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: كالِ َشْ دِ األْ دَ بِ عَ سَ مُ  بِحَ سُ أَرْ

1   

2   

3   

4   

5   
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اختبار التهيئة:

ق   استعمل اختبار التهيئة قبل البدء بتدريس الوحدة؛ لتتحقَّ
من امتالك الطلبة المعرفة الســابقة الالزمة لدراســة هذه 
ل  الوحدة، واطلب إليهم حلَّ أسئلة االختبار فرادى، وتجوَّ

ًنا مالحظاتك على نقاط الضعف لديهم. بينهم، ُمدوِّ

اختر بعض المســائل التي واجه الطلبــة صعوبة في 	 
حلِّها، ثم ناقشهم في الحلِّ على اللوح.

إذا واجه بعض الطلبة صعوبة في حلِّ المسائل الواردة، 	 
فاستعن بالمسائل اإلضافية اآلتية:

تدريبات تهيئة إضافية:

ورقة المصادر 11: 

25P

   ورقة المصادر 11: ما العدد؟
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أَتََعلَُّم

أَْستَْكِشُف

؟  لِ كْ راءَ في الشَّ مْ ةً حَ فَراشَ مْ  كَ ؟ وَ لِ كْ راءَ في الشَّ فْ ةً صَ فَراشَ مْ  كَ
؟ لِ كْ قاءَ في الشَّ رْ ةً زَ مْ فَراشَ كَ وَ

 : أُهُ رَ دِ، ثُمَّ أَقْ دَ لى الْعَ لَمي عَ رُ قَ رِّ أُمَ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

: 3 , 2 , 1؟ دادَ َعْ أُ األْ رَ يْفَ أَقْ ُث: كَ أَتََحدَّ

(one) ٌد واحِ (two) ِنان اثْ (three) ٌة ثَالثَ

11 , 2 , 31 , 2 , 3 :�ُ���ْ
َ ْ

� :�ُ���ْ
َ ْ

�

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

تُبُها.•  : 3 , 2 , 1، ثُمَّ أَكْ دادَ َعْ أُ األْ رَ أَقْ

دٌ•  واحِ
نانِ•  اثْ
ةٌ•  ثَالثَ

التعلم القبلي: 

ا وتنازليًّا. 	  الَعدُّ من 1 إلى 3 تصاعديًّ

التهيئة1

ع الطلبة إلى مجموعات أحادية، وثنائية، وثالثية.	  وزِّ

اطلــب إلى أفــراد المجموعات األحاديــة أْن َيُعّدوا 	 
أنفسهم بصوت مرتفع، ثم يكتبوا العدد 1 في الهواء.

اطلب إلى أفراد المجموعات الثنائية أْن َيُعّدوا أنفسهم 	 
بصوت مرتفع، ثم يكتبوا العدد 2 في الهواء.

اطلب إلى أفراد المجموعات الثالثية أْن َيُعّدوا أنفسهم 	 
بصوت مرتفع، ثم يكتبوا العدد 3 في الهواء. 

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اقرأ لهم نص المسألة الواردة فيها، ثم اسألهم: 

كم فراشة صفراء في الشكل؟ 1    	

كم فراشة حمراء في الشكل؟ 2  	

كم فراشة زرقاء في الشكل؟  3  	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

المجال العاطفي ال يقل أهمية عن المجال المعرفي فال 	 
تقل ألحد من الطلبة إجابتك خاطئة بل قل )اقتربت من 
اإلجابة الصحيحة، من يستطيع إعطاء إجابة أخرى( أو 

إن شئت فقل )هذه إجابة صحيحة لغير هذا السؤال(.

نتاجات الدرس:

قراءة األعداد:  3 , 2, 1	 

كتابة األعداد:  3 , 2, 1	 

1
الدرس
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

 : اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

1       
                

2       
                

3       
                

4       
                

الثّانِيَةُ  ، وَ ــقَ ولى 3 مَالعِ وي األْ يْــثُ تَحْ ، بِحَ موعاتٍ جْ نُ ثَالثَ مَ ــوِّ : أُكَ نَشــاٌط َمْنِزلِيٌّ

دِها، ثُمَّ  دَ ةَ عَ ، ثُمَّ كِتابَ ةٍ موعَ جْ لِّ مَ دَّ كُ لي عَ ينًا، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلى طِفْ ــكّ الثّالِثَةُ سِ ، وَ تَيْنِ كَ ــوْ شَ
. هُ تَ قِراءَ

: دَ دَ عَ ثِّلُ الْ ياءَ تُمَ مُ أَشْ سُ : أَرْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  5 الْحِ  

2 1 3

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 	 
الــواردة في كتــاب التمارين، واحــرْص على تقديم 

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبة إلى مجموعات.  	  وزِّ

اطلــب إلى أفراد كل مجموعة كتابة األعداد: 3 , 2, 1 	 
بًة على ورقة، ثم عرضها أمام الطلبة.  ُمرتَّ

اطلب إلى أحد أفراد كل مجموعة قراءة األعداد التي 	 
كتبها أفراد مجموعته.

