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 رئيس: المعرفة أول محور
 

 مستويات أداء المعّلم
 معّلم مشرف معّلم خبير معّلم  معّلم مبتدئ المحور الفرعي

معرفة في  1.1
 تعم م ُسبل

الطمبة 
 .لمرياضيات

 إجراءاتيستخدم فيمو 
 ويعرف أن   ،أساليب التدريس

دورًا في تطوير  مممارساتل
جراءات اإلإتقان  مستوى 
 عمى نحو  ب عمييا والتدر  
ىناك  يدرك أن  و  ،منتظم

 ،تدريس مختمفة منيجيات  
األفكار  إيصالويحاول 

من أكثر الرياضيات مفاىيم و 
 فييركز و  ،واحد من منظور  

 ةالدراسي  المراحل تدريس 
ات األشكال مفردعمى  ىاألول

مات والخصائص  والمجس 
ويدر س الطمبة  ،المرتبطة بيا

ص مخص   بأسموب   الدرس  
من خاللو تعديل يحاول 

إتقان بين  الفرق   يدرك
اإلجراءات المترابطة 

ز ويمي   ،المفاىيم واستيعاب
لدعم بين أساليب التدريس 

المختمفة  نواعىذه األتطوير 
 يدرك أن  و  ،من المعرفة
في تطوير  دوراً  لمممارسات

مستوى إتقان الطمبة 
 ويخمق فرصاً  ،لمرياضيات

المفاىيم من لمراجعة  ليم
 استفادتيمويدرك  ،آلخر وقت  
التدريس من أساليب  يمجميع

قادرون عمى أنيم و  ،المختمفة
باستخدام بعض التواصل 

 ياومفاىيمأفكار الرياضيات 
 ،من منظورين أو أكثر

 إتقان الرياضيات ميارة   يدرك أن  
 تعم مم فرص اللذا يصم   ؛دة األبعادمتعد  

لمتركيز عمى تطوير مستوى إتقان 
اإلجراءات، واستيعاب المفاىيم 

ة وتطبيق الحمول المنطقي  في والتفكير 
ىذه الممارسات  دور   يعيو  ،المعرفة

 ،في تطوير مستوى إتقان الرياضيات
لمراجعة المفاىيم  فرصاً لمطمبة ويخمق 

الطمبة  يدرك أن  و  ،نتظممُ  عمى نحو  
يس التدر منيجيات يستفيدون من 

وأنيم قادرون عمى التواصل  ،دةمتعد  ال
باستخدام بعض أفكار الرياضيات 

 ،دةيات نظرة متعد  جُ من وُ  ياومفاىيم
فيم اليندسة في المراحل  ويدرك أن  

ر من خالل ة األولى يتطو  الدراسي  
 تعم مويمكن أن يشك ل فرص ال ،المعب

س ميارات إتقان الرياضيات من يدر  
لمتركيز  تعم مخالل تصميم فرص ال

عمى تطوير مستوى إتقان اإلجراءات، 
الحمول في والتفكير واستيعاب المفاىيم 

 دور  يعي و  ،ة وتطبيق المعرفةالمنطقي  
الممارسات في تطوير مستوى ىذه 

 فرصاً لمطمبة ويخمق  ،إتقان الرياضيات
لذا  ؛نتظممُ  عمى نحو  لمراجعة المفاىيم 

عمى نشطة يعمل عمى تصميم األ
 يدرك أن  و  ،مناسب عمتنو  مستوى 

الطمبة يستفيدون من منيجيات 
عمى  وأنيم قادرون  ،دةالتدريس المتعد  

التواصل باستخدام بعض أفكار 
يات جُ من وُ  ياومفاىيمالرياضيات 

 منيم، مناسبة لكل  و مختمفة نظرة 
فيم اليندسة في المراحل  ويدرك أن  
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 مع   ليتناسب  محتوى الدرس 
السابقة  معرفة الطمبة

 ،الحاليطور ىم تمستوى و 
من خالل إضافة و 

استراتيجيات الشراكة أو 
المجموعات الصغيرة في 
 ةببعض الدروس يب ين لمطم

من  تعم مبإمكانيم الأن  
إلى إضافة  .اً بعضبعضيم 

 كل   بأن  / قناعة امتالكو إيماناً 
 تعم مقادر عمى طالب 

 .ياواستخدام الرياضيات

في  فيم اليندسة أن   ويدرك
ة األولى المراحل الدراسي  

 ،ر من خالل المعبيتطو  
فرص  ميصم  يمكن أن و 
باستخدام مجموعة من  تعم مال
ممصادرال الطمبة إلى  ، ويقس 

م فرص ويصم   ،مجموعات
بحسب ما يناسب  تعم مال

السابقة  معرفة المجموعات
لمرياضيات مختمفة الو 

ر الحالي  ومستوى التطو 
 ،مجموعة في كل  لمطمبة 

يمثمون  ةبالطم أن  درك وي
مجموعة من الخمفيات 

يدرك و  ،ةة واالجتماعي  الثقافي  
ون من تعم ميالطمبة  أن  

ْن ث م  بعضيم  م   بعضًا، و 
 العمل مع  أنشطة يضيف 

الشركاء والمجموعات 
ويدعم  ،غيرة في الدروسالص  
في تطوير التوقعات  ةبالطم

 ،مصادرباستخدام مجموعة من ال
م  مويصم   ،الطمبة إلى مجموعات ويقس 

بحسب ما يناسب  تعم مفرص ال
معرفتو بناًء عمى مختمفة اللمجموعات ا

باستعدادىم لتطبيق ميارات 
مستوى السابقة و  ارفيممعالرياضيات و 

 مع   ،مجموعة في كل  الحالي  تطو رىم
)التسمسل( مسارات  بالُحسباناألخذ 

يمكنو  كما الموضوعات،ر طو  ت
 خمفيات الطمبةالتنو ع في  استيعابُ 

عمى  والعمل ،ةة واالجتماعي  الثقافي  
ة ة والعاطفي  النفسي   حاجاتيمتوفير 
ون من تعم مي  يمك أن  يدر و  ،ةوالمادي  

ْن ث م  اً بعضبعضيم  م  يعمل عمى  ، و 
إضافة ة. نشطة الجماعي  تصميم األ

 كل   / قناعة بأن  إلى امتالكو إيماناً 
الرياضيات  تعم مطالب قادر عمى 

أن ُيتيح لذا يعمل عمى  يا؛واستخدام
ر تفكيرىم  ليم فرصاً  لمتفكير في تطو 

 ومياراتيم في الرياضيات.
 

ر من خالل ة األولى يتطو  الدراسي  
 تعم مفرص ال ميصم  ويمكن أن  ،المعب

 مصادرباستخدام مجموعة من ال
الطمبة في ر المناسبة لمستويات تطو  

في الغرفة طالب  يعرف كل  و  ،الدرس
الفردية  تعم مفرص الم ويصم   الصفي ة

بناًء عمى معرفتو باستعدادىم لتطبيق 
ميارات الرياضيات ومعارفيم السابقة 

األخذ  مع   الحالي ، تطو رىمومستوى 
ر مسارات )التسمسل( تطو   بالُحسبان

بخمفي ة  ويمتمك معرفةً  الموضوعات،
ويتأكد  ،ةة واالجتماعي  الثقافي   كل   طالب  

ة النفسي   كل   منيمحاجات تمبية من 
دعم بأسموب ية ة والجسدي  والعاطفي  

ون من تعم مي يميدرك أنو  ،وتعم مة عممي  
عمى يم عويشج   ،اً بعضيم بعض

مجموعات لمعمل ضمن الالمجازفة 
 .ةي  لو مالتي تتمي ز باالىتمام والش

 / قناعة بأن  إلى امتالكو إيماناً إضافة 
 الرياضيات تعم مطالب قادر عمى  كل  

لمتفكير  فرصاً  ُيصم ملذا  يا؛واستخدام
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 تعم محول قدرتيم عمى 

 .ياواستخدام الرياضيات
ر تفكيرىم ومياراتيم في  في تطو 

د  ثُ  ، ويتيُحيا ليم،الرياضيات  كما ُيح 
تعم ميم  لُسبُ حول باستمرار معارفيم 

التغييرات  الرياضيات؛ بيدف مواكبتيم
مناىج الرياضيات الجديدة و  يمتعم مو 

 ة.الرياضيات التربوي  
معرفة في  1.2

 محتوى منياج
  .الرياضيات

 ة بمفاىيم أساسي   يمتمك معرفةً 
ت ق ن ي اتيا الرياضيات  ومبادئيا و 

ج الرياضيات االواردة في مني
 ،ة األولىفي المراحل الدراسي  

عمى تطبيق وىو قادر  
الرياضيات عمى ميارات 

 ،ف الذي يدر سومستوى الص  
 مع  أن يتكي ف  ويمكنو

من ج االتغييرات في المني
 جديدة   مفاىيم   تعم مخالل 

 يدرك أن  و  ،حسب الحاجةب
 المصادربإمكانو استخدام 

ة المراحل الدراسي  ة في المادي  
مفاىيم ر األولى لدعم تطو  
يستخدم و  ،ةالرياضيات األولي  

