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عدد الحصصاألدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس

1التهيئة 

الدرس 1: الطرح 
باستعمال خط األعداد 

محسوسات )حبوب، عيدان، مكعبات(. 	 الطرح باستعمال خط األعداد.	 
شريط الصق.	 
ورقة المصادر 1  	 
ورقة المصادر 2	 

2

الدرس2: الطرح باستعمال 
الضعف  

طرح عددين باستعمال العدد 	 
ونفسه.

محسوسات )حبوب، عيدان، مكعبات(. 	 
ورقة المصادر 1	 
ورقة المصادر 2 	 

2

الدرس3: الطرح بإيجاد 
عشرة

طرح عددين ضمن العدد 20 	 
بإيجاد العدد 10 

محسوسات )حبوب، عيدان، مكعبات(. 	 
ورقة المصادر 1	 
سيارات صغيرة.	 
ورق أبيض.  	 

2

الدرس4: العالقة بين 
الجمع والطرح 

فهم العالقة بين الجمع 	 
والطرح.

محسوسات )حبوب، عيدان، مكعبات(. 	 
ورقة المصادر 1 	 
ألواح صغيرة.	 

1

الدرس5: الحقائق 
المترابطة

تكوين حقائق الجمع والطرح 	 
المترابطة لثالثة أعداد

الحقائق 
المترابطة.

محسوسات )حبوب، عيدان(. 	 
ورقة المصادر 1 	 
ألواح صغيرة.	 

2

إيجاد العدد المفقود في جملة 	 الدرس6: العدد المفقود 
جمع، أو جملة طرح.

محسوسات )حبوب، عيدان(. 	 العدد المفقود.
ورقة المصادر 1	 

2

مالقط غسيل. 	 المشروع
مالقط غسيل.	 
عاّلقة مالبس.	 
ى.	  ورقة كرتون ُمقوًّ
أقالم. 	 
شريط الصق.	 
20 بطاقة صغيرة.	 

 1 
)حصة واحدة 
لعرض النتائج(

1اختبار الوحدة

14 حصةالمجموع

مخطط الوحدة

الوحدة

2



نظرة عامة حول الوحدة:

ف الطلبــة طــرح األعــداد حتــى  فــي هــذه الوحــدة ســيتعرَّ
العــدد 20 باســتعمال اســتراتيجيات متنوعــة، منهــا: خــط 
ــرة،  ــى العش ــال إل ــف، واإلكم ــة الضع ــداد، وحقيق األع
ــا  ــرح، وتوظيفه ــع والط ــق الجم ــم حقائ ــى فه ــًة إل إضاف

فــي إيجــاد العــدد المفقــود. 

أسرتي الكريمة:

ـه الطلبـة إلـى قـراءة رسـالة األهـل )أسـرتي الكريمة(  وجِّ
زهـم على تنفيذ النشـاط المنزلـي معهم. مـع ذويهم، وحفِّ

42

دِ 10 دَ عَ نَ الْ مْ دادِ ضِ َعْ حِ األْ لِيَّةَ طَرْ مَ لي عَ عُ طِفْ يُراجِ ، سَ : في هذا النَّشاطِ   نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

 •. قَ لي 10 مَالعِ عُ أَمامَ طِفْ أَضَ

؟•  يَتْ أَمامَكَ قِ ةً بَ قَ لْعَ مْ مِ : كَ هُ أَلُ ، ثُمَّ أَسْ قَ فَعُ بِيَدي 3 مَالعِ أَرْ

 •. ةَ أَلَ سْ مَ ثِّلُ الْ حٍ تُمَ لَةَ طَرْ مْ تُبَ جُ كْ يْهِ أَنْ يَ أَطْلُبُ إِلَ

؟•  يَتْ أَمامَكَ قِ ةً بَ قَ لْعَ مْ مِ : كَ هُ أَلُ ، ثُمَّ أَسْ قَ فَعُ 5 مَالعِ كانِها، ثُمَّ أَرْ قَ إِلى مَ العِ أُعيدُ الْمَ

 •. ةَ أَلَ سْ مَ ثِّلُ الْ حٍ تُمَ لَةَ طَرْ مْ تُبَ جُ كْ يْهِ أَنْ يَ أَطْلُبُ إِلَ
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ْسَرتي اْلَكريَمَة:
ُ
أ

