
 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة االبتدائي الثاني الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1الفصل )

 
 اآلحاد والعشرات (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 مة المنزليةالقيتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تجمع اآلحاد لتكون العشرات. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ز( التركي1)

 أجمع اآلحاد ألكون العشرات.  الهدف من الدرس:
  عشرات. ــــ آحاد المفردات الجديدة:

  ما قبل الدرس:
 49؟  ،49، 54، 92، 36أي األعداد اآلتية آحاده أكبر 

، ثم ليهيأقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بالتمهيد لما 
 أطرحي عليهن األسئلة

  46   ذي كتبته؟ما العدد ال
  د اآلنمكعبات لقيمة اللوحة المنزلية ثم اسالهن ما العد 3ثم أضيف 

 انظري الكتاب المعلمة.
 استعد:

طلب آحاد تساوي واحد، وأ 10أتحقق من أن التلميذات قد فهمن أن  
 منهن إحاطة مجموعات من عشرة أشياء .

 آحاد ألكون عشرة واحدة. 10أجمع 
   

 

 
     ةآحاد =....... عشر 10         ..... عشراتآحاد = ..... 70 

 آحاد = .......... عشرات90
 

 انظري كتاب الطالبة.
لفصل، اداخل  6-1أالحظ عمل التلميذات في أثناء حلي األسئلة أتأكد :

 وأتابع حلولهن.

 ( التقويم4) ( التدريب3)

 تدرب وحل المسألة:
تحديد لينز ثلن العدد بقطع دأرشد التلميذات خالل حلي األسئلة، لكي يم 

 قيمته.

 
 ............. عشرات = .............. آحاد

 
 ................. آحاد .................. عشرات 

.................  +  ............... = ............... 
 انظري كتاب الطالبة.

س من أكيا 4: مع جميلة الحس العددي أسئلة مهارات التفكير العليا:
ى. فكم قطع أخر 3قطع . فإذا كان في جيبها  10البسكويت، في كل كيس 

 قطعة بسكويت معها؟ ............ قطعة بسكويت

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 .............................المعلمة/ ...............

 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

 

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1الفصل )

 
 100القيمة المنزلية لألعداد ضمن  (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 اآلحاد والعشراتتم دراسة 

قق بعد نهاية الدرس أن تح التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  د القيمة المنزلية لألعداد ضمن العدتجد
100. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 ..أخرى/ ...............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 لعدداأوجدي القيمة المنزلية لألعداد ضمن  الهدف من الدرس: 
100. 

 القيمة المنزلية. ،الرقم المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

ات عكك 6أرسم صورة لتساعدك في حلي المسألة اآلتية: يمكن خبز 
  صوان 3كعكة؟  18صينية واحدة. كم صينية تحتاج إلى خبز  في

 ليه،يأقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما 
 .ثم اسأل  ،على السبورة 69اكتبي العدد  ثم أطرحي عليهن األسئلة 

 9  ما رقم منزلة اآلحاد؟ 

 6 ما رقم منزلة العشرات؟  

  يمة المنزلية لألرقام تحدد قيمة العددأن القالتلميذات اذكر . 
  استعد: 

 )م لى فهعالتلميذات لتعميق مفهوم الدرس. وأساعد  استعملي فقرة )أستعد
ع ن موقات. إيمثل العشر بجانبه أن الرقم األيمن يمثل اآلحاد، والرقم الذي

 الرقم ضمن العدد يحدد قيمته.
 نهما؟المنزلية لكل مفما القيمة  2، 9مكون من رقمين، هما  29فالعدد 

 
 ........ عشرات      ....... آحاد      
 20عشرات= 2    9آحاد = 9      
 أتأكد : 

أتابع وداخل الفصل،  4 -1أالحظ أعمال التلميذات خالل حلي األسئلة من 
 حلولهن.

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 دينز مثلن العدد بقطعخالل حلي األسئلة، لكي يالتلميذات أرشد 

 لتحديد قيمته.

                
 20أو  2                60 أو 6  

 حلي األسئلة بإستعمال لوحة المنازل.التلميذات تكمل 

   
 
 10أو  1               80أو  8

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ........................................

 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1الفصل )

 
 أستعمل االستدالل المنطقي أحل المسألة (3رس )الد

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

د القيمة المنزلية لألعداتم دراسة 
 100ضمن 

بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تحل المسألة باستعمال األستدالل المنطقي. 

 كتاب الطالبمارين كتاب الت
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسوب الملونة 
 بوربوينتالحاسبة 

أخرى/ 
................................. 

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 حلي المسألة بأستعمال األستدالل المنطقي  الهدف من الدرس: 
  ما قبل الدرس: 

 سفله.دد أال قطع دينز، واكتبي العامثل عدداً مكوناً من رقمين، باستعم
   تمثيلحت الإلى العدد، ثم أمثل العدد الجديد، واكتبي العدد ت 7أضيف .

 انظري أعمال التلميذات.

 أفهم:
 سئلة.األ أراجع مع التلميذات معطيات المسألة والمطلوب فيها بأستعمال 

 أخطط:
 أطلب من التلميذات مناقشة خطتهن للحل. 

 أحلي:
 ة. إلى استعمال األستدالل المنطقي لحلي المسألميذات التلأوجه  

  األحمرما لون قفص السنجاب؟ 
 انظري كتاب المعلمة.

 أتحقق:
 ب .مراجعة المسألة للتحقق من معقولية الجوا أطلب من التلميذات 

  ب، سنجاالبعد قراءة المسألة، ما الحيوانات التي علم لون أقفاصها؟
 األفعي.

 الص األفعى أو السنجاب؟ هل وضع الضفدع في قف

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أطلب من التلميذات تقرأن المسألة وتفهمنها، أطلب منهن تمثيل 

 الديناصورات في السؤال الثالث بمكعبات ملونة أو رسمها.

 
 

ليسار الى إلديك أربع دمي ديناصورات بألوان مختلفة، إذا رتبت من اليمين 
ول، األ ث يكون األخضر بين األحمر والبني. والديناصور البنفسجي هوبحي

 يسار؟ال أما األحمر فهو األخير، فما ترتيب الديناصورات من اليمين إلى
،.................... ،................... ،.............. .................. 

 : متابعة المطويات
 ات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه التلميذات للمطوي

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1فصل )ال

 
 قراءة األعداد وكتابتها (4الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 أحل المسألةتم دراسة 
أستعمل االستدالل 

 المنطقي

بعد نهاية الدرس أن  التلميذةيتوقع من 
 تحقق األهداف التالية:

  تابهاوتك 100تقرأ األعداد ضمن. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين أوراق
األقالم الملونة السبورة عمل 

 الحاسوب اآللة الحاسبةبوربوينت 
  .أخرى/ ................................

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 وكتابتها. 100اقرأ األعداد ضمن  الهدف من الدرس: 
 دي.العد التصاع المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

.....، ، ......، .......، ...35، 25أعد تصاعدياً بالعشرات: 
  ؟  .......، .........، .......

 يه،أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما يل
 ثم أطرحي عليهن األسئلة 

  46مثالً ما العدد الناتج عن المكعب؟. 

  ستة ؟ 46دد الكلمات. ما الكلمتان اللتان تشكالن العب 46يمكن كتابة العدد
 وأربعون

 عشرات وال مثل العدد: ستة وأربعين، وأكد على إستعمال خط قصير بين اآلحاد
 لفصلهن .

  استعد: 

 )ين لكلمتلتدعيم مفهوم الدرس، وأكد على عدم وصل ا استعملي فقرة )أستعد
  . 20عند قراءة األعداد التي تقل عن 

 بالكلمات. 20األعداد حتى  اكتبي     
 أحد عشر  11           واحد 1
 اثنا عشر 12           أثنان 2

 اكتبي األعداد اآلتية باألرقام أو الكلمات:
 سبعون ..................    35  خمسة وثالثون

 أتأكد : 
 لولهن.حداخل الفصل وأتابع  6ــ 1أطلب من التلميذات تقمن بحلي السؤالين 

 تاب الطالبة انظري ك

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 اكتبي األعداد اآلتية باألرقام أو الكلمات 

 ...............اثنان وسبعون ..   أحد عشرة ........................

 ........مئة .............      ثمانون .....................

 ..............ستة وثمانون .....    .أربعة عشر ...................

 .....سبعة ...............    اثنان وعشرون ..............

15 .................        70 ..............  40 ............ 

 أسئلة مهارات التفكير العليا: 
 تين.طريقالنموذج اآلتي يمثل عدداً، اكتبيه ب التفكير الرياضي:

 
 ......................................... 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1الفصل )

 
 تقدير الكميات (5الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

قراءة األعداد تم دراسة 
 وكتابتها

 الدرس أن تحققبعد نهاية  التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  100تقدر الكميات ضمن. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 .100ضمن تقدير الكميات  الهدف من الدرس: 
 التقدير. المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

 كتابينكتب. فإذا كان الكتاب األزرق بين ال 4يوجد على أحد الرفوف 
اب األحمر واألصفر، والكتاب األخضر هو األول على السطح، والكت

 أحمر. ،أزرق ،أخضراألحمر في األخير . فما ترتيب الكتب؟ 

م ليه، ثيما بل فقرة أستعد بها للتمهيد لأقوم بعمل نشاط مع التلميذات ق
 أطرحي عليهن األسئلة:

 40إجابة ممكنة :  ما عدد األقالم الملونة في هذه السلة؟ 

 كبر مية أكإجابة ممكنة: ال توجد  ؟هل كان التقدير قريبا من الحقيقة
 بكثير مما قدرت .

  استعد: 

  )ن لتعميق مفهوم الدرس، والتحقق من أاستعملي فقرة )أستعد
 فهمن أن تقدير األشياء ال يعني عدها.التلميذات 

قيمة  وجدنقد ال تحتاج في بعض األحيان إلى معرفة العدد المضبوط لذلك 
 تقريبية للعدد من خالل التقدير.

 
 زجاجية  كرات 10؟         

 انظري كتاب الطالبة 
 أتأكد : 

 وأتابع حلولهن. 2، 1أطلب من التلميذات حل السؤالين 
 كتاب الطالبة. انظري

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 قدري العدد فيما يأتي، وأحط اإلجابة:

 
 أقالم 10 ؟         

 قدري العدد فيما يأتي:

 
 مهارات التفكير العليا: 

فقدر أنه  أراد تلميذين من صف ياسر الذهاب في رحلة، التفكير الرياضي:
ً  50بحاجة إلى  ب طال 22 . فإذا كان عدد التالميذ في الصفصحناً ورقيا

  انظري الكتاب الطالبةفهل كان تقدير ياسر صحيحاً؟

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ..........................................

 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1الفصل )

 
 ترتيب األعداد (6الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 دير الكمياتتقتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  بالترتيب  100ترتب األعداد ضمن
 .مستعمال خط األعداد

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 بالترتيب مستعمال 100ترتيب األعداد ضمن  الهدف من الدرس: 
  خط األعداد.

  بين. ،خط األعداد، يسبق، يلي المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

وأقل من  7، ورقم آحاده أكبر من 6اختارت كريمة عدداً ما. رقم عشراته
 86 ه؟. ما العدد الذي اختارت9

 ليه،يما أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد ل
 27؟ 28، 26 يقع بين اسأل ما العدد الذي 

  ،...... ؟، ....57، 56اكتبي المتتالية 

  79؟ 80ويسبق  78وأسأل: ما العدد الذي يلي 
  استعد: 

  )سمن كتاب الطالبة لتعميق مفهوم الدراستعملي فقرة )أستعد، 
ذي دد العمل أحاجي عن خط األعداد مثل: ما الع طلب من التلميذاتوأ

د ألعدااستعملي خط ا  يسبق العدد س؟ وما العدد الذي يلي العدد س؟
 الكتبي األعداد بالترتيب.

 انظري كتاب الطالبة.
 أتأكد: 

 هن.داخل الصف، وأتابع حلول 6-1حلي األسئلة  أطلب من التلميذات
 كتبيي األعداد المناسبة:استعملي خط األعداد، وا

 
10....... ،، 12         13...........،، 15 

 انظري كتاب الطالبة .

