
وزارة التعليم
اإلدارة العامة بمنطقة عسير
مكتب تعليم خميس مشيط

قسم الصفوف األولية

/إعداد مشرفات الصفوف األولية

مثراء سفر عايض الشهراني

ملياء سعيد هـــادي القحطاني

 مصعودهدى علي حممد آل

م2020/ هـ 1442



2



ة وصـحب آلـ  احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى 

:وبعد, أمجعني

ــ  للطــال         ــ  تهي ــواد األساســية ال ــادة الريا ــيات مــا امل ــد م تع

ا مــ, فــرا اساســا  مســاويات عليــا مــا العفايــات الاعليميــة    

اعده ويســ, ياــيل لــ  تنميــة عدىتــ  علــى الــافع  و ــ  املشــعالت   

ىت وعـد تطـو  . على الاعام  مع مواعف احلياة وتلبيـة ماطلباتهـا   

ــة       ــى الدعـ ــ  علـ ــرد ال سيـ ــا لـ ــيات مـ ــيا الريا ـ ــداف تعلـ أهـ

هـا  والسرعة يف إجراء العمليات احلسابية إىل ال سيـ  علـى الف  

الــ  ل ــ  أ ــد األهــداف ( املســا  )والقــدىة علــى  ــ  املشــعالت  

ملسـالة  األساسية لاعلا الريا يات ويعاقد س   ما الطلبة أن ا

ميعا أن حت  بطريقة وا دة فقط نايجة تعودها على ذلك يف

يا  ــ  املســا   اــالل املرا ــ  الاعليميــة لــةلك فــ ن عمليــة تعــو  

للة اس اتيجية س  املسـللة واههامـام بانفيـة اطـوات  ـ  املسـ      

وفق اخلطوات األىبع تعد عملية مهمة ياوعـف عليهـا حـال  ـ      

ــات الصـــفوف   ــامم لاـــدىي  معلمـ ــللة و ـــةا ذ تنفيـــة الرنـ املسـ

ــى املماىســات الادىيســية الصــحيحة وفــق اخلطــوات     األوليــة عل

.األىبع يف مادة الريا يات
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اســـامدام  احلقيبـــة الادىيبيـــة أانـــاء الرنـــامم يســـاعد علـــى       •

.حتقيق أهدافك

.يةالاحض  يبدأ بعد مخس دعا ق ما بداية اجللسة الادىيب•

ق املشاىسة الفعالة وتبادل اخلرات مـا أحـل الوسـا   لاحقيـ    •

.  أهداف الرنامم

احلــرا علــى  ضــوى الرنــامم يععــس صمصــياك و رصــك     •

.على حتقيق أهدافك

و ـــع أجهـــ ة اهتصـــال علـــى الصـــامي يـــوفر بي ـــة تدىيبيـــة        •

.مساعدة

ــامم     • تــةسري أن الاــدىي  مهــاىة وماىســاك لاطبيقــات الرن

.باسامراى يساعد على اه افاظ بها

احلواى ا ادئ وا  ام الطرف اآلار, لي  يف اهتصال•

ــاعد علـــى   • ــة يسـ ــيا الرنـــامم الاـــدىيى بدعـ ــوذم تقيـ تعب ـــة جـ

.تطويره وحا  
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.البعدي لقياس اخلرات املضافة لدى املادىبني  الاقويا إجراء •

.عياس ى ا املادىبني ما االل اسابانة  •

.اإلعداد اجليد للمادة الادىيبية •

.املراجعة الدعيقة للمادة الادىيبية •

.اسايعا  املادة واألنشطة املعدة •

مراعاة ال ما وفق اخلطة املو وعة  •

.الالسد ما توفر مجيع األدوات الالزمة و جاه ية األدوات الادىيبية •

.اااياى بعض املادىبني عشوا يًا لعرض املادة العلمية•

.اساعراض عم  اجملموعات بعد نهاية س  نشاط•

.ماابعة املادىبني أاناء النشاط•

.عرض املادة العلمية للنشاط بعد اناهاء عرض اجملموعات •

.احلرا على اإلعداد و احملافظة على اهلا ام باخلطة الادىيبية•

.البدء يف الوعي احملدد وتقيد باخلطة ال منية•

.تو يل أهداف الرنامم•

.ال سي  على ا اياجات املادىبني •

.اهبداع ما بداية الدوىة إىل نهاياها •

.اههامام بالعالعات اإلنسانية  •

.اههامام بافاع  ومشاىسات املادىبني •

.تشجيع املادىبني على األس لة و تبادل اخلرات •

.حتوي  املعاىف إىل مهاىات و اهباعاد عا الافاصي  وال سي  على النقاط ا امة •

.الانويع يف األسالي  والوسا   الادىيبية •
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ــع    • ــدىي  ,الاقــويا   ,الاقــديا )تضــمني  صــة الريا ــيات اخلطــوات األىب ع مــ(الاــدىيس ,الا

بديلـة  مراعاة اهلا ام بانفية األنشطة الواىدة يف دلي  املعلا وعدم إغفـال اطـة الاـدىيس ال   

.ومعاجلة األاطاء الشا عة سما وىد يف دلي  املعلا , عند احلاجة إىل ذلك 

, الــربط بالــديا وبــاملواد األاــرى والــربط بواعــع الالميــةات والعمــ  علــى إاــراء معلومــاتها     •

.باإل افة إىل الربط املوجود يف دلي  املعلا  س  وىوده 

ــاء توظيــف تقــديا الفصــ  ومشــاىيع الفصــ  بشــع  جــدي عقــ  الاقــويا الاشميصــي و      • أان

فردًيــا ومجاعًيــا  ســ  توجيهــات  ,تنفيــة الــدىوس بهــدف تــدعيا مفــاهيا ومهــاىات الفصــ    

.دلي  املعلا

ــات ســ  فصــ  لــا مقــق اللــرض منهــا يف الاقــويا الاعــوي  والاجميعــ        • ي توظيــف مطوي

.اخلاامي 

اعيـة  اهساعانة بلوىاق العم  الواىدة يف نهاية دلي  املعلا يف تصميا أوىاق عم  فرديـة ومج •

.سما وىد يف أنشطة الدىوس 

يهــات وااابــاى الفصــ  اإل ــايف  ســ  الاوج , واهاابــاى ال اسمــي , تفعيــ  ااابــاى الفصــ   •

.الواىدة يف دلي  املعلا 

.إسسا  املعلمات  مهاىات تدىيس    املسللة الريا ية •

.ياتاملماىسات الادىيسية وفق اخلطوات األىبع لادىيس الريا 

.معلمات الريا يات بالصفوف األولية

ة دىوس تبصــ  معلمــات الريا ــيات للصــف األول وال ــاني وال الــط اهباــدا ي  طــوات تنفيــ   

.الريا يات وفق املناهم املطوىة
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.ىيىوذلك للوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة ما تنفية الرنامم الاد

:سياا تقديا الرنامم الادىيى باسامدام األسالي  املانوعة ومنها

احملاضرة

االستقصاء

تدريبات 

عملية

املناقشة 

النشطة

أوراق

كتب 

الرياضيات

دليل 

املعلم

احلاسب 

اآللي

8يومان مبعدل 

ساعات
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ال ماالعنصراجللسة

اليوم األول

د50اطوات تدىيس الريا يات للصف األول وفق اخلطوات األىبع1

د55عاطوات تدىيس الريا يات للصف ال اني وال الط وفق اخلطوات األىب1

د15اس ا ة

د120ختطيط دىس يف مادة الريا يات وفق اخلطوات األىبع2

اليوم ال اني

1

جاذم ألوىاق العم  الواىدة يف نهاية دلي  املعلا للصفوف األولية  

فردي ومجاعي

د50

د60.اطوات    املسللة الريا ية1

د15اس ا ة

د60اس اتيجيات الاعلا النشط يف تدىيس مادة الريا يات  2

د55أدوات الاقويا ملادة الريا يات يف الصفوف األولية2
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اطــوات تــدىيس مــادة الريا ــيات للصــف األول اهباــدا ي وفــق  •

.اخلطوات األىبع

اطــــوات تــــدىيس مــــادة الريا ــــيات للصــــفني ال ــــاني وال الــــط •

.اهبادا ي وفق اخلطوات األىبع

.ختطيط مادة الريا يات وفق اخلطوات األىبع•

:يف نهاية اجللسة ياوعع ما املادىبة أن تعون عادىة على

تنفيــــة وأداء دىس الريا ــــيات للصــــف األول وفــــق اخلطــــوات     •

.األىبع

ق تنفيــــة وأداء دىس الريا ــــيات للصــــفني ال ــــاني وال الــــط وفــــ•

.اخلطوات األىبع

ات الامعا ما ختطيط الدىس يف مـادة الريا ـيات وفـق اخلطـو    •

.األىبع
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لى ما االل اراتك الاعليمية ما الفرق بني تدىيس مادة الريا يات  ع