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 1 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

َنًة في َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثٍة 	  َأْرُســُم َأْشــياَء ُمْخَتِلفًة ُمَلوَّ
َواْثنَْيِن َوواِحٍد، ُثمَّ َأْكُتُب َعَدَد ُكلِّ َمْجموَعٍة. 

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة البدء بتصميم الجزء العلوي من 	 
األخطبوط، ُمستعِملين طبًقا ورقيًّا، ومثقًبا، وأقالَم 

تلوين، ثم اطلب إليهم اختيار أحد األعداد التي 
تعلَّموها في الدرس، وتمثيله بإدخال عدد الخرزات 

المناسب في خيط، ثم تثبيته على األخطبوط.

الختام6

اعرض صوًرا تحوي أشــياء عددها واحــد، واثنان، 	 
ها، وكتابة العدد الذي  وثالثة، ثم اطلب إلى الطلبة َعدَّ

ُيوافِق الصورة.
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أَْستَْكِشُف 

؟ لِ كْ راءَ في الشَّ فْ ةً صَ رَ هْ مْ زَ كَ ؟ وَ لِ كْ راءَ في الشَّ مْ ةً حَ رَ هْ مْ زَ كَ

أَتََعلَُّم 

  : أُهُ رَ دِ، ثُمَّ أَقْ دَ لى الْعَ لَمي عَ رُ قَ رِّ أُمَ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

ةٌ عَ بَ أَرْ ةٌ ْسَ مخَ
ةٌ عَ بَ أَرْ ةٌ ْسَ مخَ

ةٌ بَعَ أَرْ ةٌ ْسَ مخَ
ةٌ عَ بَ أَرْ ةٌ ْسَ مخَ

: 5 , 4؟ يْنِ دَ دَ عَ أُ الْ رَ يْفَ أَقْ ُث: كَ أَتََحدَّ

(five) ٌة سَ مْ ةٌ (four)خَ عَ بَ أَرْ

4 , 54 , 5 :�ِ���َ�َ
ْ
�� :�ِ���َ�َ
ْ
�� 2

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

ما.•  تُبُهُ : 5 , 4، ثُمَّ أَكْ يْنِ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ

ةٌ عَ بَ • أَرْ

ةٌ سَ مْ • خَ

التعلم القبلي: 

ا وتنازليًّا. 	  الَعدُّ من 1 إلى 5 تصاعديًّ

التهيئة1

ارسم 4 دوائر على اللوح.	 

اطلب إلى الطلبة أْن َيُعّدوا الدوائر بصوت مرتفع، ثم 	 
يكتبوا عددها في الهواء.

ارسم 5 تفاحات على اللوح.	 

اطلب إلــى الطلبة أْن َيُعّدوا التفاحات بصوت مرتفع، 	 
ثم يكتبوا عددها في الهواء.

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اقرأ لهم نص المسألة الواردة فيها، ثم اسألهم: 

كم زهرة صفراء في الشكل؟ 4    	

كم زهرة حمراء في الشكل؟ 5  	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

قراءة العددين:  5 , 4 	 

كتابة العددين:  5 , 4	 

2
الدرس
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 	 
الــواردة في كتــاب التمارين، واحــرْص على تقديم 

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اعرض على الطلبــة صورة فيها 4 أشــياء، ثم اطلب 	 
إليهم َعدَّ األشياء، وكتابة عددها.

ر ذلك بعرض صورة فيها 5 أشياء.	  كرِّ

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 2 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

َنًة في َمْجموعاٍت ِمْن َأْرَبَعٍة 	  َأْرُسُم َأْشــياَء ُمْخَتِلفًة ُمَلوَّ
َوَخْمَسٍة، ُثمَّ َأْكُتُب َعَدَد ُكلِّ َمْجموَعٍة.

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة اختيار أحد األعداد التي تعلَّموها 	 
في الدرس، وتمثيله بإدخال عدد الخرزات المناسب 

في خيط، ثم تثبيته على األخطبوط.