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
ط خعلى استعمال  أوجه التلميذات في أثناء حل األسئلة، وأساعدهن

 األعداد الناقصة فيه.
 استعملي خط األعداد، إلمأل الفراغ:

 
21.، ،........23       ،............12 ،13 

 
29 ،........ ،23       ............، 19 ،20 

  انظري الكتاب الطالبة.

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ...................المعلمة/ ........................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1الفصل )

 
 مقارنة األعداد (7الدرس )

 زمن الدرس للدرس الوسائل المساندة اآلن فيما سبق

 ترتيب األعدادتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

عددين مستعملة اإلشارات )<،  تقارن بين 
)= ،< 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 
 .........................أخرى/ ........

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

، >عددين مستعملة اإلشارات )<،  أقارن بين الهدف من الدرس: 
)= 

 =أكبر من < أصغر من > يساوي  المقارنة المفردات الجديدة: 
؟ 67عدد على خط األعداد مقارنة بال 47أين يقع العدد  ما قبل الدرس:

 ، أو عن يمينه67قبل  47يقع العدد 

 ليه،يما أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد ل

 (100 -1) اختر عددين على خط األعداد بين 
 واكتب أحدهما بجانب اآلخر على السبورة .

ات أطلب من إحدى التلميذات أن تضع البطاقة الصحيحة، من البطاق
 ن .العددي = بين ،> ،المكتوب عليها الرموز <

 أكررالنشاط مع أعداد أخرى.
جابة إ >؟ ،كيف يمكنك تعريف البطاقة الصحيحة عند استعمال الرمزين <

 ً   ممكنة : فتحة الرمز تقابل العدد األكبر دائما
  استعد: 

ل تعمالتعميق مفهوم المقارنة، وأتأكد من اساستعملي فقرة )أستعد( 
 الرمز الصحيح في المقارنة بين العددين .

 عددين: >، = في المقارنة بين ،< استعملي

  37  >24 
  24     أكبر من    37   

 أتاكد: 
 داخل الصف، واالحظ حلولهن .  4-1حل األسئلة من  أطلب من التلميذات

 .     = في،> ،كل عددين، واكتبي < أقارن بين

 

 
   54        20 

 انظري كتاب الطالبة.

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  وحل المسألة:تدرب  
 .    = في،> ،كل عددين، واكتبي < أقارن بين

 

 
  30          31    ،        23         32 

 
81      50             ، 92     92 

  انظري الكتاب الطالبة.

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  ئلة بكتاب التمارين.حل األس

 
 ...............................المعلمة/ ............

 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1الفصل )

 
 األنماط (8الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 مقارنة األعدادتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 وتصفها تحدد األنماط. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوينتبور 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 تحديد األنماط  الهدف من الدرس: 
 النمط. المفردات الجديدة: 

 انظري كتاب المعلمة. ما قبل الدرس:

 انظري كتاب المعلمة. 
  استعد: 

خر ها اآلضبعكثيراً ما نشاهد األنماط حولنا. فبعض األنماط يصبح اكبر، و
 يصبح أصغر. 
 أكملي النمط:

  
 انظري كتاب الطالبة.

 أتأكد: 
 عدد:ال أكملي رسم الشكل التالي في كل من األنماط اآلتية، ثم اكتبي

 
 انظري كتاب الطالبة.

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 تكمل التلميذات حلي األسئلة دون مساعدة.

  
 د:لعدتالي في كل من األنماط اآلتية، واكتبي اأكملي رسم الشكل ال

 
 إملئي الفراغ بالعدد المناسب، ثم صفي النمط:

     ............ ، .......،20، 15، 10، 5 ـ6

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ............................................ المعلمة/

 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 واألنماط 100القيمة المنزلية حتى  (1الفصل )

 
 األنماط على لوحة المئة (9الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن ما سبقفي

 األنماطتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  تحدد األنماط على لوحة المئة وتصفها
 وتكونها.

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

تحديد األنماط على لوحة المئة ووصفها  الهدف من الدرس: 
 وتكوينها.

 العد القفزي. ،النمط المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

، .....، 28، 26، 24 (1أكملي األنماط اآلتية: 
 40، 38، 36، 34، 32، 30؟  ،.........،........،............،.......

، 53، 43؟  ..،.......،.......،......63، .......، .........، 33، 23( 2
73 ،83 ،93. 

 ليه،ثميما أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد ل
 أطرح عليهن األسئلة:

  :ث(، ، مثل)مثلث، دائرة، مربعاستعملي قطع النماذج لعمل هذا النمط
 دائرة، مربع فما الشكالن التاليان؟

  50 ،45، .....،......،30أطلب من إحدى التلميذات ملء الفراغ ،
 ،......60.  35 ،40 ،55 . 

  استعد: 

  )علىت التلميذالتعميق مفهوم الدرس. أساعد استعملي فقرة )أستعد 
لعد . وهو يسمي باتعرف النمط الممتد.استعملي األنماط في العد

 القفزي. أعد أزواج األحذية اثنيات.

  
  2     4     6    8     10 

 انظري كتاب الطالبة.
 أتأكد: 

 هن.داخل الفصل، وأتابع حلول 7-1أطلب من التلميذات حل األسئلة 
 دد:ارسمي الشكل اآلتي في كل من األنماط اآلتية، ثم اكتبيي الع

 

 
1  2  3  4  5              

 انظري كتاب الطالبة

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 د:ارسمي الشكل التالي في كل من األنماط اآلتية، واكتبيي العد

 
  3      6        10  

 إملئي الفراغ بالعدد المناسب، ثم صفي النمط:
 العد القفزي بـ ........    64، ....... 85، 55
 العد القفزي بـ ........ 90.......، ، ..........، .75

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ..............................المعلمة/ .....

 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الجمع (2الفصل )

 
 خصائص الجمع (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

األنماط على لوحة تم دراسة 
 المئة

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 عمل خاصية اإلبدال وخاصية الجمع مع تست
 .الصفر في إيجاد الناتج

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 صية اإلبدال وخاصية الجمع معاستعمال خا الهدف من الدرس: 
 الصفر في إيجاد الناتج.

 ناتج الجمع. ،العدد المضاف ،الجمع المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

 45   ؟5وآحاده  46وأقل من  38ما العدد؟ إذا علمت أنه أكبر من 

قطع  5قطع في جزء و 4(، وضع 3اعرض على شفافية ورقة العمل )
 في الجزء اآلخر.

  9  قطع العد كلها؟ما عدد 
 9= 5+4ما الجملة العددية الذي تمثل ذلك؟ 

 9= 4+ 5 ما الجملة العددية األخرى لألعداد نفسها؟
ج لناتأنه يمكنهن جمع األعداد بأي ترتيب مع بقاء ا اوضح للطالبات

 .نفسه
  استعد: 

 )مثلةلتعزيز مفهوم الدرس، أناقش معهن األ استعملي فقرة )أستعد. 

  
 3   +   5 =  8      5   +   3 =  8 

                              
 ناتج الجمع   أعداد مضافة   ناتج الجمع  أعداد مضافة

 34انظري كتاب الطالبة صــ 
  أتأكد: 

 أوجدي ناتج جمع:

 
  4+3=7          3+4=7 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 ناتج الجمع:استعملي قطع العد إليجاد 

 
5+1...........=                1+5..............= 

    0 
  + 3  
 
8  +1 =               1+8= 

  انظري الكتاب الطالبة.
 انظري كتاب الطالبة. أسئلة مهارات التفكير العليا: 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  ارين:كتاب التم
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ...............................المعلمة/ ............

 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الجمع (2الفصل )

 
 العد التصاعديالجمع ب (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 خصائص الجمعتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 لعدتستعمل خط األعداد إليجاد ناتج الجمع با 
 .التصاعدي

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم
اآللة الحاسبة الحاسوب لونة الم

بوربوينت 
 .....أخرى/ ............................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

د بالع استعمال خط األعداد إليجاد ناتج الجمع  الهدف من الدرس: 
 التصاعدي

 .التصاعدي العدد المفردات الجديدة: 
حرف أ 5منهنا من  أفكر في عددين يتكون اسم كل ما قبل الدرس: 

 4، 3فما هذان العددان؟  7ومجموعهما 

م ثليه، يما أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد ل
 أطرح عليهن األسئلة.

ة المكعبات للوصول إلى نهاية سلسل 5أطلب من التلميذات بدءاً من العدد 
 .8، 7، 6المضافة 

 8  ها؟ما عدد المكعبات كلها الذي تم وصل
 أخرى لها؟ 3مكعبات وأضف  7أكرر ما سبق وابدأ من 

 انظري كتاب المعلمة 
  استعد: 

أن لذي بدالعد وأذكر التلميذات بالعد تصاعدياً من ااستعملي فقرة )أستعد( 
 منه.

 استعملي خط األعداد، وعدي تصاعديا إليجاد ناتج الجمع.

 

0  1  2  3  4   5   6   8  9  10  11  12 
 ري كتاب الطالبة.انظ

 أتأكد:  
 الفصل. داخل 9-1أتابع أداء التلميذات في أثناء قيامهن بحل االسئلة 

 
0  1   2   3   4   5   6   7   8  9   10  11  12 
6+3..........=                    5+3.............= 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 ناتج الجمع مستعينة بخط األعداد: عدي تصاعديا إليجاد

 
0   1   2   3  4   5   6   7   8   9  10 11  12 
6+1............=                  2+8..............= 

 اذكري حقائق الجمع، وأوجدي ناتج الجمع بسرعة:
   2 
+  7  

 انظري كتاب الطالبة .

 : متابعة المطويات
 للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة وتنبيه التلميذات

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ...............................المعلمة/ ............

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الجمع (2لفصل )ا

 
 أمثلها أحل المسألة (3الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

الجمع بالعد تم دراسة 
 التصاعدي

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تحل المسألة بتمثيلها. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عملسبورة ال األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 حل المسألة بتمثيلها.  الهدف من الدرس: 
  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

 9علي؟  شاهدقرود، وفيلين في حديقة الحيوان. كم حيواناً  7شاهد علي 

 أناقش التلميذات في معطيات المسألة، والمطلوب فيها. أفهم:

 أطلب منهن مناقشة خططهن. أخطط:

 أرشد التلميذات إلى خطة )أمثلها( لحل المسألة. أحل:

طع المكعبات المتداخلة، قماذا ستستعمل من نماذج لحل المسألة؟ 

 العد...... إلخ.

ة جابلمسألة للتحقق من أن اإلأطلب من التلميذات مراجعة ا أتحقق:

 تتالءم مع معطيات المسألة.

 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أمثل المسألة مستعمل النماذج: 

م كفراشات على زهرة، ثم أنضمت إليها فراشتان جديدتان.  7وقفت 
 فراشة على الزهرة اآلن؟

 

 : متابعة المطويات
 لمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه التلميذات ل

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ..........................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

 

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       يخالتار

 
 طرائق الجمع (2الفصل )

 
 جمع العدد ونفسه (4الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 أمثلها أحل المسألةتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  تستعمل حقيقة جمع العدد إلى نفسه في
 .إيجاد ناتج الجمع

ب الطالب كتا كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

د يجااستعمال حقيقة جمع العدد إلى نفسه في إ الهدف من الدرس: 
 ناتج الجمع. 

 العدد ونفسه، ناتج الجمع. :المفردات الجديدة 
  ما قبل الدرس: 

ذي أخرى. ما مجموع الدجاجات ال 4دجاجات، ثم أطعم  9أطعم قاسم 
 13 أطعمها؟

م ليه، ثيما أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد ل
 .أطرح عليهن األسئلة

 أطلب منهن جمع العددين وإيجاد الناتج. وأسأل: 
 10 إلى نفسه؟ 5العدد  ما ناتج جمع 
إلى  3د مكعبات وأسأل: ما ناتج جمع العد 3أكرر ما سبق باستعمال  

 6 نفسه؟

  استعد: 

 .استعملي فقرة )أستعد( لتثبيت المفاهيم الواردة في الدرس 
 استعملي حقائق لجمع العدد إلى نفسه إليجاد ناتج.