َبَدأُْت اْلَيْوَم أَنا َوزمالئي ِدراَســَة اْلَوْحَدِة الّثانَِيِة  

ِح اْألَْعداِد ِضْمَن  ال�تي َسأََتَعل�ُم فيها َطرائَِق َطْر

ــْذ َمًعا الن�شــاَط اْآلتِــيَ؛ ِألَن�ُه  اْلَعــَدِد 20. ِلُنَنف�

ياِضي�ِة  َسُيساِعُدني َعىل ُمراَجَعِة اْلَمفاهيِم الر�

ال�تي َدَرْسُتها ســابًِقا، َوأَْحتاُج ِإَلْيها في ِدراَسِة 

هِذِه اْلَوْحَدِة.

اْبُنُكُم اْلُمِحب£ .............

 الصف األول

طرح عددين حتى العــدد 20 من دون إعادة 	 
تجميع باستعمال طرائق متنوعة، منها:

خط األعداد.	 
اإلكمال إلى العشرة.	 
العدد ونفسه.	 
حقائق الجمع والطرح.	 

إيجاد العدد المفقود في جملة جمع أو جملة طرح.	 
حلُّ مســائل طرح حياتية من خطوة واحدة، 	 

 . ق من صحة الحلِّ والتحقُّ
تأليف قصص طرح ضمن العدد 20، وحلُّها.	 

 الصف الثاني

تقدير ناتج طــرح عددين من ثالث منازل 	 
على األكثر باستعمال التقريب.

طرح عدد من رقم واحد من عدد من ثالث 	 
منازل ذهنيًّا، وتبرير اإلجابة.

طرح عدد من مضاعفات العشــرة والمئة 	 
من عدد مــن ثالث منازل ذهنيًّــا، وتبرير 

اإلجابة.
طرح أعــداٍد كلية من ثــالث منازل على 	 

القيمة  بتوظيــف  أفقيًّا ورأســيًّا،  األكثــر 
المنزلية.

حلُّ مسائل طرح من خطوتين على األكثر.	 

 رياض األطفال

طرح عددين حتى العدد 10	 

تأليف قصص طرح ضمن العدد 10	 

 تمييز المواقف التي تتطلَّب الطرح.	 

تمثيل مســائل طرح حتــى العدد 10، 	 

وحلُّها. 

الطرح لألعــداد حتى 	  ف حقائــق  تعرُّ

العدد 10

الوحدة

2
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الترابط الرأسي بين الصفوف
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نا  ــروعِ شْ تي لِتَنْفيذِ مَ موعَ جْ مَ دُّ أَنا وَ ــتَعِ  أَسْ
، بِناءً  حِ الطَّرْ عِ وَ مْ قائِقِ الْجَ لِ حَ نْزِ ـعِ مَ نـْ ثِّلِ في صُ تَمَ مُ الْ

ةِ. دَ حْ وَ هِ الْ هُ في هذِ لَّمُ نَتَعَ لى ما سَ عَ

َهَدُف الَْمْشروِع:

 •. تَرابِطَةِ مُ حِ الْ الطَّرْ عِ وَ مْ قائِقِ الْجَ هاراتِ حَ زيزُ مَ تَعْ

 •. مِ سْ هاراتِ الرَّ يَةُ مَ نْمِ تَ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

، ثُمَّ  ةِ قَ رَ وَ لى الْ تَرابِطَةِ عَ مُ قائِقِ الْ لَ الْحَ نْزِ مُ مَ سُ  1  أَرْ  

.( رِ جاوِ لِ الْمُ كْ ةُ بِالشَّ تِعانَ سْ كِنُ االِ مْ هُ (يُ نُ وِّ أُلَ

. لَّفِ غَ مُ لَ الْ ةَ داخِ قَ رَ وَ عُ الْ  2 أَضَ  

 . فِّ مَالئي في الصَّ ضُ نَموذَجي أَمامَ زُ رِ  3 أَعْ  

ةِ في  رَ راغــاتِ الظّاهِ فَ الْ دادٍ في  أَعْ ةَ  تُبُ ثَالثَ  4  أَكْ  

حٍ  طَرْ عٍ وَ مْ القاتُ جَ يْنَها عَ دُ بَ ، توجَ لِ نْزِ مَ فِ الْ قْ سَ
.( تَرابِطَةُ مُ قائِقُ الْ (الْحَ