مة بمفاىيم مفص   يمتمك معرفةً 
ومبادئيا  الرياضيات
ت ق ن ي اتيا ، فضاًل عن و 

استراتيجيات التفكير في 
منياج الرياضيات في 

 ،ة األولىالمراحل الدراسي  
عمى تطبيق  وىو قادر  

الرياضيات عمى مستوى 
 ،ف الذي يدر سو بثقةالص  

 أن يتكي ف مع   ويمكنو
التغييرات في المنياج من 

 جديدة   مفاىيم   تعم مخالل 
يفيم دور و  ،بحسب الحاجة

ة في دعم المادي   المصادر
ة المعرفة المادي  تطو ر 

مة بمفاىيم مفص   يمتمك معرفةً 
ت ق ن ي اتيا الرياضيات ، فضاًل ومبادئيا و 

عن استراتيجيات التفكير في منياج 
ة الرياضيات في المراحل الدراسي  

 أن   ويدرك، األولى والمراحل الالحقة
ر ُس التي المفاىيم  في المراحل ُتد 
أساسًا لمعمل في المراحل  ُتع د  األولى 
عمى تطبيق  وىو قادر   ،رةالمتأخ  

ة بثقة الرياضيات في المرحمة االبتدائي  
ويعي العالقات بين مختمف 

يبي ن أداؤه استجابًة  كما الموضوعات،
ويمتمك  ،ةرات في المناىج الدراسي  لمتغي  

 اتيوتمثيالبالرياضيات  معرفًة كبيرةً 
عمى توضيح  قادر   ، وىوةالمختمف
ويفيم دور المصادر  ،تدريسياسبب 

مة بمفاىيم مفص   يمتمك معرفةً 
ت ق ن ي اتيا الرياضيات ، فضاًل ومبادئيا و 

عن استراتيجيات التفكير في منياج 
ة الرياضيات في المراحل الدراسي  

 يدرك أن  و األولى والمراحل الالحقة، 
ر ُس المفاىيم التي  في المراحل  ُتد 

أساسًا لمعمل في المراحل  ُتع د  األولى 
رة، ويدرك الروابط بين ىذه المتأخ  

عمى تطبيق  وىو قادر   ،المفاىيم
 ،ة بثقةالرياضيات في المرحمة االبتدائي  

ويعي العالقات بين مختمف 
وقادر عمى ربط منياج  ،الموضوعات
 ة مع  في المرحمة االبتدائي   الرياضيات
 ،في السنوات التي تمييا موضوعاتيا

رات في يبي ن أداؤه استجابًة لمتغي   كما
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أنشطة لتطبيق ادات عد  ال
 ،بأسموب  منطقي  حساب ال

مو فضاًل عن أنو يستخد
لي اً  صفو مصدرًا أو  إلجراء  ب و 

 المواد   درك أن  وي ،الحسابات
 والمصادر   ة  اليدوي   األدوات  و 

المناسبة يمكن أن تدعم 
في تطوير مفاىيم الرياضيات 

وتشمل  ،ىذه المراحل األولى
بيل المثال عمى س ،المصادر

ادات ال الحصر: العد  
نغرام التو  والكتلبات والمكع  

ة عمى ي المبني  جاحاألو 
خطوط األرقام و القطع تركيب 

 ،البسيطةواآلالت الحاسبة 
األدوات بعض كما يستخدم 

في درس والمصادر  ةاليدوي  
  الرياضيات.

الناجمة عن استخدام أمثمة )
بين  الفرق   يدركو  ،ممموسة(
ة عمميات الحسابي  إجراء ال
جرائيا  روتيني  بأسموب   وا 

 ،وعقالني   بأسموب  منطقي  
لتطبيق ادات عد  الويستخدم 
لتطوير ة المنطقي   د   أنشطة الع  

مستوى استيعاب الطمبة 
ي ُعد  ومقدار لمعنى األرقام  ىا، و 

لتطبيق  ميم اً مصدرًا  ذلك
 ،ةأنشطة الحساب األولي  

ة دور األدوات اليدوي  يدرك و 
والمصادر المناسبة في دعم 

ر مفاىيم الرياضيات في تطو  
 ،ىاألولة المراحل الدراسي  

عمى سبيل  ،وتشمل المصادر
ادات المثال ال الحصر: العد  

بات والكتل والتنغرام والمكع  
ة عمى واألحاجي المبني  

تركيب القطع وخطوط األرقام 
 ،واآلالت الحاسبة البسيطة

ر المعرفة المادي  المادي   ة ة في دعم تطو 
 ،)الناجمة عن استخدام أمثمة ممموسة(

بين إجراء العمميات  ويدرك الفرق  
جرائيا  ة بأسموب  روتيني  الحسابي   وا 

ويستخدم  ،وعقالني   بأسموب  منطقي  
ة المنطقي   د   ادات لتطبيق أنشطة الع  العد  

مستوى استيعاب الطمبة لمعنى لتطوير 
ي ُعد  ذلك ىا،ومقدار األرقام  مصدرًا  و 
 ،ةلتطبيق أنشطة الحساب األولي   ميم اً 

ة األدوات اليدوي  مجموعة  ويعرف
دعم تطو ر مفاىيم ل ةر المتوف  والمصادر 

ة الرياضيات في المراحل الدراسي  
عمى سبيل  ،وتشمل المصادر ،األولى

ادات المثال ال الحصر: العد  
بات والكتل والتنغرام واألحاجي والمكع  
ة عمى تركيب القطع وخطوط المبني  

 ،األرقام واآلالت الحاسبة البسيطة
ة اليدوي   أدواتومجموعة من  ويستخدم
تطو ر  في دعمالمناسبة  ومصادره

مفاىيم الرياضيات في ىذه المراحل 
ة من خالل االستخدام وخاص   ،ىاألول

 في زمالءهويدعم  ،ةالمناىج الدراسي  
 ،تعديل أدائيم ليناسب التغييرات

 واسعة في الرياضيات ويمتمك معارف  
وقادر عمى  ،المختمفة اوتمثيالتي

خبرة  ولديو ،توضيح سبب تدريسيا
الروابط  ت ع ر فعمى  رة  وقدة قوي  

 ،الرياضياتفي واألنماط والعالقات 
يدرك و  ،ويمكنو استخداميا وتطبيقيا

بإجراء بين المعرفة  والروابط   الفروق  
 ة بأسموب  روتيني  العمميات الحسابي  

 إجرائيا بأسموب  منطقي  بوالمعرفة 
ة استخدام مدى أىمي  يعرف و  ،وعقالني  

ة المناسبة في دعم المصادر المادي  
ر المعرفة المادي   ة )الناجمة عن تطو 

واستخدام  استخدام أمثمة ممموسة(
ة لمرياضيات )من المعرفة المنطقي  
 ،األمثمة المجر دة(خالل استخدام 

بين إجراء العمميات  ويدرك الفرق  
جرائيا  ة بأسموب  روتيني  الحسابي   وا 

ويستخدم  ،وعقالني   بأسموب  منطقي  
المختمفة  د   لتطبيق أنشطة الع  ادات العد  
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كما يستخدم بعض األدوات 

ة والمصادر المناسبة اليدوي  
ر مفاىيم لدعم تطو  

 ىذه المراحلالرياضيات في 
 .ةي  األول

واألنشطة  ر  اليادف ألنشطة المعب الحُ 
كما يتبادل ىذه المصادر،  ،زةالمرك  

مي معم   ، مع  إلى ذلكبحسب الحاجة 
فوف األولى الرياضيات اآلخرين لمص  

 في المدرسة.
 