6    +       6    =     12 
↑            ↑           ↑ 
 ناتج الجمع  عدد مضاف = + دد مضافع

  أتأكد: 
 داخل الفصل. 6-1أداء التلميذات في أثناء حل األسئلة  أتابع

 أوجدي ناتج الجمع )يمكن أن تستعملي المكعبات(:

 
4   +   4  =8 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 خالل حل األسئلة، التلميذات أرشد 

 م أحيطي حقائق جمع العدد إلى نفسه:أوجدي ناتج الجمع، ث
  0                      8 

 +0                  +  8 
 

   3                +    8 
+  6                +   3 

 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ..........................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

 
 

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 

 طرائق الجمع (2الفصل )

 
 (5الدرس )

ً  أو 1جمع العدد ونفسه مضافاً إليه   مطروحا
 1منه 

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 جمع العدد ونفسهتم دراسة 

قق بعد نهاية الدرس أن تح التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  تستعمل حقائق جمع العدد إلى نفسه في
لى إيجاد نواتج جمع العدد إلى تاليه أو إ

 .سابقه

 كتاب الطالبن كتاب التماري
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 ..أخرى/ ...............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

ي استعمال حقائق جمع العدد إلى نفسه ف الهدف من الدرس: 
 إيجاد نواتج جمع العدد إلى تاليه أو إلى سابقه. 

 العدد ونفسه. لجديدة:المفردات ا 
  ما قبل الدرس: 
  سمكات  4سمكات، أضاف سالم  4يحتوي حوض سمك على

 8  أخرى إلى الحوض. ما مجموع السمك في الحوض؟

طرح+ ، ثم أليهيأقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما 
 .عليهن األسئلة

اتج . ما ن8+8أو  7+7 ؟8+7ما حقيقة جمع العدد مع نفسه القريبة من 
 14 ؟7+7

ضافاً هي حقيقة جمع العدد نفسه م 8+7، وكانت 14هو  7+7إذا كان ناتج 
 15؟ 8+7، فما ناتج1إليه 

 باستعمال حقيقة جمع العدد ونفسه؟ 4+3كيف يمكنك إيجاد ناتج 
 6إلى 1بواحد، لذلك أضيف  3يزيد على  4، 6ألحصل على  3+3أجمع 

احد بو 4تقل عن  3، 8=4+4بطريقة أخرى فإن  . أو7ألحصل على الناتج 
 .7فيكون الناتج

  استعد: 
مع جدرس للتأكيد على مفاهيم ال استعملي فقرة )أستعد( من كتاب الطالبة:

 تج.ا الناهذ العدد إلى نفسه أوالً، ثم التفكير بإضافة واحد أو طرح واحد من
أن  فتإذا عر استعملي حقائق جمع العدد إلى نفسه؛ لتتعلمي حقائق أخرى.

 .5+6، 7+6، فيمكن أن توجدي ناتج الجمع12=6+6

 
6+6=12   6+7=13        6+5=11 

 1هالعدد ونفسه مطروحاً من/1العدد ونفسه/العدد ونفسه مضافاً إليه
 أتأكد: 

 أوجدي ناتج الجمع )يمكن أن تستعملي المكعبات(:

 
  3     +     3  = 6 

 انظري كتاب الطالبة

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أوجدي ناتج الجمع )يمكن أن تستعملي المكعبات(

4+4 ......... =             4+5............= 
8+8.........=            8+7...........= 

 أطلب من التلميذات كتابة حقائق جمع العدد إلى نفسه التي
  لكتاب الطالبة.انظري ا يستعملنها في إيجاد ناتج الجمع.

 انظري كتاب الطالبة. أسئلة مهارات التفكير العليا: 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الجمع (2الفصل )

 
 الجمع بتكوين العشرة (6الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

جمع العدد ونفسه تم دراسة 
منه أو مطروحاً  1مضافاً إليه 

1 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  لحل مسائل الجمع 10تكون العدد. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 لحلي مسائل الجمع. 10تكوين العدد   الهدف من الدرس: 
 عشرات. ،آحاد المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

  ؟7+6 ما حقائق جمع العدد إلى نفسه الذي تساعدك في إيجاد ناتج 
 13=7+6إذن  14=12،7+7=6+6

طرح أيه،ثم يل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

د ع العقطع على اللوحة األولى. كم قطعة عد تحتاج لجمع عدد قط 6لديك 
 4  ؟10على اللوحة يساوي 

 . 5ما عدد قطع العد الصفراء المتبقية على اللوحة الثانية؟
 لثانية.قطع على اللوحة ا 5قطع على الورقة األولى و 10إذن أصبح لديك 

 15  قطع على اللوحتين؟ما المجموع الكلي لل
  استعد: 

لى علعد وأرشد التلميذات إلى كيفية تحريك قطع ااستعملي فقرة )أستعد( 
  10لوحات العمل لتكوين العدد 

 فقد أيل لأتأكد من أنهن يفهمن ما يقمن به؟ وأن عملية قطع العد وال مجا
 منهن.

 4+8إليجاد ناتج 
 ائر الصفراء.بالدو 4مثل العدد بالدوائر الحمراء، ثم أ 8أوال: أمثل العدد 

 انظري كتاب الطالبة.    

 ، إليجاد ناتج الجمع:(، و 2استعملي ورقة العمل )أتأكد: 
   9+5=14 

 .الطالبةانظري كتاب 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

 ، إليجاد ناتج الجمع:(، و 2استعملي ورقة العمل )
7+7.........=             4+8..........= 
 7+5..........=           4+6...........= 

  انظري الكتاب الطالبة.
 أسئلة مهارات التفكير العليا: 

 انظري كتاب الطالبة.

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ............................................المعلمة/ 

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الجمع (2الفصل )

 
 جمع ثالثة أعداد  (7الدرس )

 زمن الدرس ة للدرسالوسائل المساند اآلن فيما سبق

الجمع بتكوين تم دراسة 
 العشرة

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  تعيد ترتيب األعداد المضافة بطرائق
 .مختلفة ليسهل إيجاد، ناتج الجمع

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

حاسبة اآللة الالحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 إعادة ترتيب األعداد المضافة بطرائق  الهدف من الدرس: 
 مختلفة ليسهل إيجاد، ناتج الجمع.

 العد المضاف. المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 
 طروحاً أو م 1فاً إليه استعملي حقائق جمع العدد إلى نفسه مضا

 15  .8+7 في إيجاد ناتج 1منه 

قوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما يليه، ثم أطرح 
 .عليهن األسئلة

 مع.تج الجنا أطلب من التلميذات كتابة جملة جمع ألرقامهن الثالثة ثم إيجاد
اتج . ما نسهاى لألرقام نفأطلب إلى بقية التلميذات أن يكتبن عبارة جمع أخر

 نفسه  الجمع نفسه؟
جابة إ؟ لماذا يبقي ناتج الجمع نفسه مع اختالف ترتيب األرقام المضافة

 ممكنة: ناتج الجمع ال يتأثر بالترتيب.
  استعد: 

  مفهوم الدرس. استعمل فقرة )أستعد( وأناقش معهن
 كتاب الطالبة. انظري

        أتأكد: 
 .داخل الفصل 6-1ي أثناء تنفيذ األسئلة فالتلميذات أداء  أتابع

 تج:ي الناكتباأوجدي ناتج الجمع، بحيث أحيطي العددين اللذين أبدأ بهما، ثم 
   9             3 
 + 1           +  9 
 + 2           +  3       

 انظري كتاب الطالبة.

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 ع: أوجدي ناتج الجم

4+3+4..............=            4+3+7................=. 
 أوجدي ناتج الجمع:  

6+6+3............=             5+5+5...............= 
 

  .الطالبةانظري الكتاب 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  اب التمارين.حل األسئلة بكت

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الجمع (2الفصل )

 
 لةاستقصاء حل المسأ (8الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 جمع ثالثة أعدادتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تختار خطة مناسبة لحل المسألة. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 أختيار خطة مناسبة لحلي المسألة.  الهدف من الدرس: 
  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

  ة كل متعلمات بالذهاب إلى المكتب 5تسمح المعلمة رشا لـ
ة، ت إلى المكتبمجموعات من المتعلما 4مرة. فإذا ذهبت 

  20  فما مجموع المتعلمات الالتي ذهبن إلى المكتبة؟

وب من لمطلاستعمل األسئلة وأناقش التلميذات في تحديد المعطيات وا أفهم:
 المسألة.
 أطلب منهن مناقشة خطتهن. أخطط:
يذات لتلماأوجه التلميذات إلى رسم صورة لحلي المسألة وبعد قراءة  أحلي:

 األسئلة اآلتية: للمسألة، اسالهن

 5تاج إلى أجزاء لألختبار: الجزء األول يح 3هناك  ما معطيات المسألة؟ 

 4تاج إلى دقائق. والجزء الثالث يح 5دقائق، والجزء الثاني يحتاج إلى 

 دقائق.

 نرسم صورة . ماذا تفعلن لحلي المسألة؟ 

 :لة.لمسأأطلب منهن التحقق من معقولية الجواب وذلك بمراجعة ا أتحقق 

 فسيرتكل جزء من األختبار والوقت المخصص له؟ االحظ  هل الصورة تبين
 التلميذات.

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 حلي مسائل متنوعة:

مسألة على قراءة الالتلميذات : أتأكد من قدرة 4-1في األسئلة  
مهن. أما وفهمها، وإذا لم يتمكن من قراءتها فال مانع أن اقرأها

 ألوليةا بعض األوراق اإلضافية لكتابة أفكارهنالتلميذات وأعط 
 حول المسألة قبل الرسم النهائي لها.

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ......المعلمة/ ......................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الطرح (3الفصل )

 
 الطرح بالعد التنازلي (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

استقصاء حل اسة تم در
 المسألة

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تطرح بالعد التنازلي على خط األعداد. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

  . الطرح بالعد التنازلي على خط األعداد الهدف من الدرس: 
 العد التنازلي  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

ا بيضات في بيت الدجاج ووجدت فدوى بيضتين بينم 4وجدت سلمى 
 9 وجدته؟    بيضات، ما مجموع البيض الذي 3وجدت كريمة 

 بيضات.

 يه، ثميل وم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لماأق
 .أطرحي عليهن األسئلة

 5من  أبدأ ؟1+5. كيف تستعملي العد التصاعدي إليجاد مجموع 1+5اكتبي 

 ًً ً  .1وأعد تصاعديا

 – 5 فرقعلى السبورة، كيف تستعملي العد التنازلي إليجاد ال 1-5اكتبي 

 . 4الفرق هو  ،1د تنازلياً ، ثم أع5أبدأ من ؟  1

 
 

  استعد: 
  س.مفهوم الدر ( وأناقش معهن54استعمل فقرة )أستعد( أعلى الصفحة )

 استعمل خط األعداد، وأعد تنازلياً إليجاد ناتج الطرح.
 3 – 10أوجدي ناتج 

 
 .3، ثم أعد تنازلياً بمقدار 10أبدا بالعدد 

10  -  3 =  7 
        أتأكد: 

 تنازلي، مستعمله خط األعداد:أطرحي بالعد ال

 
 0 1  2  3  4 5  6  7 8  9 10 11 12 

  7                   8 
 انظري كتاب الطالبة.1  -                 3  -

 ( التقويم4) ( التدريب3)

ى هن عللدي أطلب من التلميذات إستعمال قطع العد لتحديد نقطة البداية
 خط األعداد.

 لي، مستعملة خط األعداد:أطرحي بالعد التناز

 
 0 1  2  3  4 5  6  7 8  9 10 11 12 

3 – 2 .......=      12 – 3 ........=  

 
 0 1  2  3  4 5  6  7 8  9 10 11 12 

 
8 – 3 ........=        11- 3 ....... = 

  انظري الكتاب الطالبة.

