزة بن الحسين
خطة وحدة  /الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020 – 2019

المبحث  :الرياضيات عنوان الوحدة  :معالجة البيانات الصفحات )64-70( :عدد الحصص  3 :الفترة الزمنية  :من 2019 /12 / 19 :
الصف  /المستوى  :األول
الرقم

النتاجات

المواد والتجهيزات
مصادر التعلم

يصنف البيانات حسب اللون والنوع و الشكل

استراتيجيات التدريس
العرض التوضيحي

محسوسات مختلفة و منوعة

1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
سلم تقدير عددي

المالحظة

الورقة والقلم
التعلم باالنشطة

ينظم البيانات في قوائم وجداول
2

التقويم المعتمد على
االداء

اللوح التفاعلي

الورقة والقلم
3

يمثل البيانات باستخدام األعمدة

4

يصنف البيانات في جدولين

5

يجمع البيانات و يصنفها و يمثلها على شكل
جدول اشارات

التعلم التعاوني

التقويم المعتمد على
األداء

الورقة والقلم

مدرسة األمير حمزة بن الحسين 2020/2019
ومنتم لمجتمعه
جيل ريادي متمكن ومنتج ملتزم بالقيم
ٍ

إلى :

تصحيح الكتاب
المدرسي
سلم تقدير عددي
تصحيح الكتاب
المدرسي
سلم تقدير عددي
تصحيح الكتاب
المدرسي

2019/ 12 / 24
أنشطة مرافقة
استخدام اللوح
التفاعلي

التأمل الذاتي
حول الوحدة
اشعر بالرضا
عن

العمل في كتاب
التمارين

استخدام
التكنولوجيا

التحديات :