املناهم القدمية وبني تدىيس مادة الريا يات على املناهم املطوىة؟

12

م

يتقويا عبل

ه/نعا

مفردات البطاعة

انوعةيقدم الاعليا القديا أنشطة تراعي الفروق الفردية بني الطال  بلسالي  تدىيس م1

.ياضما الاعليا احلديط أس لة  واىية وأنشطة مانوعة2

.ياضما الاعليا القديا اطة تدىيس بديلة مق  ة للمعلا3

4

ياضما الاعليا احلديط أسالي  مانوعة لاقويا الطال  

(اخلاامي–الاعوي  –الاشميصي )

.تاملماىسات الادىيسية يف الاعليا احلديط تاضما اطوات مخس لادىيس الريا يا5

.ياضما الاعليا القديا مهاىات الافع  العليا6

الاعليا القديا ياضما ترابط ىاسي بني املو وعات الدىاسية7

8

ياضما الاعليا احلديط أس لة ماعددة املساويات 

(فوق الاوسط– ما املاوسط –دون املاوسط )

الاعليا القديا يراعي تنوع الواجبات املن لية حبس  القدىات املمالفة لدى الطال 9

للدىسالاقويا الاعوي  يف الاعليا احلديط يوفر طرعًا بديلة لاحديد اسايعا  الطال 10

دقائق10/ الزمن



اس اتيجية العصف الةه        : أسلو  الانفية 

أن تاعرف املادىبة على اطوات تدىيس مادة الريا يات  : هدف النشاط

.للصف األول اهبادا ي وفق اخلطوات األىبع
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ى علـيها  يف بداية احلصة تقوم املعلمة بافقد الواجـ  املن لـي الـةي ذ الاعليـف بـ  مـا اـالل املـرو        * 

.ومراجعة احل  

يف البداية ميعا للمعلمة أن تبدأ لسللة اليوم* 

لريا إمحاء عد يعون ماعلقًا بالدىس السابق–

.وتناعشها مع الطالبات يف مدة ه تاجاوز مخس دعا ق وتعار املعاسبات السابقة للدىس-

:التقديم -1

,   حمسـوس  ياا تقديا نشاط تساعم  الطالبات في  وسـا   تعليميـة لاقـديا املفهـوم اجملـرد بلسـلو      

.وتناعش معها املعلمة املفهوم وفق اخلطوات املو حة وتطرل األس لة 

:التدريس -2

ردات مع ال سي  على املفـ –م ال الدىس -تناعش املعلمة اجل ء احملاط باألاضر يف ساا  الطال  

مــا اــالل الاعريــف بهــا وإعطــاء م ــال  ــا وطــرل الســىال ومــا اــا تعاــ  علــى بطاعــات وتعــرض يف      

سمـا تاضـما هـةه املر لـة اطـة تـدىيس بديلـة مق  ـة         , الفص  وتاا مراجعاها ما  ـني إىل آاـر  

.للمعلمة إذا واجهي الطالبات صعوبة يف فها الدىس 

:التدريب -3

:وينقسا إىل عسمني 

وتاضـــما اجملموعـــة األوىل مـــا الامـــاىيا الـــ  تعـــون عـــادة يف الصـــفحة األوىل مـــا  :تـــدىي  موجـــ  

.احل  وتناعش املعلمة الطالبات يف احل  وفق األسلو  املطرول يف الدلي  وتساعدها يف, الدىس

مـات  ـا   توجي  الطالبات إىل الاماىيا يف الصفحة ال انية مـا الـدىس وصـرل الاعلي   : تدىي  مساق  

هــا وعلــى املعلمــة الانبــ  لااطــاء الشــا عة الــ  عــد تقــع في, اــا مطــالباها حبلــها دون مســاعدة منهــا ,

.الطالبات وال  وىدت يف دلي  املعلا 

:التقويم -4

  ويـاا إجـراء بعـض املعاجلـات الـ  تعقـ      , أنشطة مق  ة للمعلمة سما هـو مو ـل يف دليـ  املعلـا     

 يـط يـاا   , يف ذلك ( تلسد سريع )ويساعدها , الاقويا  س  ما تال ظ  ما مدى فهمها ما عدم  

( علــا الــواىدة يف الصــفحة األوىل مــا الــدىس يف دليــ  امل )اعــ ال اســاعمال أ ــد بــدا   تنويــع الاعلــيا  

.ملعاجلة الضعف لدى الطالبات إن وجد أو تنفية أنشطة إارا ية  س  اه ايام 
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ى علـيها  يف بداية احلصة تقوم املعلمة بافقد الواجـ  املن لـي الـةي ذ الاعليـف بـ  مـا اـالل املـرو        -1

.ومراجعة احل  

السـابق  عد يعون ماعلقًا بالدىس-لريا إمحاء–يف البداية ميعا للمعلمة أن تبدأ لسللة اليوم -2

.وتناعشها مع الطالبات يف مدة ه تاجاوز مخس دعا ق-

:التقديم -1

,   حمسـوس  ياا تقديا نشاط تساعم  الطالبات في  وسـا   تعليميـة لاقـديا املفهـوم اجملـرد بلسـلو      

.وتناعش معها املعلمة املفهوم وفق اخلطوات املو حة وتطرل األس لة 

:التدريس -2

اـا  . ا  و ـا تقدم في  املعلمة نشاًطا آار, وتطرل األس لة املق  ة يف الدلي  على الطالبـات وتناعشـه  

الـدىس  الواىد يف ساا  الطال  لافعي  املفردات وتو يل وتع ي  مفهـوم " أساعد"تناعش معها ج ء 

ــا تناقــ  إىل أســ لة   .  ــوجهها وتاــابعها أانــاء احلــ    " أتلســد"ا ــى املعلمــة عــدم اهناقــال إىل    . وت وعل

,اخلطوة الاالية إه بعد الالسد ما اسايعا  الطالبات للمفهوم 

ؤوا فرصة جيدة للمعلمـة سـي تاحقـق مـا اسـايعابها للمفهـوم عبـ  أن يبـد        " أحتدث"ويقدم لريا 

يس أما يف  الة عدم اسايعابها للمفهوم فيمعا للمعلمـة اسـاعمال اطـة الاـدى    . حب  لاىيا أتدى 

.البديلة عب  البدء حب  الاماىيا

:  التدريب -3

ات لــاىيا أتــدى  يف الصــفحة ال انيــة مــا ساــا  الطالــ  يف ســ  دىس ويقــدم دليــ  املعلــا مق  ــ  

فـوق  ,وسـط   ـما املا ,دون املاوسـط  ,لاصنيف الامـاىيا وتنويعهـا وفـق مسـاويات الطالبـات املمالفـة       

.املاوسط 

: التقويم -4

مـدى  يقدم الدلي  هنا لاىيا حتـي مسـمى تقـويا تعـوي  تعـون عـادة صـاملة للمفهـوم للاحقـق مـا          

اسايعا  الطالبات ل , وميعا للمعلمة اختاذ بعض القراىات  س  ما تال ظـ  مـا مـدى فهمهـا مـا      

اىدة يف ذلك,  يط ياا اع ال اسـاعمال أ ـد بـدا   تنويـع الاعلـيا الـو      " تلسد سريع"عدم , ويساعدها 

يــة أو تنف,يف الصــفحة األوىل مــا الــدىس يف دليــ  املعلــا ملعاجلــة الضــعف لــدى الطالبــات إن وجــد          

.أنشطة إارا ية  س  اه ايام 
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اس اتيجية الاعلا الاعاوني  : أسلو  الانفية 

 يات أن تسانام املادىبة اخلطوات األىبع لادىيس مادة الريا: هدف النشاط

.للصف ال اني وال الط اهبادا ي وفق اخلطوات األىبع

ــادة     ــدىيس مــ ــع لاــ ــوات األىبــ ــري اخلطــ اذســ

رل؟الريا يات للصف ال اني وال الط مع الش

18
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التهيئة

ما االل مراجعة سريعة وتفقـد واجـ   :مراجعة الفعرة األساسية يف الدىس السابق * 

.اخل ...,الدىس السابق 

هــي مســللة إمحــاء مق  ــة تعر ــها املعلمــة يف بدايــة احلصــة وا ــدف :مســللة اليــوم * 

سـبًبا  على املعلمة عر ها بسرعة  اى ه تعون.منها تنشيط الالميةات وجة  اناباهها 

.لضياع وعي احلصة 

تـــةسره املعلمـــة وتعابـــ  علـــى الســـبوىة مباصـــرة   وه داعـــي   :ساابـــة عنـــوان الـــدىس * 

.هسانااج  ما معاسبات أو معلومات سابقة لدى الالميةة 

مـام  تعر ـها وتعابهـا املعلمـة علـى السـبوىة وتظـ  أ      :عرض وساابـة األفعـاى الر يسـة    * 