 : متابعة المطويات
 قة استخدامها.متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطري

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرحطرائق ال (3الفصل )

 
 طرح الصفر وطرح الكل (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

الطرح بالعد تم دراسة 
 التنازلي

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  تطرح الصفر من عدد وتطرح عدد من
 .نفسه

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عملبورة الس األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

  طرح الصفر من عدد وطرح عدد من نفسه.  الهدف من الدرس: 
 الطرح  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 
   م أعد تنازلياً ث 6أبدأ من العد ؟ 2 -6كيف تعد تنازلياً إليجاد ناتج

 .4بمقدار عددين فيكون الناتج 

 يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .أطرحي عليهن األسئلة

 5، اكتبي =5طرح الشيء ماذا يتبقى؟  ؟0ماذا تعني أخذ 

 . أشيري إلى األعداد وأنت تقرأي جملة الطرح 
  استعد: 
  مفهوم الدرس. مل فقرة )أستعد( وأناقش معهناستع

 عددين بالطرح. يمكن أن أجد الفرق بين
 أوجدي عدد الضفادع الذي بقيت:

 أطرحي صفراً              أطرحي الكل 

          
  5  -  5 =         5  -  0  = 5 

             ضفدع( 0)       ضفادع 5بقيت          لم يبق أي ضفدع
        د:أتأك 
 داخل الفصل. 6إلى  1التلميذات في أثناء حل األسئلة من  أتابع

 أوجدي ناتج الطرح:
3 – 3  =0         5 – 5 ....... = 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
اوي ا يسأوجدي ناتج الطرح، ثم أحيطي المسألة الذي ناتج الطرح فيه

 صفراً :
 9 - 3 = ..........         8 - 1 .......... = 

 
4  - 4....... =           3 -  1.........= 
 
  8               6 
- 8            -  0 
  

 مهارات التفكير العليا:  
 انظري كتاب الطالبة 

 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  كتاب التمارين.حل األسئلة ب

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الطرح (3الفصل )

 
 جمع العدد ونفسهستعمال حقائق االطرح ب (3الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

طرح الصفر وطرح تم دراسة 
 الكل

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تستعمل حقائق جمع العدد إلى نفسه إليجاد 
 .ناتج الطرح

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورةقالم األ

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

يجاد استعمال حقائق جمع العدد إلى نفسه إل  الهدف من الدرس: 
 ناتج الطرح. 

 العدد ونفسه.  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 
  كم ف ،إذا أحضر جميعهم اإلفطار من المنزل طالب 25في الفصل

 25 ؟طالبم أحضر إفطاره
 كم  نية.وفي اليوم التالي لم يحضر أي منهم مالبس التربية البد

 صفر طالب أحضر مالبس التربية البدنية؟

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 تلميذات عد باقي المكعبات للتحقق من توقعاتهن.أطلب من ال 

  اً، أبعدنا مكعب 16هناك مكعبات منهن، ما عدد المكعبات المتبقية؟ 8أبعد
 . 8=8 – 16مكعبات، أي  8مكعبات فبقي  8

 
  استعد: 

  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتدعيم
  8 – 16أوجدي الناتج 

 8=8-16إذن     16=8+8أعرف أن  
        أكد:أت 

 ملهأوجدي ناتج الطرح، مستعينه بحقائق جمع العدد إلى نفسه، ومستع
 المكعبات:

 
  5    +   .........  =10 
 10    -     5   ..........= 

 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
أوجدي ناتج طرح مستعمل المكعبات، ثم أحيطي المسألة التي 

 ائق جمع العد إلى نفسه:استعملت فيها حق
9 - 3 ......... =            11 - 9  ........... = 
6 - = .......... 3           7 - 3 .............. = 
   16                     9 
 - ......                  -  2 

   8                    ........ 

 : متابعة المطويات
 يذات للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه التلم

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الطرح (3الفصل )

 
 أخمن وأتحقق أحل المسألة (4الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

الطرح باستعمال تم دراسة 
 حقائق جمع العدد ونفسه

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  التخمين والتحقق في حل المسائلتستعمل. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

  ل.المسائ حلاستعمال التخمين والتحقق في  الهدف من الدرس: 
  المفردات الجديدة: 
ع. قط 7قطع بسكويت ولدى زيد  3لدى أسامة   لدرس:ما قبل ا 

  قطع 4  كم تزيد قطع زيد على قطع أسامة؟

 ا.وب فيهلمطلباستعمال األسئلة، أراجع التلميذات بمعطيات المسألة وا أفهم:

 أطلب من التلميذات مناقشة خطة للحل. أخطط:

ل حأوجه التلميذات إلى استعمال خطة )التخمين والتحقق( في  أحلي:

 المسألة.

ر أسود. قطط برية، بعضها بني اللون وبعضها اآلخ 9في حديقة الحيوانات 
فما عدد  طط،قفإذا كان عدد القطط السوداء أكثر من عدد القطط البنية بثالث 

 القطط من كل لون؟
 ن القطط قطط. وعدد القطط السوداء أكثر م 9هناك  ما معطيات المسألة؟

 البنية بثالث. 
 التخمين والتحقق ي تساعد على حل ذلك؟ما الخطة الذ 
 الطرح ما العملية الذي يجب استعمالها في حل هذه المسألة؟  
 6 ما التخمين الجيد لإلجابة؟ 
 نعم هل تخمينك صحيح؟ 

 انظري كتاب المعلمة                أتحقق :

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أحل المسألة بالتخمين والتحقق:

م؛ تعرض بذور زهرة تباع الشمس للبيع في أكياس مختلفة األحجا
 بذرة. 11أو  9أو  7يحوي الواحد منها: 

 ي؟بذرة، فأي كيسين يجب أن يشتر 16فإذا أراد محمود أن يزرع 
 ... بذوركيس يحتوي على ............ بذور، وكيس يحتوي على ......

 

 : متابعة المطويات
 ت للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه التلميذا

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       ريخالتا

 
 طرائق الطرح (3الفصل )

 
 الجمع والطرحالعالقة بين  (5الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

أخمن  أحل المسألةتم دراسة 
 وأتحقق

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 ( باستعمال 20تطرح األعداد ضمن العدد )
 .الجمع حقائق

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

ل ( باستعما20طرح األعداد ضمن العدد )  الهدف من الدرس: 
 حقائق الجمع. 

 العكس.  الجديدة: المفردات 
   ما قبل الدرس: 

عصافير أخرى، ثم طار  3عصافير، ثم جاءت  4على الغصن 
 5  عصفوران، كم عصفوراً بقي على الغصن؟

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 الجزأين. للربط أبين لماذا استعملت الجمع؟ 

  لذي اعددية مكعبات من المجموعة الكلية للمكعبات. ما العبارة ال 4أبعد
 6=  4 - 10 تصف ما فعلت؟

 بسبب إبعاد بعض المكعبات. لماذا استعملت الطرح؟ 
 

  استعد: 
  مفهوم الدرس. استعمل فقرة )أستعد( لتدعيم

ها بأتحقق من أن التلميذات يستطيعون معرفة كل الطرائق الذي يمكن 
 ة أعداد إلنشاء جمل عددية.استعمال ثالث

      
          5    +    4  = 9 

 عملية الجمع عكس عملية الطرح.  

      
            9   -   4  = 5  
            9   -   5  = 4 

        أتأكد: 
 أوجدي ناتج الطرح مستعمله حقائق الجمع:

     
    6 + 7 = 13        13 - 6 = 7 

                       13 - 7 = 6 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أوجدي ناتج الطرح مستعمله حقائق الجمع:

13 17  
     + 9       -  8 

 
 6 + 8 = ................. 
  انظري الكتاب الطالبة     = ............... 8 - 14 

 ةانظري كتاب الطالب  أسئلة مهارات التفكير العليا: 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ...........................................

 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس ءاألربعا الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الطرح (3الفصل )

 
 األعداد المفقودة (6الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

العالقة بين الجمع تم دراسة 
 والطرح

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  ل جمل الجمع باستعماتجد العدد المفقود في
 .حقائق الطرح المترابطة بها

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

ل ستعماي جمل الجمع باإيجاد العدد المفقود ف الهدف من الدرس: 
  حقائق الطرح المترابطة بها.

 العدد المفقود.  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

المفقود  العدد؟ 3 - 8 = إليجاد ناتج3+5كيف تستعمل الجملة العددية 
 وهو العدد األول من جملة الجمع. ،5في جملة الطرح هو 

طرح أه، ثم يلي بها للتمهيد لماأقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد 
 .عليهن األسئلة

 ؟ كيف طرحقل ماذا يجب علينا أن نعمل لنجد العدد؟ هل نجمع أم نطرح؟ ن
 عرفت؟ 

  3  . ما اإلجابة؟  = 4 - 7اكتبي 
  استعد: 

  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتدعيم
ائق حقال أرشد التلميذات، من خالل المثال، للتأكيد على أنه باستعمال

 المترابطة نجد العدد المفقود في جملة الجمع .
 فقود.آلخر مهو أحد العددين المضافين في جملة الجمع، لكن العدد ا 9العدد 

 
 .6=  9 – 15فكر:    15 = +  9

 هو العدد المفقود في جملة الجمع. 6    15=  6+  9إذن: 
        أتأكد: 

 لفصل.داخل ا 4إلى  1ألسئلة من أتابع أداء التلميذات في أثناء حل ا
 أوجدي العدد المفقود في جملة الجمع مستعينه برسم النقاط :

 
 8 + 6  =14             14 – 8 = 6 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أوجدي العدد المفقود في جملة الجمع:

 
14 – 9  =           9 +  = 14 

 
12 – 6  =             + 6 = 12 

   9                 18 
  +  -               

  18                9 
 مهارات التفكير العليا: 
 انظري كتاب الطالبة    

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 .........................................المعلمة/ ..

 
 
 

 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرائق الطرح (3الفصل )

 
 الحقائق المترابطة (7الدرس )

 زمن الدرس رسالوسائل المساندة للد اآلن فيما سبق

 األعداد المفقودةتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تكون حقائق الجمع والطرح المترابطة. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 ................أخرى/ .................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

  تكون حقائق الجمع والطرح المترابطة.  الهدف من الدرس: 
 الحقائق المترابطة.  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

 منها بالجبن والباقي بالبنة. 3فطيرة،  12خبزت مريم 
 12   لك.بر عن ذاكتبي جملة عددية تعكيف نجد عدد الفطائر باللبنة؟ 

- 3 = 9 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 هن من أطلب من التلميذات ضم مكعباتهن وإعطاء جملة الجمع، ثم أطلب
 تبديل مواقع مكعباتهن وتسجيل جملة الجمع العددية الجديدة .

 ح لطرباتهن إلى جزأين، وتكوين جملتي اأطلب من التلميذات فصل مكع
 .المترابطتين بذلك

  استعد: 
  مفهوم الدرس. استعمل فقرة )أستعد( لتدعيم

 استفيد من حقائق الجمع والطرح ألكون الحقائق المترابطة.
 داد. أع ثالثة الحقائق المترابطة: هي مجموعة من الحقائق الذي تربط بين

 9+3=12        3+9=12      12- 9 =3       12 – 3=9       

 
        أتأكد: 

 داخل الفصل. 3 - 1أتابع أداء التلميذات أثناء حل األسئلة 
 أكملي الحقائق المترابطة اآلتية:

7  +9 .............. =            16 - 9 .............. = 
9  +7 .............. =            16 - 7 ...............= 

 ( التقويم4) يب( التدر3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أكملي الحقائق المترابطة اآلتية:

  
........... = .......... + .............    ........... .- ......... = . 
........... = .......... + .............    ........... .- ......... = . 

 
......... = .......... + ...............    ........... .- ......... = . 

........... = .......... + .............    ........... .- ......... = . 
 انظري الكتاب الطالبة

 انظري كتاب الطالبةأسئلة مهارات التفكير العليا: 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  ين:كتاب التمار
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ..........................................

 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 تمثيل البيانات وقراءتها (4الفصل )

 
 جدول اإلشارات (1رس )الد

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

الحقائق تم دراسة 
 المترابطة

بعد نهاية الدرس أن  التلميذةيتوقع من 
 تحقق األهداف التالية:

  تجمع البيانات وتنظمها باستعمال
 .إشارات العد

 كتاب الطالب كتاب التمارين أوراق
م الملونة األقالالسبورة عمل 

 الحاسوب اآللة الحاسبةبوربوينت 
  .أخرى/ ................................

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

جمع البيانات وتنظيمها باستعمال   الهدف من الدرس: 
 إشارات العد. 

جدول  –البيانات  –إشارات العد   المفردات الجديدة: 
 اإلشارات

   ما قبل الدرس: 
ي نظراهما أكثر طالب صفك عدد األقالم أم عدد الكرات؟ أي 

 إجابات التلميذات.