لَ  مَ حِ جُ لَمِ اللَّوْ تُــبَ بِقَ مَالئي لِيَكْ دَ زُ تارُ أَحَ  5  أَخْ  

ةِ  دادِ الثَّالثَ َعْ يْنَ األْ بِطُ بَ رْ تي تَ حِ الَّ الطَّــرْ عِ وَ مْ الْجَ
. لِ نْزِ مَ ها بِالْ صِ لَ صَّ خَ كانِ الْمُ مَ في الْ

تَيْنِ  ابِقَ يْنِ السّ تَ طْوَ رُ الْخُ رِّ ، ثُمَّ أُكَ تِبَ ــحُ ما كُ سَ  6  أَمْ  

.ر دادٍ أُخْ َعْ ألِ

. فِّ ةِ الصَّ حَ وْ لى لَ لِّقُ نَموذَجي عَ  7  أُعَ  

ِ�َ�ِ��
َ
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اْلَموادُّ َواْألََدواُت

يْضاءُ•  ةٌ بَ قَ رَ وَ
حٍ وْ لَمُ لَ • قَ • أَلْوانٌ 

افٌ•  فّ لَّفٌ شَ غَ مُ

+ =

+ =

- =

- =

مشروع الوحدة: منزل الحقائق المترابطة

هــدف المشــروع: يهدف هذا المشــروع إلــى تعزيز ما 

ســيتعلَّمه الطلبة في هذه الوحدة من مهــارات إيجاد الحقائق 
المترابطة بيــن عمليتي الجمع والطرح لثالثــة أعداد، وكذلك 

تنمية مهارة الرسم، وتعزيز مهارتي التواصل والعمل الجماعي.

خطوات العمل:

ه الطلبة إلى تنفيذ المشروع بصورة فردية. 	  وجِّ

أخبر الطلبة بالمواد واألدوات الالزمة لتنفيذ المشروع، 	 
ُمبيِّنًا أنَّه ُيمِكنهم اســتعمال شــريط الصق في حال لم 

يتوافر ُمغلَّف شّفاف.

ًها، 	  ل بينهــم ُموجِّ ع المهــام علــى الطلبة، وتجــوَّ وزِّ
ًرا إّياهم بالمهام. وُمساِعًدا، وُمرِشًدا، وُمذكِّ

نبِّه الطلبة الســتعمال المقص واألقالم بحذر في أثناء 	 
العمل، وبإشراف الوالدين.

أخبر الطلبة سلًفا بمعايير تقييم المشروع.	 

بيِّن للطلبة معنى كل معيار باســتعمال مفردات ســهلة 	 
مناسبة.

ع الطلبة على عرض مشروعاتهم أمام زمالئهم في 	  شجِّ
الصف، وتوضيح خطوات العمل التي قاموا بها.

اختر مجموعة من أفضل النمــاذج وأكثرها إبداًعا من 	 
ها. ًزا َمْن َأَعدَّ الناحية الفنية، ُمعزِّ

تقديم نتاج فيه أكثر من خطأ، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 1
تقديم نتاج فيه خطأ جزئي بسيط، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 2

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

123المعيارالرقم

التنفيذ الُمتَقن فنيًّا لمنزل الحقائق المترابطة.1

إيجاد الحقائق المترابطة لثالثة أعداد.2

د.3 تسليم المشروع في الوقت الُمحدَّ

عرض المشروع بصورة واضحة )مهارة التواصل(.4

أداة تقييم المشروع
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 : حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1    9 - 2 =     2    8 - 3 =    

3    10 - 4 =     4    7 - 7 =    

5    6 - 1 =      6    4 - 0 =     

7    10 - 9 =     8    6 - 4 =     

 : راغِ بَ في الْفَ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

9     5 -      = 2 10         – 3 = 5

: حِ ةَ الطَّرْ لَ مْ تُبُ جُ لى 3 ، ثُمَّ أَكْ ) عَ ةَ ( عُ إِشارَ  11 أَضَ  

     -       =     

�ُْ ���� 2  
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

7

6

5

1

7

5

0

4

2

  