الختام6

بًة، ثم 	  اطلب إلــى الطلبة كتابة األعداد من 1 إلى 5 ُمرتَّ
قراءتها.

11

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي

 : اتٍ رّ تُبُهُ 3  مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

1     
               

2     
               

3                    

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

: أُهُ رَ أَقْ ها، وَ دَ دَ تُبُ عَ ، ثُمَّ أَكْ ةٍ قَ رَ لِّ وَ مُ  على كُ سُ : أَرْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  4 الْحِ  

ثُمَّ   ، ياءَ أَشْ  5 الثّانِيَةُ  ، وَ ياءَ أَشْ  4 ولى  وي األْ يْثُ تَحْ بِحَ  ، تَيْنِ موعَ جْ نُ مَ وِّ أُكَ  : نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. هُ تَ دِها، ثُمَّ قِراءَ دَ ةَ عَ ، ثُمَّ كِتابَ ةٍ موعَ جْ لِّ مَ دَّ كُ لي عَ أَطْلُبُ إِلى طِفْ
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أَتََعلَُّم

؟ فَصِ ا في الْقَ فورً صْ مْ عُ كَ

رٌ فْ صِ

ا؟ رً فْ دُها صِ دَ بِحَ عَ تّى يُصْ لُ حَ ، ماذا أَفْعَ تانِ رَ عاءٍ كُ ُث: في وِ أَتََحدَّ

(zero) ٌر فْ صِ

فَصِ  الْقَ في  صافيرُ  عَ دُ  توجَ ال  ما  نْدَ عِ
0 : تُبُهُ ، ثُمَّ أَكْ رٌ فْ دَها صِ دَ : إِنَّ عَ أَقولُ

 ٌ
ْ

�ِ �ُ�َ�َ
ْ
�� ٌ

ْ
�ِ �ُ�َ�َ

ْ
�� 3

أَْستَْكِشُف

؟ لَّةِ ةً في السَّ احَ فّ مْ تُ كَ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

 •. تُبُهُ ا، ثُمَّ أَكْ رً فْ دَ صِ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ

رٌ•  فْ صِ

التعلم القبلي: 

الَعدُّ من 1 إلى 3 تنازليًّا. 	 

التهيئة1

اطلب إلى كل طالب أْن يذكر اســم شيء غير موجود 	 
في غرفة الصف. 

اطلب إلى الطالب الذي يذكر اســم شيء غير موجود 	 
في غرفة الصف أْن يقف.

ر ذلك حتى يقف أكبر عدد من الطلبة.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اقرأ لهم نص المسألة الواردة فيها، ثم اسألهم: 

كم تفاحًة في السلَّة؟ 0 	

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

قراءة العدد صفر.	 

كتابة العدد صفر.	 

3
الدرس
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

 : أُهُ رَ ، ثُمَّ أَقْ دَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ تُقالِ بّاتِ الْبُرْ دُّ حَ أَعُ

1           2          

 : أُهُ رَ ، ثُمَّ أَقْ دَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ كاتِ مَ دُّ السَّ أَعُ

3           4          

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

تُبُ  أَكْ ، وَ نٍ صْ لِّ غُ لى كُ خِ عَ وْ بّاتِ الْخَ دُّ حَ : أَعُ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  5  الْحِ  

: أُهُ رَ ، ثُمَّ أَقْ دَ دَ عَ الْ

يْتِنا؟   ُسودِ في بَ دُ األْ دَ : ما عَ ثْلَ ، مِ رٌ فْ ةً إِجاباتُها صِ ئِلَ لي أَسْ لى طِفْ حُ عَ : أَطْرَ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ
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0

5 2 1 0

0

1

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 	 
الــواردة في كتــاب التمارين، واحــرْص على تقديم 

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ارسم صحنًا فارًغا على اللوح.	 
اطلب إلى الطلبة َعدَّ األشياء التي في الصحن.	 
اطلب إلى الطلبة طرح أسئلة إجاباتها صفر.	 

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:
ارفع يدك اليمنــى أمام الطلبة، ثم اســألهم: كم عدد 	 

األصابع في يدي؟ 5
ضع يديك خلف ظهرك، ثم اسألهم: كم عدد األصابع 	 

التي أمامكم اآلن؟ 0

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة اختيار أحد األعداد التي تعلَّموها 	 
في الدرس، وتمثيله بإدخال عدد الخرزات المناسب 

في خيط، ثم تثبيته على األخطبوط.