 
  
 

مستوى استيعاب لتطوير ة والمنطقي  
ي ُعد   ىا،ومقدار معنى األرقام ل الطمبة و 
أنشطة  لتطبيق ميم اً مصدرًا  ذلك

ويمتمك معرفًة عميقًة  ،ةالحساب األولي  
ة واسعة من األدوات اليدوي   بمجموعة  

لدعم تطو ر مفاىيم  المتوف رةوالمصادر 
ة الرياضيات في المراحل الدراسي  

عمى سبيل  ،األولى. وتشمل المصادر
ادات المثال ال الحصر: العد  

بات والكتل والتنغرام واألحاجي والمكع  
تركيب القطع وخطوط  ة عمىالمبني  

 ،األرقام واآلالت الحاسبة البسيطة
ة مجموعة من األدوات اليدوي  يمتمك و 

بكفاءة والمصادر المناسبة ويستخدميا 
لدعم تطو ر مفاىيم الرياضيات  وفعالي ة

ة من وخاص   ،في ىذه المراحل األولى
خالل االستخدام اليادف ألنشطة 

 قينس  و  ،ـزةواألنشطة المرك   ر   المعب الحُ 
مي الرياضيات اآلخرين معم   مع  
 فوف األولى في المدرسة التوزيع  لمص  
 ،وتبادليا واستخداميا لممصادر فع الال
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 معّلم مشرف معّلم خبير معّلم  معّلم مبتدئ المحور الفرعي
 .إلى ذلكبحسب الحاجة 

معرفة في  1.3
استخدام  ُسبل

أساليب تدريس 
الرياضيات 
ومصادر 

عمى  ايتعم م
 .فع ال نحو  

ة في يستخدم المصادر المادي  
األولى لدعم ة المراحل الدراسي  

تطوير مفاىيم الرياضيات 
ادات يستخدم العد  و  ،ةاألساسي  

إلجراء أنشطة الحساب 
ب صفيا بأسموب  منطقي   ، و 

لي اً  العمميات إلجراء  مصدرًا أو 
رُ  ،ةي  حسابال ُيق د   المواد   أن   و 

والمصادر المناسبة يمكن أن 
ر مفاىيم تدعم تطو  

وتشمل  ،ةاألساسي  الرياضيات 
عمى سبيل المثال  ،المصادر

ادات ال الحصر: العد  
بات والكتل والتنغرام والمكع  

ة عمى واألحاجي المبني  
تركيب القطع وخطوط األرقام 

 ،واآلالت الحاسبة البسيطة
بعض استخدام  ويمتمم ميارة

ة والمصادرة األدوات اليدوي  
س و ويستخدميا في در 

يفيم المعم م دور المصادر 
ر  المادية في دعم تطو 

)الناجمة عن المعرفة المادية 
 استخدام أمثمة ممموسة(.
ويدرك المعم م الفرق بين 
إجراء العمميات الحسابية 
جرائيا  بأسموب  روتيني وا 
بأسموب  منطقي وعقالني 

ويستخدم العدادات لتطبيق 
لتطوير أنشطة العد المنطقية 

مستوى استيعاب الطمبة 
لمعنى ومقدار األرقام ويعتبره 
مصدرًا ىامًا لتطبيق أنشطة 

ويدرك  .الحساب األولية
ايضًا دور األدوات اليدوية 

والمصادر المناسبة في دعم 
تطو ر مفاىيم الرياضيات في 

المراحل الدراسية األولى. 
وتشمل المصادر عمى سبيل 

ادات المثال ال الحصر: العد  

بين إجراء العمميات  يدرك الفرق  
جرائيا  ة بأسموب  روتيني  الحسابي   وا 

ويعرف  ،وعقالني   بأسموب  منطقي  
ر المصادر المادي  ة أىمي   ة في دعم تطو 

ة )الناجمة عن استخدام المعرفة المادي  
بين  يدرك الفرق  و  ،أمثمة ممموسة(

ة بأسموب  إجراء العمميات الحسابي  
جرائيا بأسموب  منطقي   روتيني    وا 

ادات لتطبيق ويستخدم العد   ،وعقالني  
ة لتطوير مستوى المنطقي   د   أنشطة الع  

استيعاب الطمبة لمعنى األرقام 
ي ُعد  ذلك ىا،ومقدار   ميم اً مصدرًا  و 

 ،ةلتطبيق أنشطة الحساب األولي  
ة والمصادر اليدوي   ويدرك دور األدوات

المناسبة في دعم تطو ر رة المتوف  
مفاىيم الرياضيات في المراحل 

 ،وتشمل المصادر ،ة األولىالدراسي  
عمى سبيل المثال ال الحصر: 

بات والكتل والتنغرام ادات والمكع  العد  
ة عمى تركيب القطع واألحاجي المبني  

بين المعرفة  والروابط   الفروق  يدرك 
بأسموب  ة بإجراء العمميات الحسابي  

جرائيا بأسموب  منطقي   روتيني    وا 
ة استخدام مدى أىمي  يعرف و  ،وعقالني  

ة المناسبة في دعم المصادر المادي  
ر المعرفة المادي   ة )الناجمة عن تطو 

استخدام أمثمة ممموسة( واستخدام 
ة لمرياضيات )من المعرفة المنطقي  

 ،خالل استخدام األمثمة المجر دة(
بين إجراء العمميات  ويدرك الفرق  

جرائيا  ة بأسموب  روتيني  الحسابي   وا 
ويستخدم  ،وعقالني   بأسموب  منطقي  

تطبيق ل فع ال عمى نحو  ادات العد  
ة لتطوير المنطقي  و مختمفة ال د   الع  أنشطة 

مستوى استيعاب الطمبة لمعنى األرقام 
ي ُعد  ذلكومقدار   ميم اً مصدرًا  ىا، و 

 ،ةلتطبيق أنشطة الحساب األولي  
واسعة  ويمتمك معرفًة عميقًة بمجموعة

 المتوف رةة والمصادر من األدوات اليدوي  
لدعم تطو ر مفاىيم الرياضيات في 
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 معّلم مشرف معّلم خبير معّلم  معّلم مبتدئ المحور الفرعي
 ، مع  وىو مستعد   ،الرياضيات

 مصادرإلضافة ، التوجيو
خالل دروس جديدة  تعم م

يدعم مشاركة و  ،الرياضيات
الوالدين )والمجتمع( من 

إعالميم بآخر خالل 
المناىج عمى تحديثات ال

 الصفي ةنشطة األة و الدراسي  
 إلى ذلك،إضافة والتوقعات. 
يحافظ عمى يستطيع أن 

عمى موضوع تركيز الطمبة 
أثناء استخداميم في الدرس 
ومصادر ة اليدوي   األدوات  

يدرك و  ،األخرى  تعم مال
الرياضيات  موضوعات

ج اة في منيالرئيس
المراحل الرياضيات في 

 أن  عرف وي ،ة األولىالدراسي  
المفيوم ىو العدد بالكامل 

ج المني الرئيس التأسيسي  
 ى.األول ةالدراسي  المراحل 

بات والكتل والتنغرام والمكع  
ة عمى واألحاجي المبني  

تركيب القطع وخطوط األرقام 
 ،واآلالت الحاسبة البسيطة

يستخدم بعض األدوات و 
ة والمصادر المناسبة اليدوي  

لدعم تطو ر مفاىيم 
الرياضيات في ىذه المراحل 

، إلى ذلكإضافة  ة.األولي  
الدعم  ، مع  مستعد   وفإن

المناسب، إلضافة مصادر 
جديدة خالل دروس  تعم م

ة أىمي   رُ د   ق  يُ و   ،الرياضيات
المجتمع( مشاركة الوالدين )و 
مستوى  ركمصدر لدعم تطو  

الرياضيات في  استيعاب
 ،ة األولىالمراحل الدراسي  

يستخدم األسئمة و 
جيات األخرى واالستراتي

مجموعات لتعزيز مناقشات 
غيرة حول الص   الطمبة

وخطوط األرقام واآلالت الحاسبة 
 اليدوي ة   و  أدوات   ، ويستخدمالبسيط.
لدعم تطو ر مفاىيم  المناسبة   هُ ومصادر  

 ،الرياضيات في ىذه المراحل األولى
ة من خالل االستخدام اليادف وخاص  

واألنشطة  ر  ألنشطة المعب الحُ 
يتبادل ىذه المصادر، و  ،زةالمرك  

مي ، مع معم  إلى ذلكبحسب الحاجة 
فوف األولى الرياضيات اآلخرين لمص  

لتطوير  ويمتمك ثقةً  ،ةفي المدرس
الرياضيات في الغرفة  تعم ممصادر 
ة مشاركة الوالدين ر أىمي  ، ويقد  الصفي ة

ر تطو  )والمجتمع( كمصدر لدعم 
اضيات في الريمستوى استيعاب 
م الكثير  ،األولىة المراحل الدراسي   ويقد 

من التوجيو لموالدين حول األنشطة 
التي يمكن استخداميا لدعم تطو ر 

ز ويعز   الطمبة،مستوى الرياضيات عند 
ة الجانب لدعم عممي   التواصل ثنائي  

ر دور يقد  كما  ،الطمبة الفردي   تعم م
المناقشات بين الطمبة )التفكير( التي 

وتشمل  ،ة األولىالمراحل الدراسي  
عمى سبيل المثال ال  ،المصادر

بات والكتل ادات والمكع  الحصر: العد  
ة عمى تركيب والتنغرام واألحاجي المبني  

القطع وخطوط األرقام واآلالت 
ويستخدم أدوات و   ،الحاسبة البسيطة

بكفاءة اليدوي ة ومصادر ُه المناسبة  
يم الرياضيات لدعم تطو ر مفاى وفعالي ة

ة من وخاص   نفي ىذه المراحل األولى
خالل االستخدام اليادف ألنشطة 

كما  ،زةواألنشطة المرك   ر  المعب الحُ 
مي الرياضيات اآلخرين معم   ق مع  س  ن  يُ 

 فوف األولى في المدرسة التوزيع  لمص  
، وتبادليا واستخداميا لممصادر فع الال

 ويمتمك ثقةً  ، إلى ذلكبحسب الحاجة 
الرياضيات في  تعم ملتطوير مصادر 

في ىذا  زمالءهويدعم  الصفي ة،الغرفة 
رُ  ،الشأن أيضاً  ُيق د  ة مشاركة أىمي   و 

قيمة  ذيالوالدين )والمجتمع( كمصدر 
ر مستوى استيعاب لدعم تطو  

ة الرياضيات في المراحل الدراسي  
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 ،الرياضيات موضوعات

موضوعات بال ويمتمك معرفةً 
ة في منيج الرياضيات الرئيس
فضاًل  ،احل األولىمر الفي 
الشاممة األفكار عن 

بينيا التي تربط المتشابكة و 
 ،ةوالموضوعات الفرعي  وبين 

الكامل ىو العدد  ويعرف أن  
الرئيس  التأسيسي  المفيوم 

ة لمنياج المراحل الدراسي  
ة بالطم أن   مدركاً  ،األولى

 يجب أن يكونوا قادرين عمى
والمقارنة بينيا األرقام عد  

أن قبل وكتابتيا  وتعر فيا
وتنفيذ  الحساب واتعم مي

 العمميات باألرقام.