ا أن أعني الالميةات االل احلصة    اى تعون الالميةة علـى بصـ ة لـا هـو ماوعـع منهـ      

.تنج ه االل هةه احلصة 

  يف بطاعـات علـى جانـ   ( دون صـرل  ) تعر ها املعلمة يف هةه املر لة :  عرض املفردات * 

ــى الالميــةات  ( البطاعــات املصــوىة  ) الســبوىة    يــط يفضــ  إعــداد بطاعــات     وعر ــها عل

.ليقرأنها اا ت بي على جان  السبوىة 

:ثم نتبع خطة التعليم ذات اخلطوات األربع

:التقديم -1

لطالبـات  نشاط يف دلي  املعلمة ينفة ما عب  الطالبات وحتـي إصـراف املعلمـة  تسـاعم  ا    

علمـة  وتنـاعش معهـا امل  , في  وسا   تعليمية  لاقـديا املفهـوم اجملـرد بلسـلو  حمسـوس      

و وميعــا للمعلمـــة اباعـــاى نشـــاط أ , املفهــوم وفـــق اخلطـــوات املو ــحة وتطـــرل األســـ لة   

.أنشطة أارى 
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:التدريس-2

اء األفعـاى  هي أس لة بناء موجـودة يف دليـ  املعلـا تسـاعد الالميـةات علـى اساقصـ       : أس لة الاع ي  * 

أمـا  , ليهـا  الر يسية للدىس وفهمها   يعر ها دلي  املعلا عب  فقرة اساعد وياا مناعشـاها واإلجابـة ع  

.إذا اسابدلي بفقرة نشاط ف ن  يعر ها بعد تنفية الالميةات خلطوات النشاط

ق وهي أنشطة مانوعة ما واعـع احليـاة تراعـي الفـرو    , تعار فقرة اساعد مدااًل للدىس : اساعد * 

املسـللة يف  ويعار البداية الفعلية ل    تقرأ الالميـةات , وتساعد املعلمة على تدىيس الدىس , الفردية 

وياـــال , ( اخل ...,العاـــا  املدىســـي أو مـــا عـــرض بوىبوينـــي أو اســـطوانة أو لو ـــة وىعيـــة )اســـاعد مـــا 

.اا ُيناعش  لها معها , للالميةات الفرصة للافع  فيها 

الااليـة  ويعون تقديا املفردات باخلطوات] مفردات )تعر   املعلمة لا في  ما : احملاوى العلمي *

وحتـ  مجيـع األم لـة    , سمـا وىد يف ساـا  الطالبـة    ( أم لـة  +مفـاهيا  [ + سـىال –م ـال  –الاعريف : 

.سما وىد ما توجيهات يف دلي  املعلا 

ة اإل ـافية  يف هةه املر لة بالنسبة للصف ال الط اهبادا ي إذا ا اام األمر ف ن املعلمة تنـاعش األم لـ  

ا  الطالـ   املوجودة يف دلي  املعلا  يط يوجد م ال إ ايف يف دلي  املعلمة ماناظر مع املوجـود يف ساـ  

.تساعني ب  املعلمة عند احلاجة بالنسبة للصف ال الط اهبادا ي

وه تقرأهــا عـراءة وه تعــرض  لــها سـاماًل مــا جهــاز العــرض   ســبوىًياحتـ  املعلمــة األم لــة احمللولـة   

.وغ ه وأاناء احل  تللق الالميةات العا  

, اابعـة  تدىيبات مباصرة حتلها مجيع الالميةات فردًيا ولر املعلمة علـيها للاصـحيل وامل  : تلسد * 

ة وهــةه الاــدىيبات هبــد مــا إتقانهــا مــا عبــ  اجلميــع عبــ  اهناقــال للمســاوى األصــع    وبعــد تنفيــ     

وق فــ,  ــما املاوســط  , دون املاوســط ) تــدىيبات أتلســد ميعــا تعــدي  توزيــع الالميــةات إىل ف ــات       

. س  مساواها ( املاوسط 

يعاــر هــةا الاــدىي  مــا مهــاىات الاواصــ  الريا ــي ويهــدف إىل تقــويا فهــا الالميــةات: أحتــدث * 

يف هـةا  وينبلي علـى املعلمـة إصـراع معظـا الالميـةات     ,( أتدى  ) صفوًيا عب  اهناقال للمطوة الاالية 

.الادىي  
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:التدريب-3

: أتدى  يف الصف ال اني اهبادا ي

اويات لموعة تدىيبات مانوعة ملماىسة املهاىات تابع فيها املعلمة اإلجراءات  س  املسـ 

.وفق اجلدول املو ل يف دلي  املعلا ( فوق املاوسط ,  ما , دون )

:أتدى  وأ   املسا   للصف ال الط اهبادا ي 

سـ   لموعة تدىيبات مانوعـة ملماىسـة املهـاىات تابـع فيهـا املعلمـة تنويـع الاـدىيبات          

عـد تـوزع   و, وفق ما وىد يف دلي  املعلا ما توجيهات( فوق املاوسط,  ما, دون)املساويات

.سواج  من لي وفق اجلدول املو ل يف دلي  املعلا

: مسا   مهاىات الافع  العليا 

سـاًل  مسا   مهاىات الافع  العليا ميعا الاشجيع على  لـها مـا عبـ  مجيـع الالميـةات     

.وفق عدىات  

: أسا  

لانمية وهو ما األس لة املهمة( أسا  ) تناهي مسا   الافع  العليا بسىال حتي عنوان 

مهــاىات الاواصــ  الريا ــي لــدى الالميــةات ومــ  فردًيــا أو مجاعًيــا وتعــرض يف للــة   

.الصف  
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:التقويم -4

:اطوة إغالق الدىس وتلتي يف دلي  املعلا على إ دى الصوى الاالية 

.الاقويا الاعوي  : سىال أو أس ر حده يف دلي  املعلا ويرد حتي مسمى 

ــواىدة يف أول الــدىس يف دل        ــيا ال ــوزع أنشــطة تنويــع الاعل ــ  ت ــاًء علي ــ  تلســد ســريع وبن ي

.املعلمة 

.ماابعة املطويات 

.تقويا املفردات 

.اخل ... -بطاعات املعافلة –تعلا ه ق –تعلا سابق 

:نشاطات تقوميية 

نهاية س  توفر نشاطات الاقويا الاعوي  طرا ق بديلة لاحديد اسايعا  الطلبة يف

:دىس م  

جابــة جيــ  علــى الطلبــة أن جييبــوا عــا الســىال املطلــو , ويســل موا اإل   : بطاعــة املعافــلة* 

.للمعلا عب  ملادىة الصف

يربط الطلبة ما تعلموه يف الدىس احلالي لا تعلموه سابقًا: الاعلا السابق* 

.خيّما الطلبة سيفية اىتباط الدىس احلالي بالدىس الاالي: الاعلا الال ق* 

لراعاة وعـي  املرونة يف تنفية الاماىيا املاعلقة بعاا  الطال  للصف ال الط: الواج  * 

ــ  وتنويــع الاــدىي            ــق فعــرة الــدىس وأهداف ــات لــا يضــما حتقي احلصــة وعــدد الطالب

  وميعـا للمعلمـة أن ختصـع بعـض لـاىيا ساـا  الطالـ       , والواج   س  املسـاويات  

.سواج  من لي 
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(.الدىوس س  وىوده يف)تفعي  تقديا الفص  ومشروع الفص  بداية س  فص , وتفعي  الربط .1

. ال سي  على تفعي  الاقديا لع  دىس وحتقيق أهداف  لبناء املعاىف اجلديدة.2

تــدويا عنــوان الــدىس علــى الســبوىة, مفــردات الــدىس, فعــرة الــدىس مــع اإلصــاىة  ــا والاعريــف         .3

.والشرل

الطـال   تفعي  اااباى مناصف الفص , واااباى نهاية الفصـ , واهاابـاى ال اسمـي, وعـدم تعليـف     .4

.ب  سواج  من لي

(.أسا )تفعي  للة الصف للصف ال الط اهبادا ي لافعي  مهاىة العاابة يف تدىي  .5

وعـــدد املرونــة يف تنفيــة الامــاىيا املاعلقــة بعاــا  الطالـــ  للصــف ال الــط لراعــاة وعــي احلصــة          .6

, وميعا الطالبات لا يضما حتقيق فعرة الدىس وأهداف  وتنويع الادىي  والواج   س  املساويات

.للمعلمة أن ختصع بعض لاىيا ساا  الطال  سواج  من لي

العنايــة بشــرل دىوس مهــاىة  ــ  املســللة بشــع  واف, مــع تــدىي  الطالبــات تــدىيبًا وافًيــا علــى  ــ      .7

.املسا   وفق اخلطوات األىبع حل  املسللة

يـ  املسـاويات   تفعي  تنويع الاعلـيا يف ساـا  الطالـ , وعلـى املعلمـة ااايـاى الطريقـة املناسـبة لامي        .8