 أل أعرض جدول اإلشارات إلحدى التلميذات باستعمال جهاز العرض، واس
د رة العل إشاكيفية استعما للطالبات التلميذات عن عدد اإلشارات فيه، ثم أبين

 ت.مسالعد بالخاألفقية لعمل مجموعات خماسية من إشارات العد، ومن ثم ا
  استعد: 

  استعمل فقرة )أستعد( لتعزيز مفهوم الدرس.
 ها.علي أطرح سؤاالً، ثم استعمل جدول اإلشارات ألسجل البيانات الذي حصلت

 خطوات جمع البيانات:
 أطرح السؤال. -2      اكتب سؤاالً. -1

 كتاب الطالبة. انظري
        أتأكد: 

 ( داخل الفصل. 2و1لين: )أتابع التلميذات في أثناء حل السؤا
 اسأل عشرة تلميذات عن أي فصول السنة األربعة هو المفضل لديهن، 

 ة:آلتيثم أسجل البيانات باإلشارات إلستعمالها في اإلجابة عن األسئلة ا
  يفضله أكثر التلميذات؟ .................... ما الفصل الذي

 
 كتاب الطالبة انظري

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
ك أجمعي البيانات حول ذلك ثم استعملي اإلشارات ألسجل تل

 البيانات:

 
 كم طالب يفضل الحليب والبيض؟ ............. -4

 انظري الكتاب الطالبة 
  أسئلة مهارات التفكير العليا: 
 انظري كتاب الطالبة  

 : متابعة المطويات
 للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة وتنبيه التلميذات

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 تمثيل البيانات وقراءتها (4الفصل )

 
 التمثيل بالصور (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 جدول اإلشاراتتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تمثل البيانات بالصور. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

   تمثيل البيانات بالصور. الهدف من الدرس: 
 المفتاح. -التمثيل بالصور  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 
ع مأخاه الصغير ريالين، كم بقي  رياالً أعطى 83لدى أنس   

 رياالً . 81أنس؟ 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

  ذا هاسأل التلميذات عن المعلومات الذي يمكنهن الحصول عليها من
 التمثيل، وأبين لهن أن كل صورة تمثل صوتاً واحداً 

  استعد: 
  مفهوم الدرس. عمل فقرة )أستعد( لتعزيزاست

يل تمثوأساعد التلميذات على فهم المعلومات، واسأل: لماذا نستعمل ال
 بالصور؟ 

لها ذي تمثال أمثل البيانات بالصور. واستعمل المفتاح ألبين عدد االستجابات
   كل صورة.

جمعت سلمى بيانات حول الطائر المفضل، ووضعت النتائج في جدول 
 رات المجاور.اإلشا

 كتاب الطالبة  انظري
        أتأكد: 

 ( داخل الفصل.1أتابع التلميذات في أثناء حل السؤال )
 استعمل جدول اإلشارات ألمثل البيانات بالصور:

كتاب  انظري
 الطالبة

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
فزي د القيقة العطر لهن أوجه التلميذات في أثناء حل األسئلة، وأبين

 باألثنيات بهدف إيجاد المجاميع في التمثيالت بالصور.
  أستعمل جدول العشارات ألمثل البيانات بالصور:

 
 المفتاح: كل صورة= استجابتين          

 انظري الكتاب الطالبة

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

 
 

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 تمثيل البيانات وقراءتها (4الفصل )

 
 قراءة البيانات الممثلة بالصور (3درس )ال

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 التمثيل بالصورتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  ًتستخلص نتائج تجيب عن أسئلة اعتمادا
 .على التمثيل بالصور

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

استخالص نتائج، واإلجابة عن أسئلة   الهدف من الدرس: 
 اعتماداً على التمثيل بالصور

 المفتاح. التمثيل بالصور،  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

ضلة السبورة بعنوان )نكهة اآليس كريم الم ارسم صورة على  
 داً،لدي( حيث يشير المفتاح إلى أن كل رمز يعني صوتاً واح

( 29ته )(، الشيكوال7وكانت المواد وقيمها كما يلي: الفانيال )
 تفضيالً؟ (. ما أكثر أنواع اآليس كريم2(، الليمون )4الفراولة)

 وما عدد األشخاص الذين يفضلون نكهة ل: الشيكوالتهالح
   74الحلي: الفراولة؟ 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 صوتاً واحداً. كم صوتاً تمثل الصورة الواحدة؟ 

 من خالل مفتاح التمثيل. كيف تعرف ذلك؟ 
  استعد: 

   مفهوم الدرس. رة )أستعد( وأناقش معهناستعمل فق
 .أحصل على الكثير من المعلومات من خالل قراءتي للتمثيل بالصور

 الخضروات المفضلة

 
  أتأكد: 

 داخل الفصل. 6 -1أتابع التلميذات في أثناء حل األسئلة 
 استعمل التمثيل بالصور أعاله لإلجابة عما يأتي: 

 ع................ أنوا ما عدد أنواع الخضروات المعروضة؟ -1
 انظري كتاب الطالبة.

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 استعمل التمثيل بالصور لإلجابة عن األسئلة:

 الرياضات التي نلعبها  
   المفتاح :كل صورة تمثل استجابتين

 . كم طالب يلعب كرة القدم؟ ............... -8
 طالب؟ .................... 10ا ما الرياضة التي لعبه -9

  

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 تمثيل البيانات وقراءتها (4الفصل )

 
 أحل المسألة أنشئ جدوالً  (4الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

قراءة البيانات تم دراسة 
 الممثلة بالصور

 عد نهاية الدرس أن تحققب التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

تستعمل خطة" أنشئ جدوالً " لحل  
 المسألة.

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 لةالمسأ حلاستعمال خطة" أنشئ جدوالً " ل ف من الدرس:الهد 
  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

اعان ين يبثمانية أقالم. إذا كان كل قلم يرغب عبد هللا في شراء 
بد غب عمعاً في صندوق واحد، فما عدد صناديق األقالم الذي ير

 4   هللا في شرائها؟

ل حجههن إلى العمل وفق خطوات أكلف التلميذات بقراءة المسألة وأو
 المسألة:

 جاده.ب إيباستعمال األسئلة أراجع التلميذات في المعطيات والمطلو أفهم:
 أكلف التلميذات بمناقشة خطة الحل. أخطط:
 أوجه التلميذات لعمل جدول يساعدهن على حل المسألة. أحلي:

 عدد وعدد أرغفة الخبز في وجبة اإلفطار،  ما المعطيات في السؤال؟
 األشخاص الذين طلبوا الوجبات.

 مجموع أرغفة الخبز الذي سيحصل عليها ما المطلوب في السؤال؟ 
 األشخاص جميعاً .

 بعمل جدول.  كيف يمكن أن نحل هذه المسألة؟ 
ن من تأكدأطلب من التلميذات أن ينظرن إلى المسألة مرة ثانية لي أتحقق:

 توافق اإلجابة والحقائق المعطاة

 ( التقويم4) يب( التدر3)

  تدرب وحل المسألة: 

  لمسألتينأتأكد: من قدرة التلميذات على قراءة ا 4و3في السؤالين 
دت ذا وجالمساعدة في إجراء الخطوة األولى إ وفهمهما، وأقدم لهن

 ضرورة لذلك.

 :أنشئ جدوالً ألحلي المسألة 
سع تصندوقاً إلى أصحابها، لكن سيارته  60يريُد حسين أن يوصل 

ستستعمل سيارته ليوصل الصناديق  صناديق فقط . كم مرة 10
  ةانظري الكتاب الطالب جميعها؟

 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 تمثيل البيانات وقراءتها (4الفصل )

 
 التمثيل باألعمدة (5الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

أحل المسألة أنشئ تم دراسة 
 جدوالً 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تمثل البيانات باألعمدة. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 تمثيل البيانات باألعمدة.  الهدف من الدرس: 
 التمثيل باألعمدة.  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

من  تفاحات، أكل أحمد تفاحة أكثر 10لدى أحمد وعلي وراشد 
 ، كمعلي، وأكل علي تفاحة أقل من راشد، وأكل راشد تفاحتين

 تفاحات 5 تفاحة بقيت؟

أطرح  يه، ثميل مل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لماأقوم بع
 .عليهن األسئلة

 األخضر. أي هذه الصفوف هو األطول؟ 

 األزرق  أيهما األقصر؟. 

 السبب هو أختالف عدد ما سبب األختالف في أطوال هذه الصفوف؟ 
 المكعبات من صف إلى أخر.

  استعد: 
  وم الدرس.مفه استعمل فقرة )أستعد( لتقديم

إنني عمدة فاألاستعمل التمثيل باألعمدة لعرض البيانات. ولكي أنفذ تمثيالً ب
ن كليشألون مربعاً واحداً لكل استجابة. ويظهر التمثيل باألعمدة في 

 مختلفين.
 الشكل الثاني           الشكل األول       

         
        أتأكد: 

 ( داخل الفصل.1ؤال )أتابع التلميذات في أثناء حل الس
 انظري كتاب الطالبة

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 مدة:أكملي جدول اإلشارات، ثم استعمليه لتميثل البيانات باألع

   

 0      1       2     3      4      5     6 

     القميص لون

       أحمر 

       أزرق 

       أسود

       أخضر 

       أبيض

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ...........................................

 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء اءالثالث االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 تمثيل البيانات وقراءتها (4الفصل )

 
 قراءة البيانات الممثلة باألعمدة (6الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 التمثيل باألعمدةتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 لتالية:األهداف ا

  ًتستخلص نتائج وتجيب عن األسئلة استنادا 
 .إلى التمثيل باألعمدة

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

استخالص نتائج واإلجابة عن األسئلة   :الهدف من الدرس 
  استناداً إلى التمثيل باألعمدة.

 التمثيل باألعمدة.  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

ل( ارسم تمثيالً باألعمدة على السبورة بعنوان )حيواني المفض
الحصان  واستعملي في التمثيل أنواع الحيوانات وأعدادها كما يأتي:

ألشخاص (. كم يزيد عدد ا2(، البقرة )4(، القطة )5(، الخروف )10)
 5الذين يفضلون الحصان على الخروف؟ 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

  الفانيليا والفراولة  طالب؟ 8ما النكهتان اللتان أختارهما. 

 الشيكوالته ؟لميذاتما النكهة التي يفضلها أكثر الت. 

 ت نعد جميع المربعا الذين خضعوا للمسح؟ كيف نعرف عدد األشخاص
 الملونة.

  استعد: 
  استعمل فقرة )أستعد( لتقديم مفهوم الدرس.

 سألت زميالتي في الصف عن نكهة اآليس كريم المفضلة لديهن.
 نكهات اآليس كريم المضلة          

  
 مانجو    فراولة     فانيليا    شيكوالته    

        أتأكد: 
 داخل الفصل. 4إلى  1التلميذات أثناء حل األسئلة  أتابع

 استعملي التمثيل باألعمدة لتكملي الجمل اآلتية:
 ....النكهة التي حصلت على أقل عدد من اإلستجابات هي.......... -1

 كتاب الطالبة انظري

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
  تدرب وحل المسألة: 

 تية:اآل استعملي التمثيل باألعمدة في الشكل المجاور لتكملي الجمل
 خمسة تالميذ يفضلون .......................... -6
 يفضلون ...................... أربعة تالميذ -7

 طالب؟ 20كيف سيتغير هذا التمثيل إذا طرح السؤال على  -10

 
0  1  2 3 4  5 

 الميذعدد الت

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 تمثيل البيانات وقراءتها (4الفصل )

 
 الحدث األكيد والحدث المستحيل (7الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

قراءة البيانات تم دراسة 
 الممثلة باألعمدة

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  تحدد الحوادث األكيدة والحوادث
 .المستحيلة

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 .ستحيلةحوادث األكيدة والحوادث المتحديد ال  الهدف من الدرس: 
 مستحيل. -أكيد   المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

 6وورقات منها باألمس  3ورقة، إذا استعملي  16لدى أحمد 
 أوراق. 7أخرى هذا اليوم. كم ورقة بقيت لديه؟ 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .يهن األسئلةعل

 مستحيل هل اختيار مربع أكيد أو مستحيل؟. 