يرافقيا استخدام المصادر لتطوير 
ويمتمك معرفًة  ،دةيم المجر  المفاى

ج ابالموضوعات الرئيسة في مني
فضاًل  ،الرياضيات في المراحل األولى

التي الشاممة والمتشابكة عن األفكار 
تربط بينيا وبين والموضوعات 

فيم العالقة بين الميارات ، ويةالفرعي  
فوف األولى ومحتوى ة لمص  األساسي  

ج الرياضيات في السنوات امني
الكامل ىو العدد  ويعرف أن   ،الالحقة
الرئيس لمنياج  التأسيسيالمفيوم 

 مدركًا أن   ،ة األولىالمراحل الدراسي  
 الطمبة يجب أن يكونوا قادرين عمى

 وتعر فيااألرقام والمقارنة بينيا عد  
وا الحساب تعم موكتابتيا قبل أن ي

عالوة عمى  وتنفيذ العمميات باألرقام.
استراتيجيات ة وضع أىمي  يقد ر  ،ذلك

 الطمبة لمرحمتية مناسبة حسابي  
سم باإلتقان تت  ة ة والدراسي  العمري  

 .والمرونة

م التوجيو الشخصي   ،األول  ويقد 
ي لموالدين حول أفضل األنشطة الت

 حاجاتيمكن استخداميا لدعم 
 ،أطفاليم لدراسة مبحث الرياضيات
ويتيح الكثير من الفرص لتعزيز 

ة بعممي   المتعم قالجانب  التواصل ثنائي  
ر دور المناقشات ويقد   ،الطمبة تعم م

بين الطمبة )التفكير( التي يرافقيا 
استخدام المصادر لتطوير المفاىيم 

ويمتمك  ،ويعمل عمى تيسيرىا ،دةالمجر  
بالموضوعات الرئيسة في  معرفةً 

 ،منياج الرياضيات في المراحل األولى
فضاًل عن األفكار الشاممة والمتشابكة 

 الموضوعاتالتي تربط بينيا وبين 
ة، ويفيم العالقة بين الميارات الفرعي  

صفوف األولى ومحتوى ة لم  األساسي  
منياج الرياضيات في السنوات 

الكامل ىو عدد ال ويعرف أن   ،الالحقة
الرئيس لمنياج  التأسيسي  المفيوم 

 مدركًا أن   ،ة األولىالمراحل الدراسي  
 الطمبة يجب أن يكونوا قادرين عمى
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 وتعر فيااألرقام والمقارنة بينيا  د   ع  

وا الحساب تعم موكتابتيا قبل أن ي
وتنفيذ العمميات باألرقام. عالوة عمى 

ر أىمي   ،ذلك ة وضع استراتيجيات يقد 
 لمرحمتي الطمبةة مناسبة حسابي  
العدد  ويعرف أن   ،ةة والدراسي  العمري  

الرئيس  التأسيسي  بالكامل ىو المفيوم 
 ،ة األولىلمنياج المراحل الدراسي  

الطمبة يجب أن يكونوا  مدركًا أن  
األرقام والمقارنة بينيا  د   ع   قادرين عمى

وا تعم موكتابتيا قبل أن ي وتعر فيا
العمميات باألرقام.  الحساب وتنفيذ
ر أىمي   ،عالوة عمى ذلك ة وضع يقد 

لمرحمتي ة مناسبة استراتيجيات حسابي  
سم باإلتقان ت  ت  ة ة والدراسي  العمري   الطمبة

ي ُعد   ،والمرونة لتطبيق  أداةً  المقاييس و 
جراء  ي  عمى القياس الكم    األرقام وا 

 ، كما ي ُعد  العالقة ذواتالمقارنات 
األشكال  لتصنيف أداةً   اليندسة
 .والمقارنة بينيا ماتوالمجس  
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 تعّلمة الالمحور الرئيس الثاني: أساليب التدريس وعمليّ  
 

     مستويات أداء المعّلم:
 معّلم مشرف معّلم خبير معّلم  معّلم مبتدئ المحور الفرعي

 لُسبُ معرفة في  2.1
تصميم منياج 

  .الرياضيات

 موضوعات يعرف
الرياضيات الرئيسة في 
منياج الرياضيات في 

ة المراحل الدراسي  
 ويعرف أن   ،األولى

العدد بالكامل ىو 
 التأسيسي  المفيوم 

الرئيس لمنياج 
ة المراحل الدراسي  

 ويعرف أن   ،األولى
العدد الكامل ىو 

 التأسيسي  المفيوم 
الرئيس لمنياج 
ة المراحل الدراسي  

ي ُعد   ،األولى تسمسل  و 
محتوى المناىج 

بالموضوعات  يمتمك معرفةً 
الرئيسة في منيج الرياضيات 

فضاًل  ،في المراحل األولى
عن األفكار الشاممة 

والمتشابكة التي تربط بينيا 
 ،ةوبين الموضوعات الفرعي  

العدد الكامل ىو  ويعرف أن  
الرئيس  التأسيسي  المفيوم 

ة لمنياج المراحل الدراسي  
الطمبة  مدركًا أن   ،األولى

عمى  يجب أن يكونوا قادرين
األرقام والمقارنة بينيا  د   ع  

وكتابتيا قبل أن  وتعر فيا
وا الحساب وتنفيذ تعم مي

 يعرف أن  و  ،العمميات باألرقام
تسمسل محتوى المناىج 

بالموضوعات الرئيسة في  يمتمك معرفةً 
 ،ولىمنيج الرياضيات في المراحل األ

فضاًل عن األفكار الشاممة والمتشابكة 
التي تربط بينيا وبين الموضوعات 

ويفيم العالقة بين الميارات  ،ةالفرعي  
فوف األولى ومحتوى ة لمص  األساسي  

 ،منياج الرياضيات في السنوات الالحقة
العدد الكامل ىو المفيوم  ويعرف أن  
الرئيس لمنياج المراحل  التأسيسي  
الطمبة يجب  مدركًا أن   ،األولىة الدراسي  

األرقام  د   أن يكونوا قادرين عمى ع  
وكتابتيا قبل أن  وتعر فياوالمقارنة بينيا 

وا الحساب وتنفيذ العمميات تعم مي
ر أىمي   ،عالوة عمى ذلك باألرقام. ة يقد 

ة مناسبة وضع استراتيجيات حسابي  
سم ة تت  ة والدراسي  العمري   لمرحمتي الطمبة

بالموضوعات الرئيسة في  يمتمك معرفةً 
 ،منيج الرياضيات في المراحل األولى

فضاًل عن األفكار الشاممة والمتشابكة 
التي تربط بينيا وبين الموضوعات 

ة، ويفيم العالقة بين الميارات الفرعي  
فوف األولى ومحتوى ة لمص  األساسي  

 ،منياج الرياضيات في السنوات الالحقة
لمفيوم العدد الكامل ىو ا ويعرف أن  
الرئيس لمنياج المراحل  التأسيسي  
الطمبة يجب  مدركًا أن   ،ة األولىالدراسي  

األرقام  د   أن يكونوا قادرين عمى ع  
وكتابتيا قبل أن  وتعر فياوالمقارنة بينيا 

وا الحساب وتنفيذ العمميات تعم مي
ة أىمي   رُ د   ق  يُ  ،عالوة عمى ذلك باألرقام.