(.خلطوةالامطيط املسبق اجليد  ةه ا. )م   اجملموعات املاجانسة أو البطاعات أو األصعال أو األلوان

جتهيــ  احملسوســات اليدويــة والوســا   للمجموعــات مســبًقا, مــع العنايــة بــلوىاق العمــ  امللحقــة يف   .9

  علمــًا أن أوىاق العمــ  تشــم  املرا ــ   . )دليــ  املعلــا للصــف األول اهباــدا ي الفصــ  الدىاســي األول     

(.  ال الث

سـا ة  توف  بدا   حل  تـدىيبات ساـا  الطالـ  للصـف ال الـط اهباـدا ي يف  الـة عـدم سفايـة امل         .10

.........(.الدفاتر)لةلك م   

–ة املسـا   الريا ـي  –فعـرة الـدىس   –عـراءة املفـردات   )تع ي  مهاىتي القراءة والعاابة مـا اـالل   .11

(.املطويات

.العناية باملطويات وتنفيةها فرديًا, وماابعاها وفق اساماىة تقييا املطويات.12

اخلـــرا ط املفاهيميـــة والةهنيـــة, ملـــف األعمـــال, الاطبيقـــات العمليـــة,  )املهمـــات األدا يـــة تشـــم  .13

(.املشروعات

الرجوع إىل الباىسود املوجـود يف ساـا  الطالـ  والـةي مـوي مـواد إارا يـة وداعمـة علـى منصـة           . 14

.  عني
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اس اتيجية الاعلا الةاتي : أسلو  الانفية 

ت أن ختطط املادىبة دىس يف مادة الريا يات وفق اخلطوا: هدف النشاط

.األىبع

ااااىي دىس ما منهم الريا يات واططي ل  وفق اخلطوات 

(دلي  املعلا) األىبع مع أاة اهعاباى بافعي  

24
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الامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا

ملادة الريا يات املطوى

25

:الصف:الااىيخ

:احلصة:اليوم

:الوسا  :املو وع

الاقديا

(فعرة الدىس )ا دف ما الدىس 

:املفردات اجلديدة 

:مسللة اليوم 

:نشاط 

:للنشاط األس لة احلواىية 

•

•

الادىيس

:اساعد 

•

•

:اس اتيجيات الادىيس املسامدمة 

:أتلسد 

:اطة الادىيس البديلة 

الادىي 

:أتدى  

:مسا   مهاىات الافع  العليا 

:تقويا تعوي  

:أسا  

الاقويا

( :تنويع الاعليا )تلسد سريع 

( :إن وجد)الربط مع املواد األارى 

:تقويا املفردات 

:ماابعة املطويات 

الواج  

:املن لي 
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ال الط:الصفهـ1443/       / :الااىيخ

األوىل:احلصةاأل د:اليوم

:املو وع

عالعة القسمة 

بالضر 

:الوسا  

وىعة مربعات, عطع عد ,  

تطبيق الع وني

:البيانات األساسية للدرس

ى الامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطو
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الاقديا

(:فعرة الدىس )ا دف ما الدىس 

أعسا مساعماًل العالعة بني القسمة والضر 

:املفردات اجلديدة 

املقسوم, املقسوم علي , ناتم القسمة, احلقا ق امل ابطة

:مسللة اليوم 

إذا سان ميي عب  حممد وبعد ىا د, وعمر . يقف ميي, وحممد, وعمر, وىا د يف اط مساقيا

هو األا , فرتبها ما األول إىل األا ؟  

ىا د, ميي, حممد, عمر: احل 

التقديم/ اخلطوة األوىل

ى الامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطو

ي  املعلااملطوى  ما واعع دلالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات 
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الاقديا

:نشاط 

عطعة عد, وأسلف طالبًا ما 35وأعط س  لموعة . 4أعسا الطال  لموعات, يف س  منها 

.  س  لموعة بلن يعون مقرىًا

21= 7×3: اسا  مجلة  ر  على السبوىة, م  

.  عطع7صفوف يف س  صف 3عطعة عد لعم  صبعة ما 21واطل  إليها  اساعمال 

:للنشاط األس لة احلواىية 

3ما عدد الصفوف؟ •

7ما عدد القطع يف س  صف؟ •

21ما عدد القطع سلها؟ •

التقديم/ اخلطوة األوىل

ى الامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطو

ي  املعلاالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطوى  ما واعع دل
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الادىيس

:  أس لة البناء

:ما عطع العد, واطل  منها أن يعابوا5ما 3اطل  إىل الطال  عم  صبعة •

.  مجل   ر   ةه الشبعة•

3 ×5 =15       ,5 ×3 =15 .

(.كميعنك ىسا دا رتني  ول اجملموعات املاساوية ملساعدت.)مجل  عسمة  ةه الشبعة•

15÷5 =3         ,15÷3=5.

:    على السبوىة, واسلل32=8×4اسا  •

ما احلقا ق األارى امل ابطة مع هةه احلقيقة؟•

8×4 =32    ,32 ÷8 =4     ,32 ÷4 =8 .

:ساعد أ

( .أساعد)اطل  ما الطال  ان يفاحوا سابها ويقرؤوا املسللة يف فقرة •

:اعدم  ا املفاهيا الاالية•

. املقسوم , واملقسوم علي , وناتم القسمة, واحلقا ق امل ابطة

.أطل  إليها ا مناعشة امل الني احمللولني•

التدريس/ الثانيةاخلطوة 

ى الامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطو

ي  املعلاالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطوى  ما واعع دل
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الادىيس

:اس اتيجيات الادىيس املسامدمة 

:أتلسد 

.وأتابع  لها( أتلسد)أطل  ما الالميةة    أس لة 

:اطة الادىيس البديلة 

إذا واج  الطال  صعوبات يف ىبط الضر  بالقسمة

:فاساعم  أ د بدا   إعادة الاعليا أدناه

تدىيبات إعادة الاعليا ما ساا  مصادى املعلا لانشطة الصفية  / 1

(1)القسمة : الفص  السادس

(2-6) تدىي  

.على وىعة مربعات8يف 3اطل  إىل الطال  ىسا صبعة / 2

: وأسلل

24ما عدد املربعات يف الشبعة؟ -

8= 3÷ 24,     24= 8× 3.   اطل  إليها ساابة مجلة  ر  ومجلة عسمة تصف الشبعة-

.5يف 3اطل  ما الطال  تعراى العم  على صبعة -

التدريس/ اخلطوة الثانية

ى الامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطو

ي  املعلاالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطوى  ما واعع دل
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تدىيبات إعادة الاعليا ما ساا  مصادى املعلا لانشطة الصفية 
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تدىيبات إعادة الاعليا ما ساا  مصادى املعلا لانشطة الصفية 
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التدريب/ الثالثةاخلطوة 

ى الامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطو

ي  املعلاالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطوى  ما واعع دل

الادىي 

:أتدى  

:أطل  ما س  لموعة ما الطال     مسا   أتدى  باساعمال املساويات اآلتية

:مسا   مهاىات الافع  العليا 

عات أطل  ما الطال  مناعشة مسا   مهاىات الافع  العليا و لها, مع تشجيعها على ىسا صب

.تساعدها على اإلجابة عا هةه األس لة

:تقويا تعوي  

:    على السبوىة , واسلل8يف 4اىسا صبعة 

32= 4×8,       32= 8×4ما مجلاا الضر  اللاان تصفان هةه الشبعة؟       -

8= 4÷ 32,      4= 8÷32ما مجلاا القسمة اللاان تصفان هةه الشبعة؟-

:أسا  

.يف للة الصف( 17)أطل  ما الطال     السىال 

األس لةاملساوى

12←8دون املاوسط

17, 14← 8 ما املاوسط

17← 15األس لة ال وجية, 14← 8فوق املاوسط
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التقويم/ الرابعةاخلطوة 

ي  املعلاواعع دلالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطوى  ما 

الاقويا

:( تنويع الاعليا )تلسد سريع 

وعات عندما يبقى طال  يواجهون صعوبة يف ىبط القسمة بالضر  يساعم  معها بدي  اجملم-

.الصل ة

:عندما ه يوج  الطال  صعوبة يف ىبط القسمة بالضر  يساعم  معها-

.بديلي الاعلا الةاتي* أ 



25

التقويم/ اخلطوة الرابعة

ي  املعلاالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطوى  ما واعع دل

الاقويا

:( تنويع الاعليا )تلسد سريع 

:عندما ه يوج  الطال  صعوبة يف ىبط القسمة بالضر  يساعم  معها-

.تدىيبات املهاىات*   
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التقويم/ اخلطوة الرابعة

