الخطة الفصلية
الفصل الدراسي األول
الصف :األول األساسي
المبحث :رياضيات
عدد الحصص 20:
الصفحات ) 28-6( :
عنوان الوحدة  :اإلعداد من () 9-0
الرقم

النتاجات العامة

مصادر التعلم

استراتيجيات التدريس

1

يميز األشكال والحجم واأللوان

ورق ملونا

2

يصنف األشكال حسب اللون والحجم

بيئة الصف

التدريس المباشر:
العمل في الكتاب
المدرسي
التدريبات والتمارين

3

يتعرف على مفهوما األكثر واألقل

أقالم تلوين

4

يرسم صورا حسب العدد المطلوب

مكعبات

5

يميز مواقع األشياء مثل فوق تحت وداخل
خارج يسار ويمين

أعواد

6

يدرك النمط في كل صورة

7

كؤوس
الطباشير

الفترة الزمنية 2018/9/2 :الى2018/9/30

التقويم
االستراتيجيات األدوات
القلم والورقة سلم
التقدير

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول الوحدة

الربط بين األشكال
واألحجام واأللوان
المتشابهة

اشعر بالرضا عن:
التحديات :

المالحظة
سجل
قصصي

التعلم في مجموعات:
التعلم التعاوني

كتابة األعداد
تلوين األشياء

أخرى
التعلم من خالل النشاط
:
األلعاب

مقترحات التحسين:
االستعانة بالوسائط
االلكترونية
والمادة المحو سبة

يقرأ أعداد من  9-1وكتابتها
حبوب

8

يعد أشياء من 9-1

9

يتعرف على العدد صفر

10

يتعرف على العدد 10

11

يتعرف الى االعداد من ()19 -10

صمغ
الحاسوب

12
13

يقرأ اعداد من ( )19-10وكتابتها
يحل أال نشطه والتمارين المرافقة
للدروس

معلومات عامة عن الطلبة :
معلومات عامة عن الطالب -:
FORM#QF71-1-49rev.a
Form # QF71-1-47rev.a

مدير المدرسة  /االسم والتوقيع :
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع :

التاريخ :
التاريخ :

/
/

/
/

عنوان الوحدة :

ترتيب اإلعداد

الرقم

الصفحات:

44-30

النتاجات العامة

عدد الحصص:

18

الفترة الزمنية  :من  2018/10/1الى 2018/10-31

المواد والتجهيزات
( مصادر التعلم )

استراتيجيات التدريس

1

يميز العدد األصغر واألكبر بين عددين

ورق ملونا

2

يقارن بين االعداد

بيئة الصف

التدريس المباشر:
العمل في الكتاب
المدرسي
التدريبات والتمارين

3

يكتب األعداد السابقة والتالية ألعداد معطاة

أقالم تلوين

4

يتعرف على خط االعداد

مكعبات

5

يرتب األعداد تصاعديا وتنازليا على خط األعداد
يدرك العد التصاعدي والتنازلي

أعواد

6

يعد تصاعديا وتنازليا

7

يتعرف مفهوم العد الترتيبي

8

يتعرف مفهوم العدد الفردي والزوجي

9

يعد واحد واثنينات

10

يعد بشكل قفزي

11

حل أسئلة المراجعة

التقويـــــــــــــــــــــــــم
االستراتيجيات األدوات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول الوحدة

سلم
التقدير

استعمال
البطاقات
حل تدريبات
الدروس

اشعر بالرضا عن:

القلم
والورقة
المالحظة

التعلم في مجموعات:
التعلم التعاوني

أدوات الطالب

التعلم من خالل النشاط
:
األلعاب

سجل
قصصي

تلوين
التحديات :

أخرى

رسم أشياء
األلعاب
مقترحات التحسين

كؤوس
الطباشير
حبوب
صمغ
الحاسوب

معلومات عامة عن الطلبة :

معلومات عامة عن الطالب -:
FORM#QF71-1-49rev.a
Form # QF71-1-47rev.a

مدير المدرسة  /االسم والتوقيع :
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع :

التاريخ :
التاريخ :

/
/

/
/

عنوان الوحدة  :الجمع ضمن العدد 9

الصفحات60-46 :

عدد الحصص24 :

الفترة الزمنية  :من

الرقم

النتاجات العامة

المواد والتجهيزات
( مصادر التعلم )

استراتيجيات التدريس

1

يتعرف مكونات العدد ( )6،7 ،5 ،4

ورق ملونا

2

يجمع عددين ضمن العدد 9

بيئة الصف

التدريس المباشر:
العمل في الكتاب
المدرسي
التدريبات والتمارين

3

يستنتج أن الجمع عملية تبادلية

أقالم تلوين

4

يجمع باستخدام خط األعداد

مكعبات

5

يجمع عددين ضمن العدد  9أفقيا وعموديا

أعواد

6

يعبر عن مسائل على عملية الجمع لفظيا

أدوات الطالب

7

حل مسائل كتابية

كؤوس

8

حل تمارين المراجعة

الطباشير

التقويـــــــــــــــــــــــــم
االستراتيجيات األدوات

أنشطة مرافقة

سلم
التقدير

استعمال
البطاقات
حل تدريبات
الدروس

اشعر بالرضا عن:

القلم
والورقة
المالحظة

التعلم في مجموعات:
التعلم التعاوني
التعلم من خالل النشاط
:
األلعاب

 2018/11/1الى 2018/11/30
التأمل الذاتي حول الوحدة

سجل
قصصي
أخرى

التحديات :
تلوين
مقترحات التحسين:

رسم أشياء
األلعاب

حبوب
صمغ
الحاسوب

الطالب -:
معلوماتعن
معلومات عامة
الطلبة :
عامة عن
Form # QF71-1-47rev.a
FORM#QF71-1-49rev.a

مدير المدرسة  /االسم والتوقيع :
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع :

التاريخ :
التاريخ :

/
/

/
/

المبحث:

رياضيات

عنوان الوحدة :الطرح ضمن العدد 9

الصفحات:

71-62

عدد الحصص24 :

الفترة الزمنية :من  2018/ 12/1الى 2018/12/28

الرقم

النتاجات العامة

1

يدرك مفهوم الطرح

المواد والتجهيزات
( مصادر التعلم )
ورق ملونا

2

يجد ناتج طرح عددين ضمن العدد9

بيئة الصف

3

يكتب جملة عددية

أقالم تلوين

4

يجد ناتج الطرح أفقيا وعموديا

مكعبات

يطرح الكل ويطرح الصفر

أعواد

استراتيجيات التدريس التقويـــــــــــــــــــــــــم
االستراتيجيات األدوات
سلم التقدير استعمال
القلم والورقة
التدريس المباشر:
البطاقات
العمل في الكتاب
حل تدريبات
المدرسي
الدروس
سجل
المالحظة
التدريبات والتمارين
قصصي
تلوين
التعلم في مجموعات:
رسم أشياء
أخرى
التعلم التعاوني
األلعاب

6

يحل مسائل كتابية

أدوات الطالب

7

يربط بين الجمع والطرح

كؤوس

التعلم من خالل
النشاط :
األلعاب

5

أنشطة مرافقة
التأمل الذاتي حول الوحدة
اشعر بالرضا عن:

التحديات :

مقترحات التحسين:

الطباشير
حبوب
صمغ
الحاسوب

الطلبة: -
عنالطالب :
عامةعن
معلومات عامة
معلومات
FORM#QF71-1-49rev.a
Form # QF71-1-47rev.a

مدير المدرسة  /االسم والتوقيع :
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع :

التاريخ :
التاريخ :

/
/

/
/

بسم هللا الرحمن الرحيم
الصف األول األساسي  /محتوى تحليل الوحدة
المادة :رياضيات
المفردات
الوحدة األولى:
التصنيف