الختام6

اطلب إلى الطلبة توضيح معنى العدد صفر.	 



14

14

 �ُ�ْ ���� �ُ�ْ ����6 , 7 , 86 , 7 , 8 :�ُ���ْ
َ ْ

� :�ُ���ْ
َ ْ

� 4

أَتََعلَُّم 

 : أُهُ رَ دِ، ثُمَّ أَقْ دَ لى الْعَ لَمي عَ رُ قَ رِّ أُمَ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

: 8 , 7 , 6؟ دادَ َعْ أُ األْ رَ يْفَ أَقْ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَْستَْكِشُف

؟  لِ كْ الشَّ في  راءَ  ضْ خَ ةً  يّارَ سَ مْ  كَ وَ ؟  لِ كْ الشَّ في  راءَ  مْ حَ ةً  يّارَ سَ مْ  كَ
؟ لِ كْ قاءَ في الشَّ رْ ةً زَ يّارَ مْ سَ كَ وَ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

تُبُها.•  : 8 , 7 , 6، ثُمَّ أَكْ دادَ َعْ أُ األْ رَ أَقْ

تَّةٌ•  سِ
ةٌ•  بْعَ سَ
ثَمانِيَةٌ• 

تَّةٌ سِ ةٌ بْعَ سَ تَّةٌ (six)ثَمانِيَةٌ (eight)ثَامنِيَةٌ سِ (seven) ٌة بْعَ سَ

التعلم القبلي: 

ا وتنازليًّا.	  الَعدُّ من 1 إلى 8 تصاعديًّ

التهيئة1

اطلب إلــى 6 طلبة أْن يقفوا أمام اللوح، ثم اطلب إلى 	 
قوا عند  زمالئهم أْن َيُعّدوهم بصوت مرتفع، وأْن ُيصفِّ

ذكر كل عدد، ثم يكتبوا هذا العدد في الهواء.

ر ذلك مع 7 طلبة، ثم مع 8 طلبة.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اقرأ لهم نص المسألة الواردة فيها، ثم اسألهم: 

كم سيارًة حمراَء في الشكل؟ 6  	

كم سيارًة خضراَء في الشكل؟ 7 	

كم سيارًة زرقاَء في الشكل؟ 8 	

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

قراءة األعداد:  8 , 7 , 6 	 

كتابة األعداد:  8 , 7 , 6 	 

4
الدرس
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 	 
الــواردة في كتــاب التمارين، واحــرْص على تقديم 

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اعرض على الطلبــة صورة فيها 6 أشــياء، ثم اطلب 	 
ها، وكتابة عددها. إليهم َعدَّ

ر ذلك بعرض صورة فيها 7 أشــياء، وصورة ُأخرى 	  كرِّ
فيها 8 أشياء.

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 3 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

اكتب األعــداد 6، و7 ، و8 على اللوح، ثم اطلب إلى 	 
كل طالب رسم دوائر بحسب كل عدد. 

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة اختيار أحد األعداد التي تعلَّموها 	 
في الدرس، وتمثيله بإدخال عدد الخرزات المناسب 

في خيط، ثم تثبيته على األخطبوط.

الختام6

اعرض صوًرا تحوي أشــياء عددها ســتة، وســبعة، 	 
هــا، وكتابة العدد  وثمانية، ثم اطلــب إلى الطلبة َعدَّ

الذي ُيوافِق الصورة.

15

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

1                    

2                    

3                    

ةَ  كِتابَ ، وَ ياءَ ، ثُمَّ 8 أَشْ ياءَ ، ثُمَّ 7 أَشْ بَيْتِ ياءَ في الْ دَّ 6 أَشْ لي عَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشــاٌط َمْنِزلِيٌّ

ةٍ.  رَّ لِّ مَ دِ في كُ دَ عَ الْ

جوهِ 6: وُ دُ الْ دَ بِحَ عَ مَ لِيُصْ سْ لُ الرَّ مِ : أُكْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  4 الْحِ  

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة
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أَْستَْكِشُف

؟ يَّ دُ أَصابِعِ يَدَ دَ مْ عَ كَ

أَتََعلَُّم 

  : أُهُ رَ دِ، ثُمَّ أَقْ دَ لى الْعَ لَمي عَ رُ قَ رِّ أُمَ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

: 10 , 9؟ يْنِ دَ دَ عَ أُ الْ رَ يْفَ أَقْ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

ما.•  تُبُهُ : 10 , 9، ثُمَّ أَكْ يْنِ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ

ةٌ عَ • تِسْ

ةٌ رَ شَ • عَ

ةٌ َ رشَ ةٌ عَ عَ تِسْ

9 , 109 , 10 :�ِ���َ�َ
ْ
�� :�ِ���َ�َ
ْ
�� 5

(nine) ٌة عَ تِسْ (ten)  ٌة رَ شَ عَ

التعلم القبلي: 

ا وتنازليًّا.	  الَعدُّ من 1 إلى 10 تصاعديًّ

التهيئة1

اطلــب إلى الطلبة االصطفاف فــي صفوف؛ على أاّل 	 
يزيد عددهم في كل صف على تسعٍة، أو عشرٍة. 