ي  املعلاالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطوى  ما واعع دل

الاقويا

( :تنويع الاعليا )تلسد سريع 

:عندما ه يوج  الطال  صعوبة يف ىبط القسمة بالضر  يساعم  معها-

.الادىيبات اإلارا ية*   
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التقويم/ اخلطوة الرابعة

ى الامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطو

ي  املعلاالامطيط للدىس وفق اخلطوات األىبع يف الاعليا ملادة الريا يات املطوى  ما واعع دل

الاقويا

:( إن وجد)الربط مع املواد األارى 

نة ما االل صنع ما يشب  عطعة فسيفاء وذلك ما عطع وىعية ملو: ال بية الفنية 

.مقسمة على الطال  بالاساوي

.ما االل تقسيا  يوانات احلديقة يف بطاعات بالاساوي: العلوم

.أنواع الفواس  على وجباني االل اليومتقسياااللما:الصحة

:تقويا املفردات 

أطل  ما الطال   ر  م ال جلملة عسمة اا تسمية س  ج ء ما اجلملة 

املقسوم, املقسوم علي , ناتم القسمة

.اا أطل  منها ذسر احلقا ق امل ابطة جبملة القسمة

:ماابعة املطويات 

.للمطويات وطريقة اسامدامهاالطال وتنبي  ماابعة 

:  الاعلا الال ق

سيف  واعابيأن ا أن الدىس اآلتي هو مهاىة    املسللة, واطل  إليهالطال أار 

الدىس احلالي الةي يبحط عالعة القسمة بالضر  على    املسا   ما واععاساعدهي

.    احلياة

21ا 12–11   السىال الواج  املن لي



ــفوف     • ــا للصـ ــ  املعلـ ــة دليـ ــواىدة يف نهايـ ــ  الـ ــاذم ألوىاق العمـ جـ

.األولية فردي ومجاعي

.اطوات    املسللة الريا ية•

.اس اتيجيات الاعلا النشط يف تدىيس مادة الريا يات•

.أدوات الاقويا ملادة الريا يات يف الصفوف األولية•

:يف نهاية اجللسة ياوعع ما املادىبة أن تعون عادىة على

ا الــامعا مــا اســامدام أوىاق العمــ  الــواىدة يف نهايــة دليــ  املعلــ•

.للصفوف األولية

.معرفة اطوات    املسللة الريا ية•

.اااياى اهس اتيجيات املناسبة ملادة الريا يات•

.ةمعرفة أدوات الاقويا ملادة الريا يات يف الصفوف األولي•
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.اس اتيجية ارا ط املفاهيا: أسلو  الانفية 

.معرفة اطوات    املسللة الريا ية: هدف النشاط

اذسري اطوات    املسللة الريا ية باسامدام اريطة مفاهيا؟

31

دقائق10/ الزمن



فهم املسألة

التخطيط 

للحل

احلل

املراجعة 

(التحقق)
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فهم املسألة: اخلطوة األوىل 

.عراءة املسللة بعناية أس ر ما مرة , وإعادة صياغاها بعلماتك اخلاصة -

-:ينبلي أن تعرف عناصر املسللة الر يسية -

( دد احلقا ق املفاا ية والافاصي  ) ما هي املعطيات ؟ •

(ما هو املطلو  ؟ ماهي الشروط ؟: أي ) ما الةي تريد إجياده ؟ •

.ىسا صع  إن أمعا وتدويا املال ظات والبيانات علي  -

.ما املعلومات ال  حتااجون ملعرفاها لعي حتلوا هةه املسللة -

ه  املعطيات الواىدة سافية حل  املسللة ؟-

.التخطيط للحل : اخلطوة الثانية 

ات أصــع  اخلطــوات وفيهــا يطــرل املعلــا العديــد مــا األســ لة ويــاا تقــديا اســ اتيجي     -

:مانوعة للوصول لفعرة احل  

ه  هناع مشعلة ذات صلة تشب  املسللة احلالية و للاها ما عب  ؟•

سيف ترتبط احلقا ق بعضها ببعض ؟•

ه  تساطيع    ج ء ما املشعلة ؟•

ه  اسامدمي س  البيانات ؟•

ما اهس اتيجية املناسبة حل  هةه املسللة ؟ وملاذا ؟•

جي  ان تعون هةه األفعاى مبنية على ارات سابقة ومعاىف معاسبة -

(املسألة الرياضية)ُيقصد بـ 

موعف ىيا ي أو  ياتي جديد ياعرض ل  املاعلا وياطل   ل  

اسامدام معلومات ىيا ية أو  ياتي  سابقة

حتويالت بني / م   

الو دات أو إجياد لهول 

غ  معطى
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تنفيذ احلل : اخلطوة الثالثة 

. نفة اطاك ال  توصلي إليها •

.اسا  اطوات احل  بو ول •

.اسا  اطوات احل  يف مج  ىيا ية ساملة •

احل  ؟ما هو •

(.اعاناع الطال  بع  اطوة ما اطوات احل  : تفس  احل  ) 

:انتبــــــــــــــه 

:الفرق بني خطوتي أخطط وأحلل 

لـا يف  عد ينسى الطال  اخلطة ال  سيابعها يف احل  إذا سـان تـدا  املع  

.اباعاى سب ًا 

ا أما إذا سان عد توص  إىل اخلطـة بنفسـ  ولسـاعدة بسـيطة مـا املعلـ      

.فليس ما السه  أن ينساها الطال 

أحللأخطط

ل  نعا  فيها احل  نفس  بافاصينعا  فيها و عًا إلجراءات احل 
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مراجعة احلل: اخلطوة الرابعة 

ه  أجبي عا السىال ؟

(إذا مل تنجل اخلطة ىاجعها أو اا  اطة أارى) 

ىاجع اطوات  لك -

تاوافق إجاباك مع معطيات :أي , ااار صحة  احل  الةي  صلي علي  -

؟(احلعا على معقولية الناا م)

ه  الناا م  معقولة وصحيحة املسللة ؟-

أو ه  نفةت مجيع العمليات بطريقة صحيحة ؟-

ه  توجد اس اتيجية أارى ميعنك اسامدامها حل  املسللة ؟-

ه  تساطيع اسامدام اطة    هةه املسللة يف مسللة أارى مشابهة ؟-

:انتبــــــــــــــه 

ا تش  الدىاسات إىل أهمية اطوة الاحقق إه أن الطال  ينفرون مـ * 

اطــوة الاحقــق مــا صــحة  لــو ا , ألنهــا عــد بــةلوا جهــودًا يف  ــ           

.املسللة , وألنها ميل ون ما مراجعة احللول

الاحقق مـا احلـ  مـا ع بـ  الطالـ  ومـا توصـ  إليـ  ت يـد معلوماتـ            * 

.وعدىت  على    املسا  
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الامريا املسللة

مـا الفرق ؟

التمريناملسألة

ختالــف عــا الامــريا حباجاهــا   

إىل ترسي  داالي مـا املهـاىات   

ــات   ــد والاعميمــ ــا للقواعــ والفهــ

.الريا ية 

ات يســامدم يف تــدىيس الريا ــي

لاــدىي  الطالــ  علــى مهــاىات أو 

تطبيقــــــــات ل ســــــــيخ عواعــــــــد    

.ا ومفاهيا ىيا ية ُدىسي سابق
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: مفهوم املسألة الرياضية 

.ابقة موعف ىيا ي أو  ياتي جديد ياعرض ل  املاعلا  وياطل   ل  اسامدام معلومات ىيا ية أو  ياتية س