الفصل األول
الوحدة :األعداد من () 9-0
الحقائق واألفكار
المفاهيم
والمصطلحات
من ظروف المكان فوق وتحت
الشكل اللون

التعميمات

القيم واالتجاهات

المهارات

الرسوم واإلشكال

يميز طالب الصف

احترام المعلم
النظافة

التلوين
الكتابة
العد الشفوي

صور حيوانات
صور فواكه
صور مالبس
صور أشجار

األول األشكال
الحجم اكثر اقل داخل
خارج

المحافظة على
مرافق المدرسة

الحجم اكثر اقل
داخل خارج فوق

فوق تحت يمين يسار

تحت يمين يسار

األنماط

األنماط

واأللوان ومواقع
األشياء

األنشطة
والمهمات
التلوين
التوصيل
أمال الفراغ

طاعة الوالدين
األمانة

األعداد ( صفر)10-
األعداد ( صفر )19-

الوحدة الثانية:
مقارنة األعداد
ترتيب األعداد
العدد التالي
العدد السابق
العدد األكبر واألصغر
الترتيب التصاعدي
والتنازلي
العد القفزي
العد الترتيبي
حط األعداد

العدد التالي
العدد السابق
العدد األكبر واألصغر
الترتيب التصاعدي
والتنازلي
العد القفزي
العد الترتيبي
خط األعداد

العدد التالي اكبر من العدد السابق
الترتيب التصاعدي البدء بالعدد األصغر
الترتيب التنازلي البدء بالعدد األكبر

العدد السابق اصغر
بواحد أو اثنان أو ثالث
العدد األكبر اكبر بواحد
أو اثنان أو ثالث فأكثر

احترام المعلم
النظافة
المحافظة على
مرافق المدرسة
طاعة الوالدين
األمانة

التلوين
الكتابة
العد الشفوي
العد القفزي
العد الترتيبي

صور حيوانات
صور فواكه
صور مالبس
صور أشجار
صور وسائل نقل
رسومات الكتاب

التلوين
التوصيل
أمال الفراغ

الوحدة الثالثة:
الجمع ضمن العدد 9
خصائص الجمع
الجمع على خط
األعداد
الجمع أفقيا وعموديا
مكونات األعداد

الوحدة الرابعة:
الطرح ضمن العدد 9
مفهوم الطرح
الطرح أفقيا وكليا
طرح الكل وطرح
الصفر
العالقة بين الطرح
والجمع

الجمع
خط األعداد
الجمع األفقي
الجمع العمودي

الطرح
بناء األعداد

جمع عددين يعطينا عدد اكبر
عند تبديل أماكن عددين يبقى الناتج نفسه
في الجمع

يوجد اكثر من عددين
عند جمعهما يعطينا
الناتج نفسه

احترام المعلم
النظافة
المحافظة على
مرافق المدرسة
طاعة الوالدين
األمانة

التلوين
الكتابة
العد الشفوي
العد القفزي
العد الترتيبي
الجمع

صور حيوانات
صور فواكه
صور مالبس
صور أشجار
صور وسائل نقل
رسومات الكتاب
مكعبات

ألجراء عملية الطرح نبدأ
بالعدد األكبر
ال يمكن تبديل أماكن
األعداد إلجراء الطرح في
العملية الواحدة

احترام المعلم
النظافة
المحافظة على
مرافق المدرسة
طاعة الوالدين
األمانة

الطرح

صور حيوانات
صور فواكه
صور مالبس
صور أشجار
صور وسائل نقل
رسومات الكتاب
مكعبات

الجمع األفقي والعمودي يعطينا الناتج
نفسه

ألجراء عملية الطرح نبدا بالعدد األكبر
ال يمكن تبديل أماكن األعداد إلجراء الطرح
في العملية الواحدة

أعداد المعلم:

بناء األعداد

التلوين
التوصيل
أمال الفراغ
تمارين جمع

التلوين
التوصيل
أمال الفراغ
تمارين طرح

FORM #QF17-1-47rev. a