 أكيد هل أختيار مثلث أكيد أو مستحيل؟ 

 .أكرر النشاط بمجموعات متنوعة 
  استعد: 

  استعمل فقرة )أستعد( لتقديم مفهوم الدرس.
  انظري إلى وعاء المكعبات

 أكيد   أختيار  
 
 مستحيل    أختيار 

        أتأكد: 
 داخل الفصل. 4 -1أثناء حل المسائل من  أتابع التلميذات

 ألون المكعبات لكي تكون الجملتان صحيحتين: 

  أكيد    اختيار -3

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 )أكيد، مستحيل(:  أحيطي الكلمة المناسبة

 مستحيل   أكيد   
 

 مستحيل    أكيد     
   مسائل مهارات التفكير العليا: 

 انظري كتاب الطالبة

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء الثنينا األحد اليوم

       التاريخ

 
 تمثيل البيانات وقراءتها (4الفصل )

 
 أقل إمكانية -أكثر إمكانية  (8الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

الحدث األكيد تم دراسة 
 والحدث المستحيل

رس أن تحقق بعد نهاية الد التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  تصف الحوادث وفق إمكانية وقوعها: أكثر
 .إمكانية، أقل إمكانية

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 يس( التدر2) ( التركيز1)

ثر وصف الحوادث وفق إمكانية وقوعها: أك  الهدف من الدرس: 
 إمكانية، أقل إمكانية . 

  اقل إمكانية. –أكثر إمكانية   المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

 3جلس أحمد وسامي وفريد في صف واحد في المسرح وجلس 
 ً  11 ؟أشخاص أمامهم وخمسة خلفهم. ما عددهم جميعا

طرح أه، ثم يلي مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لماأقوم بعمل نشاط 
 .عليهن األسئلة

  إذا وضعت كل هذه القطع في صندوق، فهل يكون سحب قطعة حمراء
 . نعم محتمالً؟

  نعم هل يكون سحب قطعة صفراء محتمالً؟ 

  بة إجاماذا نفعل ليصبح احتمال سحب قطعة عد صفراء أقل إمكانية؟
 م القطع الصفراء من الصندوق.ممكنة: نخرج معظ

 
  استعد: 

  مفهوم الدرس. استعمل فقرة )أستعد( وأناقش معهن
حسب بلك أصف إمكانية وقوع حدث ما بأكثر إمكانية، أو أقل إمكانية، ولذ

 فرصة حدوثه.
        أتأكد: 

 داخل الفصل. 2و1السؤالين:  أتابع التلميذات أثناء حلهن
 كتاب الطالبة انظري

 ( التقويم4) ريب( التد3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أحيطي اإلجابة الصحيحة: )أكثر إمكانية، أقل إمكانية(، 

 في كيس.  6و   2يوجد 

 ...... من سحب  سحب 
 اقل إمكانية    أكثر إمكانية

 

 في كيس.  4و   5يوجد 

 ...... من سحب  سحب 
 اقل إمكانية    أكثر إمكانية

  انظري الكتاب الطالبة
 أسئلة مهارات التفكير العليا: 

 انظري كتاب الطالبة

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ...............................المعلمة/ ...........

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة بتدائيالثاني اال الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 جمع العشرات (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

أقل  -أكثر إمكانية تم دراسة 
 إمكانية

 بعد نهاية الدرس أن تحقق يذةالتلميتوقع من 
 األهداف التالية:

 تستعمل حقائق الجمع في جمع العشرات. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 .استعمال حقائق الجمع في جمع العشرات  دف من الدرس:اله 
 العدد المضاف، ناتج الجمع.  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

 أكملي النمطين اآلتيين: 
، 40، 30 الحلي:، .......... 70، .....، 50، .....،.....،20، 10( 1

60 ،80 
ي: لالح  ،.......،...........34، 30،....،20، 14، 10( 2

24 ،40 ،44 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

  9 ؟أحاد5آحاد و4ما ناتج جمع 

  90 ؟عشرات 5عشرات و  4ما ناتج جمع 

 .أكرر ما سبق باستعمال أعداد أخرى 
  استعد: 

  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتقديم
 30+50 تجأوجدي نا

 
 عشرات  8عشرات =  3 +    عشرات 5

50        +  30      = 80 
        أتأكد: 

 داخل الفصل. 6 -1أتابع أداء التلميذات في أثناء حل األسئلة  

   أوجدي ناتج الجمع مستعملة

                  
  عشرات 6عشرات =  2+   عشرات 4

40   +20 = 60 

 م( التقوي4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

   أوجدي ناتج الجمع مستعملة

 
 ....... عشرات  عشرات = 7عشرات +  1
 عشرات عشرات = ....... 5عشرات +  2

20 + 50 ..................=   
  20           40 
+ 20        +  30 

 كتاب الطالبة انظريمهارات التفكير العليا:  

 : متابعة المطويات
 نبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وت

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ .........................................

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       يخالتار

 
 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 الجمع بالعد التصاعدي (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 جمع العشراتتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تجد ناتج الجمع باستعمال العد التصاعدي. 

اب الطالب كت كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 صاعدي.إيجاد ناتج الجمع باستعمال العد الت  الهدف من الدرس: 
 رات.عش  آحاد،  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

من أحسب الز ؟تشير إليه انظري إلى الساعة. ما الزمن الذي
 دقائق. تختلف إجابات التلميذات. 3بعد 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 د؟مما العبارة الذي تمل الناتج الكلي لعدد الصور الذي لدى أح 
26+30=56 

 الد؟ الذي لدى أحم هل عدد الصور الذي لدى سارة يساوي عدد الصور 
 ألن أحمد أضاف صوراً أكثر . ؟لماذا

  استعد: 
  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد(( لتعزيز

  3+26أوجد ناتج 
 29= 3+ 26  عدي تصاعدياً باآلحاد

 كتاب الطالبة. انظري
        أتأكد: 

 داخل الفصل. 6-1يذات في أثناء حل األسئلة أتابع أداء التلم

 و  أجمع بالعد التصاعدي، مستعمله

 
   47  +2  =49 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

 و  أجمعي بالعد التصاعدي، مستعمله
66  +3 ....... =    12  +70 ................ = 
66  +30 ...... =   3  +32 ......... =........ 

  3                      10 
  +44                      +88  

 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات مادةال

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 أحل المسألة أحل عكسيا (3الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

ع بالعد الجمتم دراسة 
 التصاعدي

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  ً  .تحل المسألة عكسيا

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

ً  حل  الهدف من الدرس:   المسألة عكسيا
  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

في اللعب على جهاز الحاسوب وأمضى  دقيقة 11أمضى جاسم 
 ىدقائق زيادة عل 3إسماعيل دقيقتين زيادة عليه، وأمضى سعد 

 إسماعيل. كم دقيقة أمضى كل من إسماعيل وسعد في اللعب؟
 دقيقة. 16قة، وسعد دقي 13 أسماعيل

 باستعمال األسئلة، حددي المعطيات والمطلوب في المسألة. أفهم:
 

 أطلب منهن مناقشة خططهن. أخطط:
 

هن جه إلية أوأوجه التلميذات لحل المسألة عكسياً، وبعد قراءة المسأل أحلي:
 األسئلة اآلتية.

 

 3 ناءه مع إبراهيم مجموعة من الكتب أعطى أخته  ما معطيات المسألة؟ 
ً  44وبقي معه  كتب، وأعطى أخاه بندراً كتابين  .كتابا

 ة؟سألما الجملة الرياضية التي يمكن كتابتها بناء على معطيات الم   
2+3 =5، 5 +44  =49 
 

ولية ليتأكدن من معق أطلب من التلميذات الرجوع إلى المسألة أتحقق:
 إجابتهن.

 2  د كتب بندر؟أي األعداد في الجمل الرياضية السابقة يبين عد 
 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 حلي المسألة بإتجاه عكسي.

لوناً با 13بمناسبة اليوم الوطني علق التلميذات في غرفة الفصل 
. ما بالونات أخرى 4بالوناً أبيض، وبقي على األرض  22أخضر، و 

 لصف؟المجموع البالونات التي أحضرتها التلميذات إلى غرفة ا
 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ...........................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 

 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 (4الدرس )

عدد من رقم واحد  جمع عدد من رقمين إلى
 أو رقمين

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

أحل المسألة أحل تم دراسة 
 عكسيا

 د نهاية الدرس أن تحققبع التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تجمع عدداً مكوناً من رقمين مع عدد مكون 
 .من رقم واحد أو رقمين

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) كيز( التر1)

كون أجمع عدداً مكوناً من رقمين مع عدد م الهدف من الدرس: 
 من رقم واحد أو رقمين.

   المفردات الجديدة: 
 انظري كتاب المعلمة ما قبل الدرس:

  انظري كتاب المعلمة 
        استعد: 

  24+ 15 أوجدي ناتج الجمع
                12=  5+7  ( أجمعي اآلحاد1الخطوة )

   اكتبي العددين 1الخطوة 

أجمع العشرات  3الخطوة       أجمع اآلحاد 2الخطوة 

 
        أتأكد: 

 إليجاد ناتج الجمع و  ( و 7استعملي ورقة العمل )

 عشرات آحاد

3  
+ 4 

1 

          

 الطالبة. انظر كتاب

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

إليجاد ناتج  و  ( و 7)ورقة العمل  استعملي
 الجمع:

 عشرات   آحاد 

  2 
 +3  

     2   

                      

 الطالبة. انظر كتاب   

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ......................المعلمة/ ......................

 
 

 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 الجمع بإعادة التجميع (5الدرس )

 زمن الدرس للدرس الوسائل المساندة اآلن فيما سبق

جمع عدد من تم دراسة 
عدد من رقم واحد  رقمين إلى

 أو رقمين

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تجد ناتج الجمع بإعادة التجميع. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوينتبور 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 إيجاد ناتج الجمع بإعادة التجميع.   الهدف من الدرس: 
 إعادة التجميع.  المفردات الجديدة: 
 5؟  26إلى  50كم عشرة تقفز عند إضافة   ما قبل الدرس: 

أطرح  يه، ثميل تعد بها للتمهيد لماأقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أس
 .عليهن األسئلة

 3 كم بقي من قطع اآلحاد؟ 

  ن مأطلب من التلميذات لمس عمود العشرة وعد قطع اآلحاد للتحقق
 صنعهن.

        استعد: 
  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتعزيز

  5+27   أوجد ناتج الجمع

والعدد  27ألمثل العدد   و: استعملي 1الخطوة 
5.  

        أتأكد: 
 داخل الفصل. 2، 1أتابع أداء التلميذات أثناء حل السؤالين 

 الطالبة انظري كتاب

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

إليجاد ناتج  و  ( و 7ورقة العمل ) استعملي
 الجمع:

 

أجمع اآلحاد  
 وأجمع العشرات

هل هناك ضرورة 
طي إلعادة التجميع أحي

 اإلجابة 

 

... آحاد   4+  76
 ...عشرات

  ال       نعم

 
 انظري كتاب الطالبة.

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

 

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 

 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 (6الدرس )

جمع عدد من رقمين إلى عدد من رقم واحد 
 بإعادة التجميع

 زمن الدرس ساندة للدرسالوسائل الم اآلن فيما سبق

الجمع بإعادة تم دراسة 
 التجميع

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

  تجمع عدد من رقم واحد إلى عدد من
 .رقمين

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .................................أخرى/ 
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 ين. جمع عدد من رقم واحد إلى عدد من رقم  الهدف من الدرس: 
 .ناتج الجمع  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

 4  .اذكرها؟  40العددين صفر و  يقع بين 3كم عدداً آحاده 
 33، 23، 13 ،3؛ أعداد

طرح أه، ثم يلي نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لماأقوم بعمل 
 .عليهن األسئلة

 .استبدل عشرة آحاد بعمود العشرة 
  2؟ كم عمود عشرات أصبح لدينا   
  1 تبقي؟ كم عدد اآلحاد الذي   
 21  تكون لدينا؟ ما العدد الذي   
ا عشرون لدينا مجموعتان من العشرات، أي لدينكيف عرفت ذلك؟    

 .21وواحد؛ فيصبح الناتج 
  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتعزيز استعد: 

  5+ 17أوجد ناتج الجمع 
  12=  5+7  ( أجمعي اآلحاد1الخطوة )

 عشرات      آحاد     

    7 
 +  5  

     
     1 

  

        أتأكد: 
 داخل الفصل . 4 – 1أتابع حل التلميذات لألسئلة 

إليجاد ناتج  و  ( و 7ملي ورقة العمل )استع
 الجمع

 
 
 
 

 

 عشرات      آحاد     

 
    8 

 +  6  

     
     1 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
إليجاد  و  ( و 7استعملي ورقة العمل )

 ناتج الجمع

 عشرات      آحاد     

   
    4 

 +  7  

       
     2   

  

  ظري الكتاب الطالبةان

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 
 
 

 

 



 حقيبة إنجاز المعلمة

 
 ...............................المعلمة/ ............