اطلب إلى الطالب األول في كل صف أْن  َيُعدَّ نفســه، 	 
قائاًل بصوت مرتفع: واحد، ثــم اطلب إلى الثاني أْن 
َيُعدَّ نفســه، قائاًل بصوت مرتفــع: اثنان، وهكذا حتى 

آخر طالب في كل صف.

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اقرأ لهم نص المسألة الواردة فيها، ثم اسألهم: 

كم عدد أصابع يدي؟ 10 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

قراءة العددين: 9 ,10 	 

كتابة العددين: 9 ,10	 

5
الدرس
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

 : اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

1                    

2                    

3                    

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

: ةَ قودَ فْ مَ دادَ الْ َعْ تُبُ األْ : أَكْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  4 الْحِ  

73

ما.   نْهُ الًّ مِ أَ كُ رَ قْ 10، ثُمَّ يَ نِ 9 وَ يْ دَ دَ عَ تُبَ الْ كْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 	 
الــواردة في كتــاب التمارين، واحــرْص على تقديم 

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اطلب إلى الطلبة رســم أصابع أيديهم، وهي ممدودة 	 
ومتباعــدة، على ورقة بيضــاء، ثم اطلــب إليهم َعدَّ 

األصابع المرسومة، وكتابة عددها.

ر ذلك برسم تسع دوائر.	  كرِّ

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أعِط كل طالــب 6 ملصقات، ثم اســأله: كم ملصًقا 	 
ستضع عليها ليصبح عددها 10 ملصقات؟ 

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة اختيار أحد األعداد التي تعلَّموها 	 
في الدرس، وتمثيله بإدخال عدد الخرزات المناسب 

في خيط، ثم تثبيته على األخطبوط.

الختام6

اعرض صوًرا تحوي أشــياء عددها تســعة أو عشرة، 	 
ها، وكتابة العدد الذي ُيوافِق  ثم اطلب إلى الطلبــة َعدَّ

الصورة.
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أَْستَْكِشُف

؟ َبْوابِ لى األْ ةَ عَ توبَ كْ مَ دادَ الْ َعْ أُ األْ رَ يْفَ أَقْ كَ

أَتََعلَُّم

نْها: الًّ مِ ثِّلُ كُ مَ دَ الَّذي يُ دَ أُ الْعَ رَ ، ثُمَّ أَقْ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

نْ 11 إِلى 20: دادُ مِ َعْ تَكونُ األْ ذا سَ هكَ وَ

11
(eleven) َر شَ دَ عَ أَحَ

12
(twelve) َر شَ نا عَ اثْ

13
(thirteen) َر شَ ةَ عَ ثَالثَ

14
(fourteen) َر شَ ةَ عَ عَ بَ أَرْ

15
(fifteen) َر شَ ةَ عَ سَ مْ خَ

16
(sixteen) َر شَ تَّةَ عَ سِ

17
(seventeen) َر شَ ةَ عَ بْعَ سَ

18
(eighteen) َر شَ ثَمانِيَةَ عَ

19
(nineteen) َر شَ ةَ عَ عَ تِسْ

20
(twenty) َرون شْ عِ

نْ 11 إِلى 20؟ دادَ مِ َعْ أُ األْ رَ يْفَ أَقْ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

 •: دادَ َعْ أُ األْ رَ أَقْ
، 11, 12, 13, 14, ...., 20

تُبُها. ثُمَّ أَكْ

ةَ  ثَالثَ  ، رَ شَ عَ نا  اثْ  ، رَ شَ عَ دَ  •  أَحَ
رونَ شْ ، ...، عِ رَ شَ ةَ عَ عَ بَ ، أَرْ رَ شَ عَ

(twenty) َرون شْ رَ (twelve)عِ شَ دَ عَ أَحَ

2020 �� ��  �� �� 1111 
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التعلم القبلي: 

ا وتنازليًّا.	  الَعدُّ من 1 إلى 20 تصاعديًّ

التهيئة1

اطلب إلى الطلبة الوقوف في دائرة. 	 