5

7 3 5

اختبار التهيئة:

البــدء بتدريس الوحدة؛ 	  التهيئة قبل  اســتعمل اختبار 
ــق من امتــالك الطلبة المعرفة الســابقة الالزمة  لتتحقَّ
لدراسة هذه الوحدة، واطلب إليهم حلَّ أسئلة االختبار 
ًنــا مالحظاتك على نقاط  ل بينهم، ُمدوِّ فــرادى، وتجوَّ

الضعف لديهم.

اختر بعض المسائل التي واجه الطلبة صعوبة في حلِّها، 	 
ثم ناقشهم في الحلِّ على اللوح.

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

تدريبات تهيئة إضافية:

ورقة المصادر 16: الطرح ضمن العدد 10

59U

   ورقة المصادر 16: الطرح ضمن العدد 10
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نشاط 1

هدف النشاط:

طرح عددين ضمن العدد 20 باستعمال خط األعداد.	 

تأليف قصص طرح ضمن العدد 20، وحلُّها. 	 

 المواد واألدوات: 

ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد )100-0(، ورقة المصادر 2: خط األعداد )0-20(.

خطوات العمل:

ع الطلبــة إلــى مجموعات ثنائيــة، ثم أعِط كل مجموعة نســخة من ورقة المصــادر1، وورقة 	  وزِّ
المصادر2.

ضع مجموعتين من بطاقات األعداد على الطاولة أمام الطلبة:	 

المجموعة األولى: األعداد )5-9(.  	

المجموعة الثانية: األعداد )10-17(. 	

ن طرح 	  اطلب إلى أحد الطلبة ســحب بطاقة أعداد من كل مجموعة، ثــم تأليف قصة حياتية تتضمَّ
العددين.

ه الطالب إلى اختيار أحد زمالئه لكتابة مسألة الطرح التي ُتمثِّل المسألة التي سردها على اللوح، 	  وجِّ
وحلِّها باستعمال خط األعداد.

ر النشاط باختيار طالبين آخرين لتنفيذه.	  كرِّ

نشاط 2

هدف النشاط:

طرح عددين باستعمال العدد ونفسه.	 

 المواد واألدوات: 

18 مكعًبا، ألواح صغيرة، أقالم لوح.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة مكعبات.	  وزِّ

ــه أفراد كل مجموعة إلى كتابة جملة جمع على ألواحهم الصغيرة باســتعمال حقيقة الضعف، 	  وجِّ
وتمثيلها بالمكعبات.

ه أفراد كل مجموعــة إلى كتابة جملة طرح )ترتبط بجملة الجمــع التي كتبوها( على ألواحهم 	  وجِّ
الصغيرة باستعمال حقيقة الضعف، وتمثيلها بالمكعبات.

ر النشاط، ُمستعِماًل أعداًدا ُأخرى.	  كرِّ

مالحظات المعلم

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

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

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

  أنشطة التدريب اإلضافية 
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نشاط 3

هدف النشاط:

طرح عددين ضمن العدد20  بإيجاد العدد 10 .	 

 المواد واألدوات: 

ورقة المصادر 17: ألون مع الطرح، ألوان.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعــات ثنائية، ثم أعِط 	  وزِّ
كل مجموعة نسخة من ورقة المصادر 17.

اطلب إلى أفراد المجموعات حلَّ المسائل 	 
في ورقة العمل باســتعمال الطــرح بإيجاد 

العدد 10.

ه أفراد المجموعات إلى تلوين البالونات 	  وجِّ
بحســب ناتــج الطــرح، ومفتــاح األلوان 

الموجود في الورقة.

ز أفراد المجموعات الذين ُينهون مهامهم 	  عزِّ
بصورة صحيحة، وبأسرع وقت.  

نشاط 4

هدف النشاط:

فهم العالقة بين الجمع والطرح.	 

 المواد واألدوات: 

20 كوًبا ورقيًّا، قلم، ورقتان، كرة تنس.