أفهم

/دوى املعلا

لة مساعدة الطال  يف فها معنـى املسـل  -1

.واساسا  أسلو  سليا يف الافع 

مســــاعدة الطــــال  علــــى تنظــــيا -2

ــا   ــات بينهـــ ــرات وإدىاع العالعـــ اخلـــ

.وإعطاء فرا لاطبيق املعلومات

ة تعويــد الطــال  علــى توجيــ  األســ ل   -3

.ةاملناسبة وتعويا اهجابات املنطقي

ملـ  اهاطـاء عنــد الطـال  لياعــرف    -4

.أسبابها ومصادىها وسيفية عالجها

أخطط

/دوى املعلا

  القــراءة والفهــا وإعــادة الاعــب  بللاــ -1

.صفوًيا 

اها حتلي  املعطيات وتنظيمهـا ومناعشـ  -2

ــية    ــ  الريا ـــــ ــى أدواتـــــ ــاد علـــــ باهعامـــــ

.ومعاسبات  السابقة

ــاد  لـــول مق  ـــة     -3 ــ  علـــى اجيـ العمـ

.باهعاماد على نفسة وبلسلوب 

  صرل احل  وطريقة احل  ال  توصـ -4

.اليها 

أحل

( 1)مال ظة 

عها عــد ينســى الطالــ  اخلطــة الــ  ســياب 

اى يف احلــ  إذا ســان تــدا  املعلــا يف اباعــ 

أمــا إذا ســان عــد توصــ    ,اخلطــة ســب ا  

ة إىل اخلطـــة بنفســـ  ولســـاعدة بســـيط 

ــا فلــيس مــا الســه  أن ينســاه    ا مــا املعل

.الطال 

ــوتي   ــني اطـ ــرق بـ ــط )الفـ ــ  –أاطـ ( أ ـ

ــط  ــراء ات   :أاطـ ــعا إلجـ ــا و ـ ــ  فيهـ نعاـ

. احل  

.يل  نعا  فيها احل  نفس  بافاص:أ   

أحتقق

( 2)مال ظة 

ــوة   ــات إىل أهميــــــة اطــــ تشــــــ  الدىاســــ

الاحقـــــق إه أن الطـــــال  ينفـــــرون مـــــا 

الاحقـــــق مـــــا صـــــحة  لـــــو ا ألنهـــــا 

ة يعونــون عــد بــةلوا جهــوًدا يف  ــ  املســلل   

.وألنها ميلون مراجعة احللول

الاحقــق مــا احلــ  مــا عبــ  الطالــ  ومــا  

توصــــ  إليــــ  ت يــــد معلوماتــــ  ترسيــــ ا 

.وي داد مقدىة على    املسا  

عراءة املسللة بعناية أس ـر مـا مـره ,   

.وإعادة صياغاها بعلماتك اخلاصة 

ينبلـــــي أن تعـــــرف عناصـــــر املســـــللة  

:الر يسية 

ماهي املعطيات؟*

(ي  دد احلقا ق املفاا ية والافاص)

ما هو املطلو  ؟*

(ما الةي تريد إجياده ؟) 

ماهي الشروط ؟  *

ــدويا    ــا وتـــــ ــع  إن أمعـــــ ــا صـــــ ىســـــ

.املال ظات والبيانات علي  

اها ما املعلومات ال  حتااجون ملعرف-

سي حتلوا هةه املسللة؟

هــ  املعطيــات الــواىدة سافيــة حلــ    -

املسللة ؟

ا أصع  اخلطوات, وفيهـا يطـرل املعلـ   

العديــــد مــــا األســــ لة ويــــاا تقــــديا 

اســـــــ اتيجيات مانوعـــــــ  للوصـــــــول 

.لفعرة احل  

ــب      ــلة تشـ ــعلة ذات صـ ــاع مشـ ــ  هنـ هـ

املسللة احلالية و للاها ما عب  ؟

ــها    ــا ق بعضـــ ــرتبط احلقـــ ــف تـــ سيـــ

ببعض ؟

ه  تساطيع    ج ء ما املشعلة ؟

ه  اسامدمي س  البيانات؟

ه مــا اهســ اتيجية املناســبة حلــ  هــة  

املسللة ؟وملاذا؟

ــة     ــاى مبنيـ ــةه األفعـ ــون هـ ــ  أن تعـ جيـ

ة على ارات سابقة ومعاىف معاسب

.نفة اطاك ال  توصلي إليها-

.ساابة اطوات احل  بو ول -

ساابــــة اطـــــوات احلــــ  يف مجـــــ    -

.ىيا ية ساملة

ما هو احل  ؟

هـــو اعانـــاع املـــاعلا بعـــ  اطـــوة مـــا  )

(اطوات احل  

ه  أجبي عا السىال ؟

إذا مل تــــنجل )ىاجــــع اطــــوات  لــــك 

(اخلطة ىاجعها أو اا  اطة أارى 

اااـــر صـــحة احلـــ  الـــةي  صـــلي     

:  علي  , أي

هــــ  تاوافــــق إجاباــــك مــــع معطيــــات 

املسللة ؟

ه  الناا م معقولة وصحيحة ؟

ه  توجد اسـ اتيجية أاـرى ميعنـك   

اسامدامها حل  املسللة ؟

ه  تساطيع اسامدام اطة    هةه 

املسللة يف مسللة أارى مشابه  ؟
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اطوات    

املسللة

( :1) املسللة 

لريا  صفحــــــة

( :2)املسللة 

لريا  صفحــــــة

( :3)املسللة 

لريا  صفحــــــة

( :4) املسللة 

لريا  صفحـة

أفـــــهـــا

:املعطيات 

:املطلو  

:املعطيات 

:املطلو  

:املعطيات 

:املطلو  

:املعطيات 

:املطلو  

أاطط

أ ــــــ 

أحتـــقق
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اطوات    

املسللة

( :5) املسللة 

(23)صفحــــــة لريا  

أفـــــهـــا

:املعطيات 

ىسا لاصجاى

:املطلو 

.عدد األصجاى يف احلديقة-

الضر إلجياد عدد األصجاى يف احلديقة نساعم  أاطط

أ ــــــ 

عدد األصجاى يف األعمدة  × أ ر  عدد األصجاى يف الصفوف 

صجرة32= 4×8=

أحتـــقق

:أىاجع احل , لا أن

ف ن اجلوا  صحيل32= 8+ 8+ 8+ 8
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مهارة حل املسألة3–6

أختار العملية املناسبة



.اس اتيجية الاعلا الاعاوني: أسلو  الانفية 

.اتتفعي  اس اتيجيات الاعلا النشط يف مادة الريا ي: هدف النشاط

يف املطلو  ما س  لموعة أن تقوم باااياى اس اتيجية مناسبة

تدىيس الريا يات وتشرل اهس اتيجية ؟

ساني مع تقدم العلا أصبل إل امًا تلي  اهس اتيجيات القدمية يف الادىيس وال 

علا تعامد على الالقني يف الدىجة األوىل,  وظهر لدينا العديد ما اس اتيجيات الا

.لبةال  طوىت ما مفهوم الاعليا و سني نوعيا  وغ ت طريقة الافع  لدى الط
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ظهرت احلاجـ  إىل الـاعلا النشـط نايجـة عوامـ  عـدة , لعـ         

بعـد  أبرزها  الة احل ة و اهىتباع ال  يشعو منها املاعلمون

عـدم  س  موعف تعليمي, و ال  ميعا أن تفسر بلنهـا نايجـة  

د انــدمام املعلومــات اجلديــدة بصــوىة  قيقيــة يف عقــو ا بعــ  

. س  نشاط تعليمي تقليدي 

:ة بـو ميعا أن توصف أنشطة املاعلا يف الطرق الاقليدي

o  يفض  املاعلا  فظ ج ء سب  ما ياعلم.

o       يصع  علـى املـاعلا تـةسر األصـياء إه إذا ذسـرت وفـق ترتيـ  

.وىودها يف العاا  

o ا يفضـــ  املـــاعلا املو ـــوعات الـــ  حتاـــوي  قـــا ق ســـ  ة عـــ

.املو وعات النظرية ال  تاطل  تفع ًا عميقًا

o  ختــــــالط علــــــى املــــــاعلا اهســــــانااجات بــــــاحلجم و األم لــــــة

.بالاعاىيف

o  غالبــًا مــا يعاقــد املــاعلا أن مــا ياعلمــ  اــاا بــاملعلا و لــيس لــ  

.صلة باحلياة
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ــف     ــاعلا يف املوعــ ــة املــ ــى إجيابيــ ــد علــ ــف  تعامــ ــي فلســ هــ

ــ       ــالل العمـ ــا اـ ــ  دوىه  مـ ــدف إىل تفعيـ ــي ويهـ الاعليمـ

ل والبحط والاجريـ  واعامـاد املـاعلا علـى ذاتـ  يف  صـو      

.املعرفة واساسا  املهاىات وتعويا القيا

علمف  
الت 
طي   ش  :الن 

  ال قـة  تندمم في  املعلومة اجلديدة اندماجا  قيقيا يف عق  املاعلا ما يعسب

مـرا  : و ميعا أن توصف أنشطة املاعلا يف الـاعلا النشـط بالاـالي   . بالةات 

.املاعلا عادة على فها املعنى اإلمجالي للمو وع و ه ياوه يف اجل  يات

.علم  خيصع املاعلا وعاًا سافيًا للافعيـر بلهمية ما يا

مــاول املــاعلا ىبــط األفعــاى اجلديــدة لواعــف احليــاة الــ   

. ميعا أن تنطبق عليها

ــوعات      ــ  باملو ـ ــد يدىسـ ــوع جديـ ــ  مو ـ ــاعلا سـ ــربط املـ يـ

.السابقة ذات العالعة 

اى مــاول املــاعلا الــربط بــني األفعــاى يف مــادة مــا مــع األفعــ     

األارى املقابلة يف املواد األارى 
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ــى اســ اتيجيات الاــدىيس املمالفــة وتفهــا اطواتهــا وااا      ــاى علــى املعلمــة اهطــالع عل ي

لعمريـة  املناس  منها لطبيعة املادة واحملاوى الدىاسي واألهداف املراد حتقيقها واملر لة ا

ــة للمعلمـــ     ــون اهســـ اتيجية معينـ ــط تعـ ــة حبيـ ــات املاا ـ ــات واإلمعانـ ــاوى الطالبـ ة ومسـ