اطلب إلى أحد الطلبــة أْن َيُعدَّ بصوت مرتفع: واحد، 	 
ثم اطلــب إلى الطالب الــذي على يمينــه أْن ُيكِمل 
الَعدَّ بقول: اثنان، وهكذا حتــى يصل الَعدُّ إلى العدد 

عشرين. 

ر ذلك باختيار طالب آخر. 	  كرِّ

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اقرأ لهم نص المسألة الواردة فيها، ثم اسألهم: 

ما العدد المكتوب على الباب األول؟ 11   	

ما العدد المكتوب على الباب الثاني؟ 12   	

ما العدد المكتوب على الباب الثالث؟ 13  	

ما العدد الكتوب على الباب الرابع؟ 14  	

ما العدد المكتوب على الباب الخامس؟ 15  	

ما العدد المكتوب على الباب السادس؟ 16 	

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

قراءة األعداد من 11 إلى 20 	 

كتابة األعداد من 11 إلى 20	 

6
الدرس
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 	 
الــواردة في كتــاب التمارين، واحــرْص على تقديم 

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

دهم بورقة 	  ع الطلبة إلى مجموعات ثنائيــة، ثمَّ زوِّ وزِّ
المصادر12 )قطار األعداد(.

اطلب إلى أفــراد المجموعات قصَّ مربعات األعداد 	 
الموجودة أســفل الورقة، ثــم إلصاقها فــي مكانها 

المناسب على القطار.

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 4 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

استعمل السؤال اآلتي بوصفه إثراًء للطلبة:

اطلب إلى الطلبة كتابة األعداد تنازليًّا من 20 إلى 10 	 

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة اختيار ثالثة أعداد من تلك التي 	 
تعلَّموها في الدرس، وتمثيلها بإدخال عدد الخرزات 

المناسب في خيط، ثم تثبيته على األخطبوط.

الختام6

ع على الطلبة ورقة المصادر10 )َعدُّ األشــياِء(، ثم 	  وزِّ
اطلــب إليهم تحديد عدد األشــياء الموجودة في كل 

صورة.

19

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

 : اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

1                    

2     

               

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

: ةَ قودَ فْ مَ دادَ الْ َعْ تُبُ األْ : أَكْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  3 الْحِ  

11 14 17

نْها. الًّ مِ أَ كُ رَ قْ نْ 11 إِلى 20، ثُمَّ يَ دادَ مِ َعْ تُبَ األْ كْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ
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أَْستَْكِشُف

ةِ؟ رَ جَ بَةِ إِلى الشَّ دٍ بِالنِّسْ لِّ قِرْ قِعُ كُ وْ ما مَ

أَتََعلَُّم

 : قِعَ الطَّيْرِ وْ دُ مَ دِّ أُحَ

: ، إِلى الْيَسارِ : إِلى الْيَمينِ تِيَةَ لِماتِ اآلْ الً الْكَ مِ تَعْ سْ ةِ مُ كَ رَ دُ اتِّجاهَ الْحَ دِّ أُحَ

(right) ٌيَمين(left) ٌيَسار

(behind) َلْف تَ (under)أَمامَ (in front)خَ قَ (above)تَحْ وْ فَ

ياءِ؟ َشْ واقِعِ األْ ديدَ مَ تَطيعُ تَحْ يْفَ أَسْ ُث: كَ أَتََحدَّ

�ُ��
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

ها.  بَةِ إِلى بَعْضِ ياءِ بِالنِّسْ َشْ واقِعَ األْ دُ مَ دِّ • أُحَ

. نَ الْيَسارِ يِّزُ اتِّجاهَ الْيَمينِ مِ • أُمَ

تَ • تَحْ قَ   وْ • فَ

لْفَ • خَ • أَمامَ  

• يَسارٌ • يَمينٌ  

التعلم القبلي: 

الَعدُّ من 1 إلى 20 .	 

التهيئة1

ع الطلبة إلى صفين متتاليين. 	  وزِّ

َأِشــْر إلى أحد الطلبة، ثم اطلب إليــه تحديد الطالب 	 
الذي خلفه أو أمامه.

َأِشــْر إلى طالب آخر، ثم اطلب إليــه تحديد الطالب 	 
الذي على يمينه، والطالب الذي على يساره.