سبة ة مناوضع استراتيجيات حسابي  
سم ة تت  ة والدراسي  العمري   لمرحمتي الطمبة
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ة في المناىج الدراسي  

ة والكتب المدرسي  
يستخدم و  ،اً ميم  

استراتيجيات طرح 
األسئمة التي تتوقع من 
الطمبة تقديم إجابات 

 ،أسئمة الرياضيات عن
سم يت   اً ويخمق جو  
رُ حيث  ؛بالرعاية  ُيق د 

 مع   فع الالتفاعل ال
كذلك  ،الرياضيات

يحافظ عمى الروتين و 
 والمدرسي   ي  الدراس
بيئة الز ويعز   ،الواسع

مة منظ  المنة و اآل
 ،تعم ملمالمناسبة 

يسعى إلى الحصول و 
مين المعم  آراء عمى 

 ىموأفكار اآلخرين 
 فيم المواد   ليتمك ن من

ة المناسبة التكميمي  

م لتطوير ة مصم  الدراسي  
بحيُث لطمبة ا تعم مخبرات 
الكشف عن ىيكل  يتضم ن

ة واألنماط العمميات الحسابي  
والطبيعة المترابطة لمفاىيم 

يستخدم و  ،الرياضيات
استراتيجيات طرح األسئمة 

تدعم الطمبة في شرح التي 
أفكارىم حول أوضاع 

جراءات الرياضيات  يا،وا 
و   يت سمويعمل عمى خمق   ج 

تمي ز وية والرعاية بالشمولي  
رُ حيث  ؛بالثقة واالنتماء  ُيق د 

 مع   فع الالتفاعل ال
يستخدم المم م و  ،الرياضيات
لتصميم  ة  الروتيني   اإلجراءات  

بأسموب  قابل ة الدروس اليومي  
حيث يساعد الطمبة  ؛ؤلمتنب  

عمى تركيز اىتماميم عمى 
األسئمة  عناإلجابة 

 ويعمل مع   ،المطروحة

تسمسل  يعرف أن  و  ،والمرونة باإلتقان
عمى  وودمجة محتوى المناىج الدراسي  

في  ر  نحو  مناسب سينجم عنو تطو  
ن الكشف عن لطمبة تتضم  ا تعم مخبرات 

ة واألنماط ىيكل العمميات الحسابي  
 ،والطبيعة المترابطة لمفاىيم الرياضيات

يستخدم استراتيجيات طرح األسئمة و 
التفكير بأسموب  التي تدعم الطمبة في 

 نقدي في أوضاع الرياضيات
جراءات و   يت سمويعمل عمى خمق  يا،وا   ج 
يتمي ز بالثقة و ة والرعاية بالشمولي  
رُ حيث  حواالنتماء  فع الالتفاعل ال ُيق د 

زُ الرياضيات  مع   ُتع ز  ميارات  و 
 ة  ي  الروتين اإلجراءات  يستخدم و  ،االتصال

بأسموب  قابل  ةي  لتصميم الدروس اليوم
حيث يساعد الطمبة عمى تركيز  ؛ؤلمتنب  

محتوى الرياضيات في اىتماميم عمى 
 ويستخدم المواد   ،رةالمتوف   تعم مفرص ال
ة المناسبة لتعزيز مستوى نتائج التكميمي  
وفي مساعدة  الطمبة تعم مة عممي  

المعم مين اآلخرين عمى تقديم المنياج 

ي ُعد   ،باإلتقان والمرونة  أداةً  المقاييس   و 
 ي  عمى القياس الكم    األرقاملتطبيق 

جراء المقارنات  ، كما العالقة ذواتوا 
لممقارنة بين األشكال  ي ُعد  اليندسة  أداةً 

يعرف و  ووسيمًة لتصنيفيا، ماتوالمجس  
ة تسمسل محتوى المناىج الدراسي   أن  

عمى نحو  مناسب سينجم عنو  وودمج
ر   ن الطمبة تتضم   تعم مخبرات  في تطو 

ة الكشف عن ىيكل العمميات الحسابي  
واألنماط والطبيعة المترابطة لمفاىيم 

يستخدم استراتيجيات و  ،الرياضيات
ل لمتأم  طرح األسئمة التي تدعم الطمبة 

بيئة آمنة خمق وي ،ىمتفكير طريقة في 
يستطيع فييا الطمبة مواجية مالحظات 
بعضيم بعضًا باستخدام استراتيجيات 

ع المناقشات بين  االتصاالت التي تشج 
و   ويعمل عمى خمق  ،الزمالء سم يت   ج 
ة والرعاية ويتمي ز بالثقة بالشمولي  
رُ حيث  ؛واالنتماء  فع الالتفاعل ال ُيق د 

زُ  الرياضيات مع   ُتع ز  ميارات االتصال  و 
عُ  ج  ُتش   أن  كما  ،ن واالتحادجيود التعاو  و 
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رىا واستخداميا واختيا

 تعم مة لتعزيز عممي  
عالوة عمى . ةبالطم

أخطاء  يدرك أن  ذلك، 
الطالب والمفاىيم 

ا م  ئة تكشف عالخاط
ر بو  ويعمل مع   ،يفك 
كثر خبرة األ زمالئو

بة لفيم اآلثار المترت  
عمى التعميم في 

يستخدم و  ،المستقبل
في المسائل الموجودة 
 الكتاب المدرسي  

لتصميم  أساساً 
خالل ألنشطة ا

 الدرس.

وي خبرة ن ذمعم مين آخري
لتوسيع مداركو وليتمك ن من 

ة التكميمي   استخدام المواد  
المناسبة واختيارىا 

واستخداميا لتعزيز مستوى 
الطمبة.  تعم مة نتائج عممي  

 يستطيععالوة عمى ذلك، 
المفاىيم الخاطئة تحديد 

رة واألخطاء المتكر  
من خالل  االستجابة لياو 

إجراء مناقشات مناسبة أو 
 كمييما،إعادة تدريسيا أو 

 حل   لُسبُ ق يويستطيع تطب
كسبب لتطبيق  المسائل

ة الرياضيات واستراتيجي  
يقد ر دور و ، اتدريسيل

المسائل في الكشف عن 
ة وتطوير العمميات الحسابي  

استراتيجيات الحساب 
ومساعدة الطمبة عمى تطبيق 

 ذيالرياضيات كنشاط 

عالوة عمى ذلك، يستطيع  .الدراسي  
تحديد المفاىيم الخاطئة واألخطاء 

من خالل  االستجابة ليارة و المتكر  
إجراء مناقشات مناسبة أو إعادة 

يستطيع تحديد و  كمييما،تدريسيا أو 
من خالل المفاىيم الخاطئة واألخطاء 

 ،تعم مة اللعممي   تقديم الدعم المستمر  
يستطيع تعديل أساليب التدريس و 

 مستمر   عمى نحو  ة روس المستقبمي  والد
الطمبة بحسب الحاجة  تعم مة لدعم عممي  

نتيجة لممفاىيم الخاطئة وأنماط األخطاء 
ويستطيع  ،عنيا الطمبة كشفالتي 

كسبب  المسائل حل   لُسبُ تطبيق 
ة لتطبيق الرياضيات واستراتيجي  

رُ لتدريسو،  ُيق د   دور المسائل في  و 
ة وتطوير الكشف عن العمميات الحسابي  

استراتيجيات الحساب ومساعدة الطمبة 
 ذيعمى تطبيق الرياضيات كنشاط 

الختيار المسائل  ويمتمك الثقة   ،معنى
المناسبة لتطوير العمميات والمفاىيم 

 نطاق األرقام مع   لتعديلالمستخدمة 

تخاذ ال   لمطمبةبيئة آمنة  بإمكانو تطوير
ة وتوسيع مداركيم في المخاطر الفكري  
مجموعة مختارة  ويستخدم الموضوعات،

ة ة المبني  الروتيني  بعناية من اإلجراءات 
ة اليومي  س و الدر لتصميم عمى األبحاث 
حيث يساعد  ؛ؤلمتنب  بأسموب  قابل 

الطمبة عمى تركيز اىتماميم عمى 
 ووتصميمالرياضيات منياج محتوى 

 ويختار المواد   ،رةالمتوف   تعم مفي فرص ال
ىادف  عمى نحو  ة المناسبة التكميمي  

الطمبة  تعم مة لتعزيز مستوى نتائج عممي  
وفي مساعدة المعم مين اآلخرين عمى 

عمى . عالوة تقديم المنياج الدراسي  
بمرونة يمتمك ميارًة االستجابة ذلك، 

الدعم لتقديم خطاء األخاطئة و الممفاىيم ل
وخمق فرص مفيدة لمطمبة  المستمر  

ل اتجاىات يحم  ويستطيع أن  ،تعم ملم
أو المفاىيم الخاطئة الشائعة األخطاء 

تعديل أساليب التدريس  لُسبُ والتفك ر في 
قضايا الطمبة ة لمعالجة المستقبمي  

ب ىذه المفاىيم عمى تجن   ومساعدتيم
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ويستخدم المسائل  ،معنى

الموجودة في الكتاب 
لتصميم  أساساً  المدرسي  

 األنشطة خالل الدرس.