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 

 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 (7الدرس )

جمع عددين مكونين من رقمين بإعادة 
 التجميع

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

جمع عدد من تم دراسة 
رقمين إلى عدد من رقم واحد 

 جميعبإعادة الت

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تجمع عددين يتكون كل منها من رقمين. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) يز( الترك1)

  جمع عددين يتكون كل منها من رقمين.  الهدف من الدرس: 
 إعادة التجميع.  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

أقالم. ما عدد القطع الذي  7ممحاة و  14اشترى راشد  
 21  أشتراها؟

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .يهن األسئلةعل

 1، 2  ؟أي األرقام وضعت في خانة العشرات 

 7، 4 أي األرقام وصعت في خانة اآلحاد؟ 

 ةإعادالعشرات وأذكرهن ب أطلب منهن تمثيل المسألة باألحاد وأعمدة 
 إن كان ضرورياً . التجميع

  استعملي فقرة )أستعد( لتعزيز مفهوم الدرس. استعد: 
  13= 5+8اآلحاد  أجمع  (1طوة )الخ     25+18 أوجدي ناتج الجمع

 عشرات      آحاد     

 
    8 

 +  5  

    
     1 
     2 

           

 كتاب الطالبة. انظري
        أتأكد: 

 داخل الفصل. 6 - 1أتابع حل التلميذات لألسئلة 
إليجاد ناتج  و  ( و 7استعملي ورقة العمل )

 الجمع

 عشرات      آحاد     

   
    2 

 +  4  

     
     1 
     2 

            

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
إليجاد  و  ( و 7استعملي ورقة العمل )

 ناتج الجمع

 عشرات      آحاد     

   
    4 

 +  5  

     
     1 
     3 

           

 كتاب الطالبة انظر

 : متابعة المطويات
 يه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنب

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 
 

 ...............................المعلمة/ ............

 

 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 تقدير ناتج الجمع (8الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

جمع عددين تم دراسة 
مكونين من رقمين بإعادة 

 التجميع

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 رقمين بالتقريب تقدر ناتج جمع عددين من. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 قريب.تقدير ناتج جمع عددين من رقمين بالت  الهدف من الدرس: 
  التقريب. الجديدة:المفردات  
  ما قبل الدرس: 

خرزة حمراء. ما عدد جميع  37خرزة و  21لدى شيخة 
 85 الخرزات لدى شيخة؟

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 ع.اجم قرب العددين ثم كيف تستعمل التقدير للتحقق من صحة كالم يوسف؟

 30 ؟29إلى أي عشرة يقرب العدد  10  ؟13ي عشرة يقرب العدد أل. 
 40  ما تقدير ناتج الجمع؟

 نعم  ؟هل تقدير يوسف مناسب أم ال  
  استعد: 

  استعملي فقرة )أستعد( لتعزيز مفهوم الدرس.
 إلى إجابة دقيقة فإنني أقدر اإلجابة. إذا لم أكن بحاجة
 19+14أقدر ناتج الجمع 

 .10ل عدد في جملة الجمع إلى أقرب: أقرب ك1الخطوة 
        أتأكد: 
 داخل الفصل. 3 -1أداء التلميذات عند حلي األسئلة  أتابع

 أقرب إلى أٌقرب عشرة، ثم أقدر ناتج الجمع: 

  
 25         

+28     
 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أقرب إلى أٌقرب عشرة، ثم أقدر ناتج الجمع:

 
    31 
   +47 
 

 أقرب إلى أٌقرب عشرة، ثم أقدر ناتج الجمع:

 
   4   3 
 + 9   4 

 
  0  5  
  +3  3     

 انظري كتاب الطالبة.

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 
 
 
 

 ...............................المعلمة/ .............



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 جمع األعداد المكونة من رقمين (5الفصل )

 
 جمع ثالثة أعداد كل منها مكون من رقمين (9الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس ناآل فيما سبق

 تقدير ناتج الجمعتم دراسة 

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 كل منها من  تجمع ثالثة أعداد يتكون
 .رقمين

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوينتبور 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

   مين.كل منها من رق جمع ثالثة أعداد يتكون الهدف من الدرس: 
   التقريب. -التقدير   المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

وم ي مسألة 14رياضيات يوم األتنين و  أنهت رباب حل مسألة
 أوجد . ثم. ما عدد المسائل الذي أنهت حلها؟ قدر الجمعالثالثاء

 41، الحقيقي: 40الحلي: التقدير   ناتج الجمع الفعلي.

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

  ما الخطوات الذي نستعملها إليجاد الناتج؟ 

 5، فيبقى 15جميع عشرة من اآلحاد الذي عددها ننظر أوالً إلى إمكانية ت 
 آحاد، ثم نجمع العشرات.

  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتعزيز استعد: 
لث د الثالعدأرشد التلميذات في أثناء تتبع المثال إلى جمع عددين ثم جمع ا

 مع الناتج.
 24+14+36أوجدي ناتج 

 : 1الطريقة 
                         6+ 3 
                         4+ 1 

6  + 4 = 10              4+ 2 
        أتأكد: 
 داخل الفصل. 4 -1أداء التلميذات عند حلي األسئلة  أتابع

أبحث في خانة اآلحاد عن عددين مجموعهما عشرة أو عن عددين 
 متساويين، وأحيطيهما، ثم أوجدي ناتج الجمع:

   4  1               2   3 
   9                  2   4 

  + 1  3             + 6   1 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أبحث في خانة اآلحاد عن عددين مجموعهما عشرة أو عن عددين

 متساويين، وأحيطيهما، ثم أوجدي ناتج الجمع:
   5  2               1   5 
   1                  2   1 
  + 5  1            + 2   3 
 

   8  1               1   5 
   2  3               2   1 

 + 3  1             + 2   3 
   4  3               4   3 
   3   1               8   1 
  + 3                + 6   2 

 انظري كتاب الطالبة.

 : متابعة المطويات
 ات للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه التلميذ

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 

 جمع األعداد المكونة من رقمين (5فصل )ال

 
 (10الدرس )

 حل المسألة أستقصاء
 أختار خطة مناسبة

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

جمع ثالثة أعداد كل تم دراسة 
 منها مكون من رقمين

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 ة لحل المسألةتختار أفضل خط. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 المسألة.  حلختبار أفضل خطة لا  الهدف من الدرس: 
  المفردات الجديدة: 
  قبل الدرس: ما 

 17مباراة لكرة القدم هذا الفصل ولعب  14شارك سعيد في 
يد ا سعمباراة في الفصل الماضي، ما عدد المباريات التي لعبه

 31 في الفصلين؟
 

ي فوب باستعمال األسئلة، أراجع التلميذات في المعطيات والمطل أفهم:
 المسألة.

 
 أطلب منهن مناقشة خطتهن. أخطط:

 
 .ألةتلميذات إلى تخمين الجواب ثم التحقق من حل المسأرشد ال أحلي:

 4ا والفرق بينهما 16عن معطيات المسألة عددان مجموعهما  اسالهن. 

  كيف يمكن أن تخمن الجواب؟ 
 ثم تتحقق . 16إجابة ممكنة: نأخذ عددين مجموعهما 

 
 والتحقق من صحة أطلب من التلميذات الرجوع إلى المسألة أتحقق:

 الجواب.

 كان صحيحاً؟ نعم. لتخمينهل ا 
 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 

م كصورة، ورسم زياد أكثر مما رسم بكر بصورتين .  17رسم بكر 
 صورة رسم زياد؟

 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 شراتطرح الع (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

أستقصاء حل تم دراسة 
 المسألة أختار خطة مناسبة

 بعد نهاية الدرس أن تحقق التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تستعمل حقائق الطرح في طرح العشرات. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب نة الملو
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

                                               .استعمال حقائق الطرح في طرح العشرات الهدف من الدرس: 
 الطرح.  المفردات الجديدة: 
إن كان شكالً هندسياً . ف 30 ،مي وراشدرسم سا  ما قبل الدرس: 

 أشكال.10رسم راشد؟  شكالً، فكم شكالً  20سامي قد رسم 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 4 نا؟أكمل كتابة حل المسألة أشر إلى أعمدة العشرات. كم عشرة لدي 
 3ا كم عشرة أخدنا؟منه 3. خذ 40اكتبي 

  د السابق وعن يمينه إشارة ناقص. كم عد 40تحت العدد  30اكتبي
 .، أي عشرة واحدة1 العشرات المتبقي؟

 حتملةإجابة م  طرح اآلحاد؟ لماذا يكون طرح العشرات أسهل إذا عرفت :
تج مام نا أإذا كنا نعرف كيف نطرح اآلحاد، فما علينا إال أن نضيف صفراً 

 طرح اآلحاد.
  ستعد:ا 

  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتعزبز
 طرح العشرات. حقائق الطرح تساعدني على

 
 عشرات. 4عشرات=  1 –عشرات  5 
 50 - 10  =40 

        أتأكد: 
 داخل الفصل. 6 -1أداء التلميذات في أثناء حل األسئلة  أتابع 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

 إليجاد ناتج الطرح: و  حقائق الطرح استعملي

 
 عشرات = ......... عشرات 3 –عشرات  4 

 عشرات = ............. عشرات 3 –عشرات 5  
  50  -  30 .................... = 
   0 2                0 8  
  - 0 1              - 0  3 

 

 : متابعة المطويات
 ت وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه التلميذات للمطويا

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ...............................المعلمة/ ............

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 الطرح بالعد التنازلي (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 طرح العشراتتم دراسة 

 يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
 األهداف التالية:

 تطرح باستعمال العد التنازلي. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
ق عمل أورا السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

  الطرح باستعمال العد التنازلي.  الهدف من الدرس: 
 العد التنازلي  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

  عشرتان  عشرات؟ 6من  عشرات 4طرح  ما ناتج 
 عشرات 4عشرات؟  7 عشرات من 3طرح  ما ناتج

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 ذنا أخ أرجع إلى قطع المكعبات وأعمدة العشرات وأناقش ما يأتي: إذا
 تبقى؟ . ماذابقيرف العدد المتمكعباً واحداً من المكعبات، فعد تنازلياً لتع

خذ  55 ة؟ثم عد تنازلياً ما عدد المكعبات المتبقي خذ مكعباً آخر. 56
  54 مكعبا آخر ثم عد تنازلياً ما عدد المكعبات المتبقية؟

 

  :؟أحمد كم صورة بقيت مع 54=  3 – 57اكتبي العبارة الذي تمثل ذلك 
 صورة. 54ه صورة، فتبقي لدي 3منها  ضاع ،صورة 57مع أحمد 

 
  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتعزيز استعد: 

 أعد تنازلياً باآلحاد   3 - 57إليجاد الناتج 

  57 -  3 = 54 
 

 خل الفصل.دا 4 – 1أداء التلميذات في أثناء حل األسئلة  أتابعأتأكد:  

 (: وأطرحي بالعد التنازلي )يمكن أن استعملي 

 
 37 - 20 .......... =... 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

 (: و أطرحي بالعد التنازلي )يمكنني أن استعمل
 
 6) 24 - 2 .......... =         7)  24 - 20 .........=. 

12) 54 – 3 .......... =          13) 54 - 30 ....... =....... 

  1 6                       6 
 - 1                       -  2 
   

 كتاب الطالبة  انظري مهارات التفكير العليا: 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 

 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي لصفا رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 الطرح بدون إعادة التجميع (3الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

الطرح بالعد تم دراسة 
 نازليالت

 يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
 األهداف التالية:

  تطرح عدداً مكوناً من رقم واحد أو من
رقمين من عدد مكون من رقمين بدون 

 .إعادة تجميع

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 ............................أخرى/ .....
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

ن رقمي أطرح عدداً مكوناً من رقم واحد أو من الهدف من الدرس: 
  من عدد مكون من رقمين بدون إعادة تجميع.