ر ذلك باإلشارة إلى طلبة آخرين.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اقرأ لهم نص المسألة الواردة فيها، ثم اسألهم: 

  ما موقع كل قرد بالنسبة إلى الشجرة؟ 	
تختلف اإلجابات

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

تحديد موقع األشــياء بالنســبة إلى 	 
بعضها.

7
الدرس
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: لَةِ بَةِ إِلى الطّاوِ يَوانِ بِالنِّسْ قِعَ الْحَ وْ فُ مَ أَصِ

1          2    

3          4    

صولِ  لِلْوُ بَّعاتِ  رَ مُ الْ لى  كُ عَ رَّ أَتَحَ  : يُّ نْطِقِ الْمَ كيرُ   5  التَّفْ  

: طُواتِ دَ الْخُ دَ عَ ، وَ ةِ كَ رَ ا اتِّجاهَ الْحَ دً دِّ حَ ةِ، مُ رَ هْ إِلى الزَّ

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

شاداتِ  رْ ِ فْقَ اإلْ كَ وَ رُّ دٍ، ثُمَّ التَّحَ دَّ حَ كانٍ مُ قوفَ في مَ وُ لي الْ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ةٍ.  رَّ لِّ مَ طُواتِ في كُ دَ الْخُ دَ هُ عَ ا لَ دً دِّ حَ ، مُ ، يَسارٌ ، يَمينٌ لْفَ ، خَ : أَمامَ تِيَةِ اآلْ

ُ
� ���ِ���ْ

�
��� 

ُ
��َ�ْ�َ

ْ
��

خلف

تحت

أمام

فوق

لألمام خطوة، ثم لليسار خطوة، ثم لألمام 
3 خطوات، ثم لليمين خطوة، ثم لألمام 

خطوة، ثم لليمين خطوتين.

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 	 
الــواردة في كتــاب التمارين، واحــرْص على تقديم 

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اطلب إلى الطلبة أْن يضعوا أيديهم على رؤوسهم، ثم 	 
اسألهم: أين تقع أيديكم بالنسبة إليكم؟ 

اطلب إلى الطلبــة أْن يضعوا أيديهم على ذقونهم، ثم 	 
اسألهم: أين تقع أيديكم بالنسبة إلى رؤوسكم؟ 

اطلب إلى الطلبة أْن يضعوا أيديهم وراء ظهورهم، ثم 	 
اسألهم: أين تقع أيديكم بالنسبة إليكم؟

اطلب إلــى الطلبة أْن يمــّدوا أيديهم على اســتقامة 	 
واحدة، ثم اسألهم: أين تقع أيديكم بالنسبة إليكم؟

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أعِط كل طالــب بطاقــًة، ُملَصًقا في وســطها نجمة 	 
حمراء، ثم اطلب إليه رسم نجمة صفراء على يمينها، 
ونجمة خضراء على يســارها، ونجمــة زرقاء فوقها، 

ونجمة برتقالية تحتها.

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة اختيار ثالثة أعداد من تلك التي 	 
تعلَّموها في الدرس، وتمثيلها بإدخال عدد الخرزات 

المناسب في خيط، ثم تثبيته على األخطبوط.

الختام6

اطلب إلى الطلبة توضيح الفرق بين اليمين واليســار، 	 
واألمام والخلف، ثم ذكر مثال على كلٍّ منها.
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 : تُبُهُ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

1            

2     
   

3     
   

4     
   

5     
   

6     
   

5

7

2

6

4

13

اختبار نهاية الوحدة:

د للطلبة الصفحة التي تحوي اختبار نهاية الوحدة 	  حدِّ
في كتاب الطالب، ثم اقرأ لهم األسئلة، واطلب إليهم 
حلَّ المسائل من 1 إلى7 بصورة فردية، ثم اختر بعض 
اإلجابات غير الصحيحة، وناقشــهم فيها، ُمبيِّنًا الخطأ 

حه. فيها، ثم صحِّ

ع بقية 	  ع الطلبــة إلى مجموعــات رباعية، ثــم وزِّ وزِّ
األســئلة علــى المجموعــات؛ شــرط أْن تُحلَّ كل 

مجموعة سؤااًل مختلًفا.

اختر طالًبا مــن كل مجموعة لعرض إجابة مجموعته 	 
أمام أفراد المجموعات األخرى.

م لهم الدعم والتغذية الراجعة 	  ل بيــن الطلبة، وقدِّ تجوَّ
الالزمين.