ر الطمبة.  مستوى تطو 
 

 حل   لُسبُ ويستطيع تطبيق  ،الخاطئة
كسبب لتطبيق الرياضيات  المسائل

رُ ة لتدريسو، واستراتيجي   ُيق د   دور  و 
المسائل في الكشف عن العمميات 

ة وتطوير استراتيجيات الحساب الحسابي  
ومساعدة الطمبة عمى تطبيق 

ويمتمك  ،معنى ذيالرياضيات كنشاط 
الختيار المسائل المناسبة لتطوير  الثقة  

العمميات والمفاىيم المستخدمة لتعديل 
ر الطمبة. نطاق األرقام مع    مستوى تطو 

 لُسبُ معرفة في  2.2
دعم الطمبة الذين 

قون يطب  
الرياضيات بإتقان 

وبأسموب  مرن 
وعمى قدر  من 

 االستيعاب.

يستخدم استراتيجيات 
طرح األسئمة التي 

تتوقع من الطمبة تقديم 
أسئمة  عنإجابات 

ويخمق  ،الرياضيات
 ؛سم بالرعايةيت   اً جو  

رُ حيث  التفاعل  ُيق د 
 ،الرياضيات مع   فع الال
يحافظ عمى الروتين و 

 والمدرسي   الدراسي  
ز البيئة ويعز   نالواسع

يستخدم استراتيجيات طرح 
األسئمة التي تدعم الطمبة في 
شرح أفكارىم حول أوضاع 

جرا الرياضيات  يا،ءاتوا 
و   ويعمل عمى خمق  سم يت   ج 

بالشمولية والرعاية ويتمي ز 
رُ حيث  ؛بالثقة واالنتماء  ُيق د 

 مع   فع الالتفاعل ال
يستخدم و  ،الرياضيات
لتصميم  ة  الروتيني   اإلجراءات  

ة بأسموب  قابل الدروس اليومي  

يستخدم استراتيجيات طرح األسئمة التي 
 تدعم الطمبة في التفكير بأسموب  نقدي  

جراءات في أوضاع الرياضيات  يا،وا 
و   ويعمل عمى خمق  ة بالشمولي  سم يت   ج 

حيث  ؛والرعاية ويتمي ز بالثقة واالنتماء
رُ  الرياضيات  مع   فع الالتفاعل ال ُيق د 

زُ  ُتع ز  يستخدم و  ،ميارات االتصال و 
لتصميم الدروس  ة  ي  الروتين اإلجراءات  

حيث  ؛ؤة بأسموب  قابل لمتنب  اليومي  
يساعد الطمبة عمى تركيز اىتماميم 
عمى محتوى الرياضيات في فرص 

يستخدم استراتيجيات طرح األسئمة التي 
 ،ل في طريقة تفكيرىمتدعم الطمبة لمتأم  

ويخمق بيئة آمنة يستطيع فييا الطمبة 
مواجية مالحظات بعضيم بعضًا 

باستخدام استراتيجيات االتصاالت التي 
ع المناقشات بين الزمالء ويعمل  ،تشج 

و   عمى خمق  ة والرعاية سم بالشمولي  يت   ج 
رُ حيث  ؛ويتمي ز بالثقة واالنتماء  ُيق د 

زُ الرياضيات  مع   فع الالتفاعل ال ُتع ز   و 
عُ ميارات االتصال  ج  ُتش  جيود التعاون  و 

بإمكانو تطوير بيئة  أن  كما  ،واالتحاد



 

17 
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مة اآلمنة والمنظ  
 ،تعم مالمناسبة لم

ويسعى إلى الحصول 
مين عمى آراء المعم  

 ىموأفكار اآلخرين 
 ليتمك ن من فيم المواد  

ة المناسبة التكميمي  
واختيارىا واستخداميا 

 تعم مة لتعزيز عممي  
عالوة عمى  الطمبة.

أخطاء  ذلك، يدرك أن  
الطالب والمفاىيم 

ا الخاطئة تكشف عم  
ر بو  ويعمل مع   ،يفك 
األكثر خبرة  زمالئو
بة اآلثار المترت  لفيم 

عمى التعميم في 
ويستخدم  ،المستقبل

المسائل الموجودة في 
 الكتاب المدرسي  

لتصميم  أساساً 

حيث يساعد الطمبة  ؛ؤلمتنب  
عمى تركيز اىتماميم عمى 

األسئمة  عناإلجابة 
 ويعمل مع   ،المطروحة

معم مين آخرين ذوي خبرة 
لتوسيع مداركو وليتمك ن من 

ة التكميمي   استخدام المواد  
المناسبة واختيارىا 

واستخداميا لتعزيز مستوى 
 الطمبة. تعم مة نتائج عممي  

عالوة عمى ذلك، يستطيع 
تحديد المفاىيم الخاطئة 

رة واألخطاء المتكر  
خالل واالستجابة ليا من 

إجراء مناقشات مناسبة أو 
 كمييما،إعادة تدريسيا أو 
 حل   لُسبُ ويستطيع تطبيق 

المسائل كسبب لتطبيق 
ة الرياضيات واستراتيجي  

رُ لتدريسو،  ُيق د   دور المسائل  و 
في الكشف عن العمميات 

 ويستخدم المواد   ،رةالمتوف   تعم مال
ة المناسبة لتعزيز مستوى نتائج التكميمي  
الطمبة وفي مساعدة  تعم مة عممي  

المعم مين اآلخرين عمى تقديم المنياج 
عالوة عمى ذلك، يستطيع  .الدراسي  

تحديد المفاىيم الخاطئة واألخطاء من 
لعممية  خالل تقديم الدعم المستمر  

ويستطيع تعديل أساليب التدريس  ،تعم مال
 مستمر   عمى نحو  ة والدروس المستقبمي  

سب الحاجة الطمبة بح تعم مة لدعم عممي  
نتيجة لممفاىيم الخاطئة وأنماط األخطاء 

ويستطيع  ،عنيا الطمبة كشفالتي 
كسبب  المسائل حل   لُسبُ تطبيق 

ة لتطبيق الرياضيات واستراتيجي  
رُ ، التدريسي ُيق د   دور المسائل في  و 

ة وتطوير الكشف عن العمميات الحسابي  
استراتيجيات الحساب ومساعدة الطمبة 

 ذيعمى تطبيق الرياضيات كنشاط 
الختيار المسائل  ويمتمك الثقة  معنى 

المناسبة لتطوير العمميات والمفاىيم 
 المستخدمة لتعديل نطاق األرقام مع  

ة آمنة لمطمبة التخاذ المخاطر الفكري  
 الموضوعات،في  وتوسيع مداركيم

ويستخدم مجموعة مختارة بعناية من 
ة عمى ة المبني  اإلجراءات الروتيني  

ة األبحاث لتصميم الدروس اليومي  
حيث يساعد  ؛ؤبأسموب  قابل لمتنب  

الطمبة عمى تركيز اىتماميم عمى 
وتصميمو الرياضيات منياج محتوى 

 ويختار المواد   ،رةالمتوف   تعم مفي فرص ال
ىادف  عمى نحو  ة المناسبة التكميمي  

الطمبة  تعم مية لتعزيز مستوى نتائج عمم  
وفي مساعدة المعم مين اآلخرين عمى 

عالوة عمى  .تقديم المنياج الدراسي  
بمرونة  يمتمك ميارة  االستجابةذلك، 

لممفاىيم الخاطئة واألخطاء لتقديم الدعم 
لمطمبة وخمق فرص مفيدة  المستمر  

ل اتجاىات يحم  ويستطيع أن  ،تعم ملم
األخطاء أو المفاىيم الخاطئة الشائعة 

تعديل أساليب التدريس  لُسبُ والتفك ر في 
ة لمعالجة قضايا الطمبة المستقبمي  

ب ىذه المفاىيم ومساعدتيم عمى تجن  
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األنشطة خالل 

ويستطيع حل   ،الدرس
 طمبتوالمسائل ودعم 

 في القيام بذلك. 

ة وتطوير الحسابي  
استراتيجيات الحساب 

ومساعدة الطمبة عمى تطبيق 
 ذيالرياضيات كنشاط 

ويستخدم المسائل  ،معنى
الموجودة في الكتاب 

لتصميم  أساساً  المدرسي  
 ،األنشطة خالل الدرس

مسائل   لحل   ويمتمك الثقة  
الطمبة في استكشاف  تدعمُ 

مجموعة من االستراتيجيات 
 ،المسائل المختمفة لحل  

ر نموذجًا لمتفكير في و  يطو 
 الرياضيات عمى نحو  منطقي  

 ة.الطمب أثناء عممو مع  في 

ر الطمبة  حل   ويتقن ،مستوى تطو 
لدعم الطمبة  فع ال عمى نحو  المسائل 

عة من في استكشاف مجمو 
مراحل  ذواتاالستراتيجيات المختمفة 

ويمكنو  ،المسائل رة لحل  الكفاءة المتطو  
في  تطوير نماذج التفكير الرياضي  

الطمبة وتشجيعيم  أثناء العمل مع  
ك  باستمرار عمى  في العمميات  الش 

ة المنيجيات ي مدى صح  وتحد  
التي  وينظم المسائل والميام   ،قةالمطب  

 أن  ءة حتى يستوعبوا تدعم الطمبة بكفا
 مختمفة. لممسألة تمثيالت  

 حل   لُسبُ ويستطيع تطبيق  ،الخاطئة
كسبب لتطبيق الرياضيات  المسائل

رُ ة لتدريسو، واستراتيجي   ُيق د   دور  و 
المسائل في الكشف عن العمميات 

ة وتطوير استراتيجيات الحساب الحسابي  
ومساعدة الطمبة عمى تطبيق 

ويمتمك  ،معنى ذيالرياضيات كنشاط 
الختيار المسائل المناسبة لتطوير  الثقة  

العمميات والمفاىيم المستخدمة لتعديل 
ر الطمبة نطاق األرقام مع    ،مستوى تطو 

 فع ال عمى نحو   ئلمساال يستطيع حل  و 
لدعم الطمبة في استكشاف مجموعة من 

مراحل  ذواتاالستراتيجيات المختمفة 
التي  لمسائلا لحل  رة الكفاءة المتطو  

عن ُبنى الرياضيات لمطمبة تكشف 
ويمكنو تطوير نماذج التفكير  ،ةاألساسي  
الطمبة  أثناء العمل مع  فيال  الرياضي  