.لاحقيق األهداف لساوى عال وبلع  جهد

:ومنها على سبيل املثال ال احلصر

-العرســي الســااا  -معنــى العلمــة  -(   6-2-1) –اســ اتيجية الاقــويا البنا يــة  

فعـــر , زاوم ,  -العصـــف الـــةه  -واـــرا ط املفـــاهيا   -املنظمـــات -لعـــ  األدواى

ون, احبط  ـدد , د -املدى  -الطاولة املساديرة-الاصفل -جدول الاعلا  -صاىع

.الافع  اإلبداعي -الافع  الناعد -صاىع

هــي عبــاىة عــا اطــة تدىيســّية تعامــد      

اعـ   بصوىة أساسّية على إااىة أفعاى وتف

ــاًء علــى  ــ ونها العلمــي,     الاالميــة, بن

حبيـــط يعمـــ  ســـ  معلـــا مـــا املعلمـــني  

حمفـــ ًا ومنشـــطًا ألفعـــاى اآلاـــريا, مـــا 

أو االل إعداد املاعل مني ملناعشة أو عراءة

ــي    ــّيا, وذلــــك حتــ ــوع معــ ــة مو ــ ساابــ

إصـــــراف املعلـــــا, وتعمـــــا أهمّيـــــة هـــــةه  

ــول    ــة احللـــــــ ــ اتيجية يف تنميـــــــ اهســـــــ

لاـالي  اهباعاىّية للمشاس  املمالفة, وبا

ــدى      ــداع لـــ ــاى واإلبـــ ــة اهباعـــ ــاا تنميـــ يـــ

.الطال 

:اسرتاتيجية العصف الذهين
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نايجـة  هي عدىة تاطوى بشع  مسامر وتلقـا ي لـدى املـاعلمني   

و عها أمام و عيات ومهام وإصعاهت علـيها  لـها والاعامـ     

معها باسامدام مبدأ الشك وااابـاى اآلىاء علـى  ـوء معـرفاها    

ــا     ــدا عـ ــاىف بعيـ ــانااجات ومعـ ــول إىل اسـ ــة الوصـ ــابقة ُبليـ السـ

.األ عام املسبقة

تعامــــد هــــةه اهســــ اتيجية بالدىجــــة األوىل علــــى اســــامدام 

:  مهاىات الافع , بينما تاجلى أهمياها 

.اساسا  مهاىات الافع  املنطقي واإلعناع -

ىات املعرفة وتنوع مصادىها جيعالن الـافع  الناعـد مـا  ـرو    -

.العصر

:اسرتاتيجية التفكري الناقد

لع  أها ما ميي  الاعلا باللع  عا اللع  هو سون هةا األاـ   

عـا  نشاطا ُ رًّا تلقا يا غ  موج , ععس الاعلا باللع  الةي مي

مية تعريف  علـى نشـاط موجـ  لانميـة عـدىات املـاعلمني اجلسـ       

ــة     ــة, عـــر توظيـــف األنشـــطة واملاعـ ــةا العقليـ ــة وسـ والوجدانيـ

والاســــلية ســــلدوات تربويــــة يف اساســــا  املعرفــــة و تقريــــ  

.املفاهيا وحتفي  الاواص 

: وما أنواع األلعا  ال بوية حد

األلعا  احلرسية

اجملسمات

الدمى

:اسرتاتيجية التعلم باللعب
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ــ ة      ــة للناصـ ــي مال مـ ــة وهـ ــوم والعاابـ ــوى والرسـ ــامدام الصـ اسـ

وميعا اسامدامها يف الاهي ة  وسةلك جـ ء مـا نشـاط معـني    

:يف الدىس وذلك ما أج  

.إعطاء مىصر عا أفعاى الطال  يف احلصة-

. حتديد املفاهيا اخلاط ة لدى الطال -

.  وهي تعد نقطة انطالق لاحفي  الطال  على النقاش

.وتسامدم سةلك يف نهاية الدىس ما أج   مراجعة الاعلا

: اسرتاتيجية املفاهيم الكرتونية

اعــف هــو اهســلو  الــةي يقــوم بــ  الفــرد بــاملروى بنفســ  علــى املو 

هـاىات   الاعليمية املمالفة هساشاف املعلومـات واهجتاهـات وامل  

.حبيط ينق  حموى اههامام ما املعلا إىل املاعلا

:أهمية الاعلا الةاتي

.مقق لع  ماعلا تعلما ياناس  مع عدىات  الةاتية-

.س يعد املاعلا للمساقب  فياحم  مسىولية تعليا نف-

.يعاس  املاعلا مهاىة    املشعالت واختاذ القراىات-

.يوجد بي ة اصبة لإلبداع-

.يسامر مع املاعلا طول احلياة-

: اسرتاتيجية التعلم الذاتي
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هــو مــنهم علمــي يبــدأ باســا اىة تفعــ  , هــو نشــاط ذهــ  مــنظا للطالــ   

ــافع     , الطالــ   ــها وفــق   , بوجــود مشــعلة مــا  تســاحق ال والبحــط عــا  ل

وما االل ماىسـة عـدد مـا النشـاطات الاعلميـة ولعـي       , اطوات علمية 

:يعون املوعف مشعلة هبد ما توافر االاة عناصر 

.هدف يسعى إلي -1

.صعوبة حتول دون حتقيق ا دف-2

ىغبة يف الالل  على الصعوبة عا طريق نشاط معني يقوم ب  -3

.الطال 

:اطوات    املشعلة

.الشعوى باملشعلة -1

.حتديد املشعلة -2

.توليد احللول احملاملة للمشعلة -3

.اااياى احللول للوصول إىل احل  األم   -4

.اااياى احل  األم   والاحقق من -5

: اسرتاتيجية حل املشكالت

معامـــدا علـــى جهـــده , يقصـــد بـــ  أن يصـــ  الطالـــ  إىل املعلومـــات بنفســـ 

.وعمل  وتفع ه

: اطوات اهساقصاء

.مجع املعلومات-2.        تقديا املشعلة املراد دىاساها-1

.مر لة تنظيا املعلومات وتفس ها-4.      الاحقق ما صحة املعلومات-3

.حتلي  عملية اهساقصاء وتقوميها-5

:أنواع اهساقصاء

الاوجيهات وفي  تقدم املشعلة للطال  مصحوبة بعافة: اهساقصاء املوج 

.الالزمة حللها بصوىة تفصيلية

ل يواج  الطال  مشعلة حمددة اا يطل  مـنها الوصـو  : اهساقصاء احلر

ةها حل   ا وي ع  ا  رية صياغة الفروض وتصميا الاجاى  وتنفي

(:االكتشاف)التعلم باالستقصاء 
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ــى        ــى أّنهــا  ــواى مــنظا يقــوم عل تعــرف هــةه اهســ اتيجّية عل

عاعـة  وتبادل اخلرات بني املاعل مني داا , تبادل األفعاى واآلىاء

الدىس, سما أّن هةه اهس اتيجّية تهدف بصوىة أساسـّية إىل 

ــة      ــالل األدلــ ــا اــ ــك مــ ــاعل مني, وذلــ ــدى املــ ــافع  لــ ــة الــ تنميــ

ــة      ــاجابات يف  لقـ ــدعا اهسـ ــا لـ ــدمها املعلـ ــ  يقـ ــراهني الـ والـ

ــ ات    ــ  هــةه اهســ اتيجّية لجموعــة مــا املمّي املناعشــة, وتامّي

  م ــ , ت ويــد املــاعل مني بالالةيــة الراجعــة, وتــدعيا اســايعا      

.املاعل مني للمادة العلمّية

: اسرتاتيجية احلوار واملناقشة

ــ  املاعلمــــون     ــاعد فيــ ــام للاــــدىيس يســ ــو نظــ ــران هــ تعلــــا اهعــ

  البعض يب  علي اساس أن الاعلـيا موجـ  ومامرسـ   بعضها 

  املــاعلا مــع اهاــة يف اهعابــاى بي ــة الــاعلا الفعالــة الــ     ــول 

علــي انــدمام الطالــ  بشــع  سامــ  يف عمليــة الــاعلا       ترســ  

ــيا بعضــها ب    الاعــاوني ,  ــام املــاعلمني باعل ــي عي عضــا يعامــد عل

.املعلاحتي اصراف 

:تعلم االقران
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:اسرتاتيجية الفصل املقلوب

هـــــو جـــــوذم تربـــــوي يرمـــــي إىل 

ــة   ــات احلدي ــــ اســــــامدام الاقنيــــ

تسمل للمعلا ب عداد الدىس عـا  

ــديو أو ملفــات    ــق مقــاطع في طري

صـــوتية أو غ هـــا مـــا الوســـا ط  

 ا ليطلع عليها الطـال  يف منـاز  

عبـــ   ضـــوى الـــدىس وخيصـــع 

وعــــــــــي احلصــــــــــة للمشــــــــــاىيع  

.والادىيبات واملناعشات
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.فعر زوام صاىع: أسلو  الانفية 