تعليمات المشروع:

اطلب إلــى الطلبة عــرض نموذج األخطبــوط أمام 	 
زمالئهــم، ثم ناقشــهم فيه، طالًبــا توضيح خطوات 

العمل.
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دِ: دَ عَ بِ الْ سَ مُ  بِحَ سُ  7 أَرْ  

8 135

: قودَ فْ مَ دَ الْ دَ عَ تُبُ الْ  8 أَكْ  

952

: بَ ناسِ مُ دَ الْ دَ عَ طُ الْ وِّ  9 أُحَ  

8        9        10

3 64 7 8

مالحظات المعلم
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 : اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

           1   

           2   

           3   

طى: عْ مُ دِ الْ دَ عَ بِ الْ سَ مُ  بِحَ سُ  4 أَرْ  

3 1 2

 : طْ قَ طُ 5 بَطّاتٍ فَ وِّ  5 أُحَ  
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1

2

3

1

2

3
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 : اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

           1   

           2   

           3   

طى: عْ مُ دِ الْ دَ عَ بِ الْ سَ مُ  بِحَ سُ  4 أَرْ  

54

: طْ داتٍ فَقَ رْ طُ 5 وَ وِّ  5 أُحَ  

5

4

4

5

4

4

5

4

4
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: تُبُهُ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ةِ لَّ احِ في السَّ بّاتِ التُّفّ دُّ حَ أَعُ

1    
    

 2    
    

 

3    
    

 4    
    

: تُبُهُ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ةِ يَّ رِ هَ زْ راتِ في الْمِ هَ دُّ الزَّ أَعُ

5    
    

 6    
    

 : رٌ فْ ةِ فيهِ صِ لَ لَّ ظَ مُ بَّعاتِ الْ رَ مُ دُ الْ دَ لَ الَّذي عَ كْ طُ الشَّ وِّ  7 أُحَ  

ا؟   رً فْ قِ فيهِ صِ العِ دُ الْمَ دَ بِحَ عَ يْ يُصْ لُ لِكَ . ماذا أَفْعَ تانِ قَ لْعَ  8 كوبٌ فيهِ مِ  
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 6 , 7 , 8 :	ُ���ْ
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 : اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

           

1   

           

2   

           

3   

ياءِ: َشْ دَ األْ دَ ثِّلُ عَ مَ دَ الَّذي يُ دَ طُ الْعَ وِّ أُحَ

6   7   8

4   

6   7   8

5   
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: اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

           

1   

           

2   

طى: عْ مُ دِ الْ دَ عَ بِ الْ سَ مُ  بِحَ سُ  3 أَرْ  
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12

: اتٍ رّ تُبُهُ 3 مَ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ ، وَ ياءَ َشْ دُّ األْ أَعُ

           

1   

           

2   

: ةَ قودَ فْ مَ دادَ الْ َعْ تُبُ األْ  3 أَكْ  

: توبِ كْ مَ دِ الْ دَ عَ لَ الْ فَ بَ أَسْ ناسِ مُ دَ الْ دَ عَ تُبُ الْ  4 أَكْ  

ةٌ عَ رَتِسْ شَ ةَ عَ سَ مْ رَخَ شَ رونَثَمانِيَةَ عَ شْ رَعِ شَ دَ عَ رَأَحَ شَ ةَ عَ بْعَ رَسَ شَ ةَ عَ ثَالثَ
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: نْدوقِ بَةِ إِلى الصُّ طَّةِ بِالنِّسْ قِعَ الْقِ وْ دُ مَ دِّ أُحَ

1     2     3    

: رورِ ةِ الْمُ دُ اتِّجاهَ إِشارَ دِّ أُحَ

4     5     6    

: رِ فَ َصْ نِ األْ يَسارِ بِاللَّوْ هَ إِلى الْ تَّجِ مُ ءَ الْ يْ الشَّ ، وَ رِ مَ َحْ نِ األْ يَمينِ بِاللَّوْ هَ إِلى الْ تَّجِ مُ ءَ الْ يْ نُ الشَّ وِّ  7 أُلَ  

:( مِ سْ ةِ في الرَّ دَ دَّ حَ مُ طُواتِ الْ فْقَ الْخُ تِّجاهَ وَ فُ االِ ليبِ (أَصِ نِ الْحَ حْ صولِ إِلى صَ لى الْوُ طَّةَ عَ قِ دُ الْ  8  أُساعِ  

�ُ��
�
��ِ��َ �ُ�ِ�َْ

ْ
�� 7  �ُ�ْ ����
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لليسار

لليسارلليسار

تابع إجابات الطلبة

تحت

لألمام

فوق

لليمين

لليمينلليمين

كتاب التمارين