ك  مرار عمى وتشجيعيم باست في  الش 
ة صح  مدى ي تحد  العمميات و 

المسائل  مينظ  و  ،المنيجيات المطبقة
حتى بكفاءة  ةبالطمالتي تدعم  والميام  
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 مختمفة. تمثيالت  لممسألة  أن  يستوعبوا 

فيم دور المسائل  2.3
وحم يا في أساليب 
تدريس الرياضيات 

في  ياوتعم م
ة المراحل الدراسي  

 .األولى

يستخدم المسائل 
الكتاب الموجودة في 

 أساساً  المدرسي  
لتصميم األنشطة 

 ،خالل الدرس
ويستطيع حل  المسائل 

في القيام  طمبتوودعم 
 لكل   يستعد  و  ،بذلك
 ،ممنظ   عمى نحو  درس 

طط الدروس ويتبع خُ 
بحثًا عن التوجيو الذي 

 ،قد يكون مطموباً 
حوار لم نماذج  يطو ر و 

ز عمى رك  ت الرياضي  
 ،ةالعمميات الحسابي  

عمى  ةبالطمع ويشج  
 ناقشة ميام  م

بعضيم  الرياضيات مع  
عمى  يميشجعو ًا، بعض

ًا ًا وكتابي  لفظي  التواصل 

 حل   لُسبُ يستطيع تطبيق 
المسائل كسبب لتطبيق 
الرياضيات واستراتيجية 

رُ ، التدريسي ُيق د   دور  و 
المسائل في الكشف عن 

ة وتطوير العمميات الحسابي  
استراتيجيات الحساب 

ومساعدة الطمبة عمى تطبيق 
 ذيالرياضيات كنشاط 

ويستخدم المسائل  ،معنى
الموجودة في الكتاب 

لتصميم  أساساً المدرسي 
 ،األنشطة خالل الدرس

مسائل  لحل   ويمتمك الثقة  
الطمبة في استكشاف  تدعم

مجموعة من االستراتيجيات 
 ،المسائل المختمفة لحل  

ر نموذجًا لمتفكير في و  يطو 
 الرياضيات عمى نحو  منطقي  

 ،الطمبة أثناء عممو مع  في 

المسائل  حل   لُسبُ يستطيع تطبيق 
ة كسبب لتطبيق الرياضيات واستراتيجي  

رُ ، التدريسي ُيق د   دور المسائل في الكشف و 
ة وتطوير عن العمميات الحسابي  

استراتيجيات الحساب ومساعدة الطمبة 
 ذيعمى تطبيق الرياضيات كنشاط 

الختيار المسائل  ويمتمك الثقة   ،معنى
المناسبة لتطوير العمميات والمفاىيم 
 المستخدمة لتعديل نطاق األرقام مع  

ر الطمبة  يتقن حل  و  ،مستوى تطو 
لدعم الطمبة  فع ال عمى نحو  المسائل 

في استكشاف مجموعة من 
مراحل  ذواتاالستراتيجيات المختمفة 

ويمكنو  ،المسائل رة لحل  الكفاءة المتطو  
 في التفكير الرياضي   تطوير نماذج

الطمبة وتشجيعيم  أثناء العمل مع  
ك  باستمرار عمى  في العمميات  الش 

ة المنيجيات ي مدى صح  وتحد  
التي  والميام   وينظم المسائل   ،قةالمطب  

 أن  تدعم الطمبة بكفاءة حتى يستوعبوا 

المسائل  حل   لُسبُ يستطيع تطبيق 
ة كسبب لتطبيق الرياضيات واستراتيجي  

رُ ، التدريسي ُيق د   دور المسائل في الكشف و 
ة وتطوير عن العمميات الحسابي  

استراتيجيات الحساب ومساعدة الطمبة 
 ذيعمى تطبيق الرياضيات كنشاط 

الختيار المسائل  ويمتمك الثقة   ،معنى
مناسبة لتطوير العمميات والمفاىيم ال

 مع  اليادفة وتطوير المسائل لتتناسب 
ر الطمبة  يتقن حل  و  ،مستوى تطو 

لدعم الطمبة  فع ال عمى نحو  المسائل 
في استكشاف مجموعة من 

مراحل  ذواتاالستراتيجيات المختمفة 
التي  المسائل رة لحل  الكفاءة المتطو  

عن ىياكل الرياضيات لمطمبة تكشف 
ويمكنو تطوير نماذج التفكير  ،ةالضمني  
الطمبة  أثناء العمل مع   في المنطقي  

ك  وتشجيعيم باستمرار عمى  في  الش 
ة ي مدى صح  العمميات وتحد  

 م المسائل  وينظ   ،المنيجيات المطبقة
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صحيح حول بأسموب  

الرياضيات  موضوعات
مفردات باستخدام 
يحافظ و  ،صحيحة

مة منظ   تعم معمى بيئة 
تتيح لمطمبة فرصًا 

 فع ال عمى نحو   تعم ملم
وتطوير الميارات 
واستيعاب مفاىيم 

 .اتالرياضي

 تعم مط لخبرات الويخط  
إعداد ويعمل عمى مة المنظ  
والموازم ليذه الخبرات  المواد  

يحافظ عمى و  ،ةالتعميمي  
ة تغييرات وأي   مت التقد  سجال  

كمك  ،ةبالطم تعم ممطموبة ل
ر نماذج  و  لمحوار  يطو 

تركز عمى معنى  الرياضي  
ة وطريقة العمميات الحسابي  

 التفكير بيا واالستدالل
 مناقشة ميام  ويستخدم  عمييا،

الطمبة  الرياضيات مع  
 ،ةالعالقات الرياضي   لتطوير

عيم عمى التواصل يشج  و 
ًا بأسموب  صحيح ًا وكتابي  لفظي  
الرياضيات  موضوعاتحول 

 ،باستخدام مفردات صحيحة
مة تتيح منظ   تعم مبيئة يطو ر و 

 عمى نحو   تعم ملمطمبة فرصًا لم
ثقتيم بأنفسيم وتطوير  فع ال
 .رين في الرياضياتكمفك  

ط ويخط   ،مختمفة لممسألة تمثيالت  
ة   تعم مخبرات  د  ، دجي   عمى نحو   ُمع 

ُميا بحيثُ  نواع تتيح الفرصة أل ويقد  
لألفراد والمجموعات المختمفة  تعم ملا

 تعم ملالزمة غيرة التي قد تكون الص  
يعمل عمى اإلعداد لمناقشة و  ،ةبالطم
 ة وتيسيرىااالعتيادي  الرياضيات  ميام  
األنماط لمتحقق من  الطمبة مع  

وتطويرىا واستكشاف اليياكل وتطوير 
كما أنو يوف ر  ،ةالعالقات الرياضي  

عمى الفرص لمطمبة لتطوير قدراتيم 
التواصل التفكير بأسموب الرياضيات و 

ًا بأسموب  صحيح حول ًا وكتابي  لفظي  
الرياضيات باستخدام  موضوعات

ر بيئة  ،مفردات صحيحة  تعم مويطو 
 فرصتتيح لمطمبة العمل عمى تطوير 

وتطوير ثقتيم  فع ال عمى نحو   تعم ملم
 الرياضيات.وتقدير بأنفسيم 

التي تدعم الطمبة بكفاءة حتى  والميام  
 ،مختمفة لممسألة تمثيالت   أن  يستوعبوا 

ة  عمى نحو   متعم  يخطط خبرات و   ُمع د 
ُميا بحيثُ دجي   تتيح الفرصة  ، ويقد 

المختمفة لألفراد  تعم مألنواع ال
غيرة التي قد تكون والمجموعات الص  

خبرات لط ويخط   ،الطمبة تعم مالزمة ل
المرونة ب عمة بثبات وتتمت  منظ   تعم م
 ،والتوجيو الذاتي   التمقائي   تعم مماح باللمس  
 لمناقشة ميام  يعمل عمى اإلعداد و 

وتيسيرىا واليادفة ة الرياضيات االعتيادي  
مفاىيم عمى التركيز  مع   ،الطمبة مع  

 ،والتفكير واالستداللالرياضيات 
 ويستخدم مناقشات الرياضيات مع  

األنماط واستكشاف الطمبة لمتحقق من 
 ،ةاليياكل وتطوير العالقات الرياضي  

لتطوير قدراتيم  فرصاً لمطمبة يوف ر و 
عمى التفكير بأسموب الرياضيات 

ًا وكتابيًا بأسموب  صحيح والتواصل لفظي  
الرياضيات باستخدام  موضوعاتحول 

مرتبطة بالمحتوى  مفردات صحيحة
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 أساليبويستطيع تعديل  ،وسياق الطمبة

حاجات استخدام المفردات لتمبية 
ر بيئة  الطمبة، تتيح لمطمبة  تعم مويطو 
نيم  بفعالي ةالعمل   من إظياروتمك 

ة وتطوير استعدادىم لممخاطرة الفكري  
 ثقتيم بأنفسيم وتقدير الرياضيات.