تاعــرف املادىبــة علــى أدوات الاقــويا ملــادة الريا ــيات يف     : هــدف النشــاط 

.الصفوف األولية

ما االل تقييمك لطالباتك

ماهي أدوات الاقويا ال  تسامدمينها؟
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: أدوات تقويا املعياى •

.يقصد بها وسا   مجع املعلومات  ول مساوى إتقان الطال  للمعياى

:أنواعها•

ــاىات  ــة ) اهاابـ ــفهية–الاحريريـ ــ     ( :الشـ ــدىات الطالـ ــاس عـ ــة لقيـ ــاس منظمـ ــي عيـ وهـ

, دىاسـي  وحتديد مساوى حتصيل  للمعلومات واملهاىات املعاسـبة  بعـد دىاسـا  للمقـرى ال    

أو جـ ء منــ  وذلــك مــا اــالل إجاباــ  عــا لموعــة مــا الفقــرات يف زمــا حمــدد ومي ــ   

.اهااباى عينة لقياس احملاوى املدىوس

:عوا ا الاقدير 

(.الّرصد أو الّشط  ) عوا ا -1

(.البيانّي , والعددّي , والوصفّي ) سالمل الاقدير -2

.اااباىات حتريرية جلميع معاي  املادة -

:سالمل تقدير لفظية -

ــاع       -أ  ــع إتبـ ــبة مـ ــاىات مناسـ ــ اتيجيات ومهـ ــاعمال اسـ ــية باسـ ــا   ىيا ـ ــ  مسـ ــاى  ـ معيـ

.اخلطوات األىبع 

.ماابعة املطوية مع  روىة وجود عا مة بناا م ذلك لدى املعلمة - 

.ية اااباى الفص  , اااباى مناصف الفص  , اهااباىات ال اسم: اااباىات عص ة -

تع ي يــة , إارا يــة , عالجيــة  قيبــة الريا ــيات للصــف األول وال ــاني    : أوىاق العمــ  -

.اهبادا ي 

. مشاىيع الفص -
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:أ   املسللة الاالية باساعمال اخلطوات األىبع

علمـًا وعنـد تفريلهــا وجـد أن ألـوان األعــالم     84اصـ ى أمحـد علبـة أعــالم تلـويا ,     

53, فعد األعالم ال ىعاء واخلضراء فوجـدها  ( واألاضر واألمحراألزىق) االاة 

علمًا , فه  ختمين  معقول ؟30علمًا , فمما أن عدد األعالم احلمراء 

أحتققأ  أاططأفها
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لى ما االل اراتك الاعليمية ما الفرق بني تدىيس مادة الريا يات  ع

املناهم القدمية وبني تدىيس مادة الريا يات على املناهم املطوىة؟

12

م

بعديتقويا 

ه/نعا

مفردات البطاعة

انوعةيقدم الاعليا القديا أنشطة تراعي الفروق الفردية بني الطال  بلسالي  تدىيس م1

.ياضما الاعليا احلديط أس لة  واىية وأنشطة مانوعة2

.ياضما الاعليا القديا اطة تدىيس بديلة مق  ة للمعلا3

4

ياضما الاعليا احلديط أسالي  مانوعة لاقويا الطال  

(اخلاامي–الاعوي  –الاشميصي )

.تاملماىسات الادىيسية يف الاعليا احلديط تاضما اطوات مخس لادىيس الريا يا5

.ياضما الاعليا القديا مهاىات الافع  العليا6

الاعليا القديا ياضما ترابط ىاسي بني املو وعات الدىاسية7

8

ياضما الاعليا احلديط أس لة ماعددة املساويات 

(فوق الاوسط– ما املاوسط –دون املاوسط )

الاعليا القديا يراعي تنوع الواجبات املن لية حبس  القدىات املمالفة لدى الطال 9

للدىسالاقويا الاعوي  يف الاعليا احلديط يوفر طرعًا بديلة لاحديد اسايعا  الطال 10
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لى ما االل اراتك الاعليمية ما الفرق بني تدىيس مادة الريا يات  ع

املناهم القدمية وبني تدىيس مادة الريا يات على املناهم املطوىة؟

12

م

تقويا بعدي

ه/نعا

مفردات البطاعة

انوعةيقدم الاعليا القديا أنشطة تراعي الفروق الفردية بني الطال  بلسالي  تدىيس مه1

.ياضما الاعليا احلديط أس لة  واىية وأنشطة مانوعةنعا2

.ياضما الاعليا القديا اطة تدىيس بديلة مق  ة للمعلاه3

نعا4

ياضما الاعليا احلديط أسالي  مانوعة لاقويا الطال  

(اخلاامي–الاعوي  –الاشميصي )

.تاملماىسات الادىيسية يف الاعليا احلديط تاضما اطوات مخس لادىيس الريا ياه5

.ياضما الاعليا القديا مهاىات الافع  العلياه6

الاعليا القديا ياضما ترابط ىاسي بني املو وعات الدىاسيةه7

نعا8

ياضما الاعليا احلديط أس لة ماعددة املساويات 

(فوق الاوسط– ما املاوسط –دون املاوسط )

الاعليا القديا يراعي تنوع الواجبات املن لية حبس  القدىات املمالفة لدى الطال ه9

للدىسالاقويا الاعوي  يف الاعليا احلديط يوفر طرعًا بديلة لاحديد اسايعا  الطال نعا10
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:ع ي تي املادىبة 

اء الرأي بصدق ف ننا نلم  منك إبد, نظرا ملا سيعون لناا م هةا اهساطالع ما سب  األار يف تطوير العملية الادىيبية

.ومو وعية وذلك ما االل عراءة مفردات اهسابانة بدعة وعناية

:املعلومات األولية: أوه

عنوان الرنامم1

تاىخي 2

:نرجو و ع الاقييا املال ا لع  فقرة ما الفقرات الاالية, ما أج  تقييا الرنامم الادىيى : اانيا

غ  موافقحمايدموافقموافق بشدةمقدم املدى م

غ  موافق  

بشدة

املدى  مامعا ما املادة العلمية1

عرض حماوى الدوىة بشع  مرت  ومنظا2

اسامدام وسا   إيضال مناسبة لعرض املعلومات3

املدى  لدي  توازن بني مهاىات العرض ومهاىات النقاش4

املدى  لدي  القدىة على بط ىول املشاىسة والافاع 5

اهلا ام باجلدول ال م  للرنامم بداية ونهاية6

يامي  املدى  بطالعة احلديط وو ول الصوت7

أداء املدى  بوج  عام يف الدوىة8

غ  موافقحمايدموافقموافق بشدةاملادة العلميةم

غ  موافق  

بشدة

أهمية مو وع الدوىة  1

تنظيا وسهولة حماوى املادة العلمية2

اصاملي الدوىة على معلومات  دي ة وعيمة3

4

ا اوت املادة العلمية لعدد ما األنشطة والادىيبات  

العملية

أسها حماوى الدوىة يف إاراء معاىيف ومهاىاتي5

غ  موافقحمايدموافقموافق بشدةالانظيا العام للرناممم

غ  موافق  

بشدة

آلي  الاسجي  وال صيل يف الدوىة1

معان انعقاد الدوىة2

الف ز ال منية للدوىة3

0الاجهي ات واملاطلبات املهمة للدوىة/توفر 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: املق  ات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــا  - ــاعلا النشــــط  101ساــ , ماصــــي الشــــمري,اســــ اتيجية يف الــ

هـ1432, 1ط, معابة امللك فهد الوطنية : الناصر

ساــــا  اســــ اتيجيات الاــــدىيس احلدي ــــة يف القــــرن احلــــادي  -

داى :الناصــر , ســهيلة أبــو الســميد  -ذوعــان عبيــدات  , والعشــرون 

.م2006, 1ط, الفعر

اعلـيا  أدلة معلا الريا يات للصفوف األولية, وزاىة ال بية وال-

عدلــة, العبيعــان, الطبعــة امل: باململعــة العربيــة الســعودية, الناصــر 

.م2013/ هـ1434

ملهــ  الاطــوير ا, احلقيبــة الادىيبيــة األساســية األوىل الوزاىيــة  -

ىي  اإلداىة العامــة للاــد, ملشــروع الريا ــيات والعلــوم الطبيعيــة 

.م2010/ هـ1431, 1ال بوي واإلباعاث,ط

, وليةاألنشرة إ اءات يف تدىيس مقرى الريا يات يف الصفوف -

ىعـــاعســـا الصـــفوف األوليـــة لعاـــ  تعلـــيا مخـــيس مشـــيط,   

.هـ1441/ 5/ 6الااىيخ , (21)النشرة 
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