 المفردات الجديدة 
 انظري كتاب المعلمة.  :ما قبل الدرس

 انظر كتاب المعلم. 
  استعد: 

  مفهوم الدرس. عد( أعلى الصفحة لتعزيزاستعملي فقرة )أست

أمثل العدد  1الخطوة       51 - 74 أوجدي ناتج الطرح

74 
        أتأكد: 

إليجاد ناتج    وو  7أستعملي ورقة العمل 
 الطرح(:

 عشرات آحاد

7 
- 
3 

1 
 

  

 كتاب الطالبة. انظري

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

إليجاد  و ( و 7ة العمل )ورق استعملي

 ناتج الطرح:

 عشرات آحاد

7 
- 
3 

1 
 

  

 كتاب الطالبة. انظري

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ...........................................

 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 الطرح بإعادة التجميع (4الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

لطرح بدون إعادة اتم دراسة 
 التجميع

 يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
 األهداف التالية:

 تجد ناتج الطرح بإعادة التجميع. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

  إيجاد ناتج الطرح بإعادة التجميع.  الهدف من الدرس: 
 إعادة التجميع.  المفردات الجديدة: 
   ما قبل الدرس: 

ت. سيارا 9باع منها يوم الخميس  ،سيارة 31في معرض السيارات 
 22  كم سيارة بقيت؟
 14   سيارات. كم سيارة بقيت؟ 8يوم الجمعة  وباع في

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

  5نها ال يوجد قطع آحاد كافية لنأخذ م لماذا؟   ال؟5هل يمكن طرح. 

 نفك حزمة ونستبدل بها عشرة آحاد. ما الحل؟ 

 ى.أطلب منهن تنفيذ ذلك، ثم إجراء الطرح وإيجاد الناتج النهائ 
  د:استع 

  مفهوم الدرس. استعملي فقرة )أستعد( لتعزيز
  8 - 24 أوجد ناتج الطرح

 24ألمثل العدد  و استعملي   :1الخطوة  

 عشرات  آحاد 

 
 

 عشرات 2آحاد و  4
        أتأكد: 

  داخل الفصل. 2، 1أتابع أداء التلميذات للسؤالين 
 كتاب الطالبة انظري

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  ب وحل المسألة:تدر 

إليجاد  و ( و 7ورقة العمل ) استعملي
 ناتج الطرح:

أطرحي اآلحاد. هل هناك  
ضرورة إلعادة التجميع؟ 

 اإلجابة( )أحيطي

اكتبي ناتج 
 الطرح

=  6 – 42 نعم        ال 6  -  42 (4
........... 

 
  انظري الكتاب الطالبة.

 : متابعة المطويات
 ت للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه التلميذا

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 أحل المسألة (5الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

الطرح بإعادة تم دراسة 
 التجميع

 يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
 األهداف التالية:

 تكتب جملة عددية لحل المسألة. 

 كتاب الطالبلتمارين كتاب ا
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 كتابة جملة عددية لحل المسألة.   الهدف من الدرس: 
  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

ليوم صفحات في ا 9صفحة، قرأت منه  24من لدى نادية كتاب يتكون 
وضح اكتبي جملة عددية ت ،15  األول. كم صفحة بقيت من الكتاب؟

قي بصفحات أخرى، كم  8، في اليوم الثاني قرأت 15 =9 – 24 ذلك
 صفحات. 7             7من الكتاب؟ 

 .7=  8 – 15 اكتبي جملة عددية توضح ذلك
 

 لوب.التلميذات في المعطيات، والمط باستعمال األسئلة، أراجع أفهم:
 .أطلب منهن مناقشة خطة الحل الجملة العددية لحلي المسألة أحل:

 ر األول.نحالت(. اكتبي هذا العدد على السط 10) ؟كم نحلة على الزهرة 

 10عدد أسفل ال 4نحليات. اكتبي العدد 4 ما عدد النحالت الذي طارت؟. 

 اقص أمام العددين، ثم حلهل نجمع أم نطرح؟)نطرح( ضع إشارة ن 
 المسألة.

 مراجعة العمل للتحقق من صحة الجواب أطلب من التلميذات أتحقق:
 ومنطقيته.

 

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 اكتبي جملة عددية لحل المسألة

ى أسود إل 8أسدا ً. فإذا دخلت  18في ساحة حديقة الحيوانات 
 في ساحة الحديقة؟ أقفاصها، فكم أسداً بقي 

 دوسأ  .......................  .....................  ..................
 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 ....المعلمة/ ........................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 

 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 (6الدرس )

طرح عدد من رقم واحد من عدد مكون من 
 رقمين

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

 أحل المسألةتم دراسة 

 يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
 األهداف التالية:

  تطرح عدد من رقم واحد من عدد مكون
 .من رقمين

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 طرح عدد من رقم واحد من عدد مكون من  الهدف من الدرس: 
 رقمين.

 ناتج الطرح )الفرق(.  المفردات الجديدة: 
قطع من  9ساعدت آمنه والدتها في صنع  ما قبل الدرس:

إذا و قطع 3طعة بقيت؟ منها، كم ق 6الحليوى وأعطت صديقتها 
   قطعة واحدة.أكلت هي ووالدتها قطعتان، فكم قطعة بقي؟ 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
   نفعل؟ ، فماذا5وإذا لم يكن هناك ما يكفي لنأخذه منه .عليهن األسئلة

 لطرح:إليجاد ناتج او و  (7استعملي ورقة العمل )

 عشرات  آحاد 

  
  7 
-  
  8 

   
  2 
 

  

 بق عشرات.ي  آحاد ولم 8 منها؟ 5ما عدد العشرات واآلحاد المتبقي بعد أخذ
 على السبورة. 8اكتبي 
  درس.استعملي فقرة )أستعد( لتدريس المفهوم الوارد في ال استعد: 

        6 - 34أوجدي ناتج الطرح 
              آحاد؟ 6أستطيع أن أطرحي  هل 34أمثل العدد  :1الخطوة  

 عشرات آحاد

 
4 
- 
6 

 
3 
 

  

 ل الفصل.داخ 3 -1 أداء التلميذات في أثناء حل األسئلة أتابعأتأكد:  
 انظري كتاب الطالبة

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 

إليجاد ناتج و و  (7استعملي ورقة العمل )
 الطرح:

  عشرات آحاد 

  
  7 
-  
  8 

   
  2 
 

   

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 

 

 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين ألحدا اليوم

       التاريخ

 
 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 طرح عددين كل منهما مكون من رقمين (7الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

طرح عدد من رقم تم دراسة 
واحد من عدد مكون من 

 رقمين

 وقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحققيت
 األهداف التالية:

 تطرح عددين كل منهنا مكون من رقمين. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 التدريس( 2) ( التركيز1)

 طرح عددين كل منهنا مكون من رقمين. الهدف من الدرس: 
 الطرح.  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

منها للجمعية  9سلة طعام، وأعطيا  24جمع أحمد وباسل 
إلى  منها 9ثم أعطيا  علبة 15كم سلة بقيت معها؟  الخيرية.

 سالل. 6أحمد المالجى، كم سلة بقيت؟ 

أطرح  يه، ثميل ع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لماأقوم بعمل نشاط م
 .عليهن األسئلة

 4ن مآحاداً، وعشرة واحد  12آحاد من  7نطرح  ماذا نفعل بعد ذلك؟ 
 عشرات.

 في  تبقيةعن عدد التفاحات الم يعبر ما العدد الناتج بعد الطرح والذي
 35  السلة؟

  استعد: 
  مفهوم الدرس. ( لتعزيز128) استعملي فقرة )أستعد( أعلى الصفحة

 17 – 52أوجدي ناتج الطرح 
 آحاد؟ 7هل أستطيع أن أطرحي  52: أمثل العدد 1الخطوة 

 عشرات  آحاد 

  
  2 
-  
 7 

   
  5 
 
  1  

  

        أتأكد: 
 .داخل الفصل 3 – 1 في أثناء حل األسئلة التلميذات أداء  أتابع

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  حل المسألة:تدرب و 
 أوجدي ناتج الطرح: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انظري الكتاب الطالبة.

 عشرات  آحاد 

  
  2 
-  
 7 

   
  8 
 
  3  

  

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 .................المعلمة/ .........................

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 التحقق من صحة ناتج الطرح (8الدرس )

 زمن الدرس للدرسالوسائل المساندة  اآلن فيما سبق

طرح عددين كل تم دراسة 
 منهما مكون من رقمين

 يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
 األهداف التالية:

  الجمع للتحق من صحة ناتج تستعمل
 .الطرح

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....خرى/ ............................أ
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

  رح.استعمال الجمع للتحق من صحة ناتج الط الهدف من الدرس: 
 العكس.  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

صدفة على شاطئ البحر. أخذت ميساء  24وجدت ميساء وعائشة  
 صدفة. 13ة؟ صدفة منها، كم صدفة بقيت لعائش 11

 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

  قطعة الذي  32، وأطلب منهن إضافة 32+ 13اكتبي على السبورة
 بقيت.

 أن الحلي صحيح. على أي شيء يدل ذلك؟ 45 ؟32+13 ما مجموع 

  الطرح. ك خطأ في الجمع أوهنا ؟45ماذا لو كان ناتج الجمع ال يساوي 
  استعد: 

  مفهوم الدرس استعملي فقرة )أستعد( لتعزيز
  15=  10 – 25أتحقق من أن 

              أوجد ناتج الطرح:
     25  

 أجمع هذين العددين لكي أتحقق   →     10  -   
     15     →    
        أتأكد: 

 داخل الفصل. 6 - 1أتابع أداء التلميذات عند حل األسئلة 
 انظري كتاب الطالبة

 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أوجدي ناتج الطرح، ثم تحققي مستعمله الجمع.

    57         ..............        60            .............. 
 -  30        .............+      -  10         ..... +........... 

 
    75        ..............         41           .............. 

 -  41       ..............+      -  26         + .............. 
 

 كتاب الطالبة انظري

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  ن.حل األسئلة بكتاب التماري

 
 المعلمة/ ............................................

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

  الحصة الثاني االبتدائي الصف رياضيات المادة

 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 طرح األعداد المكونة من رقمين (6الفصل )

 
 ج الطرحتقدير نات (9الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

التحقق من صحة تم دراسة 
 ناتج الطرح

 يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
 األهداف التالية:

 تقدر ناتج الطرح. 

 كتاب الطالب كتاب التمارين
 أوراق عمل السبورة األقالم

 اآللة الحاسبةالحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 تقدير ناتج الطرح .  الهدف من الدرس: 
  التقدير، التقريب  المفردات الجديدة: 
  ما قبل الدرس: 

نزيد  كيلو مترات في الساعة، كم 12بلغت سرعة الريح يوم الجمعة 
 لى يوم السبت؟ سرعة الريح يوم الجمعة ع

 كيلومترات في الساعة. 3 

أطرح  يه، ثميل أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما
 .عليهن األسئلة

 30+20  ما العبارة الذي تعطي تقديراً لعدد الورد الذي تم جمعه؟ 

 50 جمعه؟ ما العدد التقديري للورد الذي 
  استعد: 

  مفهوم الدرس. تعليماستعملي فقرة )أستعد( ل
 إذا لم أكن بحاجة إلى إجابة دقيقة فإنني أقدر اإلجابة. 

 31 – 39أقدر ناتج الطرح: 
 10أقرب كل عدد إلى أقرب   1 الخطوة

 30أقرب إلى  31         40 أقرب إلى 39

 
        أتأكد: 

 داخل الفصل 3 - 1أتابع حل التلميذات لألسئلة 
 انظري كتاب الطالبة

 ( التقويم4) التدريب( 3)

  تدرب وحل المسألة: 
 أقرب إلى أقرب عشرة، ثم أقدر ناتج الطرح:

 
  25  30   35    40   45   50    55   60 

      38        .............. 
   -   27     -  .............. 
 

      43      ................ 
   -   22    - ................  

  كتاب الطالبة. انظري
 انظري كتاب الطالبة.أسئلة مهارات التفكير العليا: 

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

  كتاب التمارين:
  حل األسئلة بكتاب التمارين.

 
 المعلمة/ ............................................

 