دعم الطمبة في  2.4
التواصل بأسموب  

لتحديد  رياضي  
حل  المسائل 

ومناقشتيا  منطقي اً 
ثبات األدل   ة في وا 

المرحمة الدراسية 
 .المناسبة

ر نماذج   لمحوار  يطو 
ز عمى ترك   الرياضي  

 ،ةالعمميات الحسابي  
ع الطمبة عمى ويشج  

 مناقشة ميام  
بعضيم  الرياضيات مع  

يشجعيم عمى و بعضًا، 
ًا ًا وكتابي  التواصل لفظي  

بأسموب  صحيح حول 
الرياضيات  موضوعات

باستخدام مفردات 
ويحافظ  ،صحيحة

مة منظ   تعم معمى بيئة 
تتيح لمطمبة فرصًا 

 فع ال عمى نحو   تعم ملم

ر نماذج   لمحوار  يطو 
ز عمى معنى ترك   الرياضي  

ة وطريقة العمميات الحسابي  
 التفكير بيا واالستدالل

 ويستخدم مناقشة ميام   عمييا،
الطمبة  الرياضيات مع  

 ،ةلتطوير العالقات الرياضي  
عيم عمى التواصل ويشج  
ًا بأسموب  صحيح ًا وكتابي  لفظي  
الرياضيات  موضوعاتحول 

 ،ردات صحيحةباستخدام مف
ر بيئة  مة تتيح منظ   تعم مويطو 

 عمى نحو   تعم ملمطمبة فرصًا لم
وتطوير ثقتيم بأنفسيم  فع ال
 ،رين في الرياضياتكمفك  

 يعمل عمى اإلعداد لمناقشة ميام  
 الرياضيات االعتيادية وتيسيرىا مع  

ز المناقشات عمى ترك   حيث ؛الطمبة
ة وطريقة معنى العمميات الحسابي  
ويستخدم  عمييا، التفكير بيا واالستدالل

الطمبة  الرياضيات مع   مناقشة ميام  
ق من األنماط وتطويرىا لمتحق  

واستكشاف اليياكل وتطوير العالقات 
لتطوير  فرصاً لمطمبة يوف ر و  ،ةالرياضي  

قدراتيم عمى التفكير بأسموب 
ًا ًا وكتابي  الرياضيات والتواصل لفظي  

 موضوعاتبأسموب  صحيح حول 
 ،الرياضيات باستخدام مفردات صحيحة

ر بيئة  تتيح لمطمبة العمل  تعم مويطو 
 عمى نحو   تعم ملم فرصعمى تطوير 

 يعمل عمى اإلعداد لمناقشة ميام  
ة واليادفة وتيسيرىا الرياضيات االعتيادي  

مناقشة التركيز عمى  مع   ،الطمبة مع  
 ،مفاىيم الرياضيات والتفكير واالستدالل

 ويستخدم مناقشات الرياضيات مع  
الطمبة لمتحقق من األنماط واستكشاف 

 ،ةاليياكل وتطوير العالقات الرياضي  
لتطوير قدراتيم  فرصاً لمطمبة يوف ر و 

عمى التفكير بأسموب الرياضيات 
ًا بأسموب  صحيح ًا وكتابي  والتواصل لفظي  

الرياضيات باستخدام  موضوعاتحول 
مفردات صحيحة مرتبطة بالمحتوى 

ويستطيع تعديل أساليب  ،وسياق الطمبة
حاجات استخدام المفردات لتمبية 

ر بيئة  الطمبة، تتيح لمطمبة  تعم مويطو 
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وتطوير الميارات 

مفاىيم واستيعاب 
ويقي م  ،الرياضيات
م في مستوى التقد  

الرياضيات من خالل 
مراقبة إجابات الطمبة 

يفيم و  عن المسائل،
من  يستخدمالتقييم  أن  

يحافظ و  ،تعم ملأجل ا
 مستمر   عمى سجل  

 ،ةبالطم تعم ملنتائج 
ق باستمرار وبطب  

م تقد  إجراءات رصد 
، بعدالةالطالب 
 مع  بانتظام  ياويناقش
 .ةبالطم

  

م في ويقي م مستوى التقد  
الرياضيات من خالل مراقبة 

، عن المسائلإجابات الطمبة 
)الشرح حواراتيم فضاًل عن 

 أن  يفيم و  ،والجدال والتبرير(
من أجل  يستخدمالتقييم 

 ويحتفظ بسجل   ،تعم مال
الطمبة  تعم ملنتائج  مستمر  

ويستخدمو لتخطيط تجارب 
 ،ة المناسبةالمستقبمي   تعم مال
في باستمرار  الطمبة يناقشو 

ميم وتطو رىم  عمى نحو   تقد 
ق أنظمة رصد ويطب   ،فردي  
 م بعدالة.التقد  

وتطوير ثقتيم بأنفسيم وتقدير  فع ال
م الطمبة في تقد  ويقي م  ،الرياضيات
 تفاعميممن خالل مراقبة الرياضيات 

)الشرح وحواراتيم ة المسائل الرياضي   مع  
التقييم  أن  يفيم و  ،والجدال والتبرير(

بداًل من تقييم  تعم ممن أجل اليستخدم 
 ، ويحافظ عمى سجل  تعم مة العممي  

الطمبة ويستخدميا  تعم ملنتائج  مستمر  
ة المستقبمي   تعم ملتخطيط تجارب ال

و ،المناسبة الطمبة لتطوير قدرتيم  ويوج 
 .وتقييمو م الشخصيعمى رصد التقد  

نيم من إظيارالعمل   بفعالي ة، وتمك 
ة وتطوير استعدادىم لممخاطرة الفكري  

ويقي م  ،ثقتيم بأنفسيم وتقدير الرياضيات
م الطمبة في الرياضيات من خالل تقد  

ة ئل الرياضي  المسا مع   تفاعميممراقبة 
المسائل وحواراتيم  ومشاركتيم في حل  

 أن  يفيم و  ،)الشرح والجدال والتبرير(
بداًل من  تعم ممن أجل اليستخدم التقييم 

 ، ويحافظ عمى سجل  تعم مة التقييم عممي  
 تعم ملنتائج ز بالمعمومات عز  مُ  مستمر  
ويستخدميا لتخطيط تجارب  ،الطمبة

فضاًل عن  المناسبةة المستقبمي   تعم مال
 ،ةتعديل أساليب التدريس المستقبمي  

وُ  ُيو ج   الطمبة لتطوير قدرتيم عمى رصد  و 
 .وتقييمو م الشخصي  التقد  

 لُسبُ معرفة في  2.5
استخدام التقويم 

 الخاص  
بالرياضيات لدعم 

م في يقي م مستوى التقد  
الرياضيات من خالل 
مراقبة إجابات الطمبة 

يفيم و  عن المسائل،

م في يقي م مستوى التقد  
الرياضيات من خالل مراقبة 

، عن المسائلإجابات الطمبة 
فضاًل عن حواراتيم )الشرح 

م الطمبة في الرياضيات من يقي م تقد  
المسائل  مع   تفاعميمخالل مراقبة 

ة وحواراتيم )الشرح والجدال الرياضي  
من يستخدم التقييم  أن  يفيم و  ،والتبرير(

م الطمبة في الرياضيات من يقي م تقد  
المسائل  مع   تفاعميمخالل مراقبة 

المسائل  ة ومشاركتيم في حل  الرياضي  
 ،وحواراتيم )الشرح والجدال والتبرير(
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أساليب التدريس 

  .تعم مة الوعممي  
من  يستخدمالتقييم  أن  

ويحافظ  ،تعم مأجل ال
 مستمر   جل  عمى س  
 ،الطمبة تعم ملنتائج 
باستمرار  ويطب ق

م إجراءات رصد تقد  
بعدالة،  الطمبة
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 أن  يفيم و  ،والجدال والتبرير(
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، ويحافظ تعم مة البداًل من تقييم عممي  
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