خطوات العمل:

أحضر 15 كوًبا ورقيًّا.	 

ــه الطلبة إلى وضــع هذه األكواب علــى األرض وفق 	  وجِّ
ترتيب شبيه بما في لعبة البولنج. 

اختر طالبين، ثم اطلــب إلى أحدهما االبتعاد عن األكواب 	 
مسافة كافية، ثم ضرب الكرة.

اطلب إلى الطالب اآلخر كتابة جملة طرح نتيجتها ُتمثِّل عدد األكواب التي لم تسقط، وجملة جمع 	 
مرتبطة بهذه الجملة.

ر النشاط باختيار طالبين آخرين لتنفيذه، واستعمال عدد مختلف من األكواب.	  كرِّ
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   ورقة مصادر 17: ألون مع الطرح

مالحظات المعلم
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أَتََعلَُّم

أَْستَْكِشُف

يَتْ  قِ مْ بَطَّةً بَ . كَ ةِ كَ بِرْ نْها إِلى الْ لَتْ 5 بَطّاتٍ مِ ، نَزَ ةِ 12 بَطَّةً ديقَ في الْحَ
؟ ةِ كَ بِرْ جَ الْ خارِ

لِيًّا.  نازُ دُّ تَ ، ثُمَّ أَعُ بَرِ َكْ دِ األْ دَ ا بِالْعَ ءً ، بَدْ حَ َطْرَ دادِ ألِ َعْ طَّ األْ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ

: اتٍ رّ لِيًّا 4 مَ نازُ دُّ تَ دِ 12، ثُمَّ أَعُ دَ عَ أُ بِالْ دَ دَ ناتِجَ 4-12، أَبْ َجِ ألِ

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

لِيًّا: نازُ دُّ تَ دِ 12، ثُمَّ أَعُ دَ أُ بِالْعَ دَ أَبْ
11, 10, 9, 8

12 - 4 = 8 : نْ إِذَ

؟ يْنِ دَ دَ حِ عَ دَ ناتِجَ طَرْ َجِ دادِ ألِ َعْ طَّ األْ لُ خَ مِ تَعْ يْفَ أَسْ ُث: كَ أَتََحدَّ

1 �ِ���ْ
َ ْ
��  

َ
� �ِ�	�ْ
ِ�ْ��ِ �ُ�ْ ���� �ِ���ْ

َ ْ
��  

َ
� �ِ�	�ْ
ِ�ْ��ِ �ُ�ْ ����

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

دادِ.•  َعْ طِّ األْ تِعْمالِ خَ حُ بِاسْ أَطْرَ

التعلم القبلي: 

ا وتنازليًّا على خط األعداد. 	  الَعدُّ تصاعديًّ

قراءة األعداد وكتابتها حتى العدد 20	 

الطرح ضمن العدد 10 	 

التهيئة1

ع الطلبة إلى مجموعات.	  وزِّ

اطلب إلى أفراد المجموعة األولى ســحب بطاقة من 	 
مجموعــة بطاقات األعداد )20-0(، ثــم الَعدَّ تنازليًّا 
بصورة غنائية، بدًءا بهذا العــدد، وانتهاًء بالعدد الذي 

تختاره لهم.

ر الخطوة السابقة ألفراد من المجموعات األُخرى.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اسألهم:

كم بطة في الحديقة؟ 12   	

كم بطة نزلت منها إلى البركة؟ 5 	

كم بطة بقيت خارج البركة؟ إجابة ُمحتَملة: 7 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

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

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

فكرة الدرس:

الطرح باستعمال خط األعداد. 	 

1
الدرس
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التدريس3

اكتب على اللوح المسألة الواردة في فقرة )أتعلَّم(: 	 
  = 4 - 12، ثم أخبر الطلبة أنَّهم سيستعملون خط األعداد إليجاد ناتج الطرح في هذه المسألة.

استعمل شريط الصًقا وبطاقات أعداد من ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد )100-0(، لعمل خط أعداد ُمماثِل للخط الموجود في الفقرة على األرض.	 

اطلب إلى أحد الطلبة الوقوف فوق العدد 12، ثم القفز 4 قفزات تنازليًّا. وفي هذه األثناء، اطلب إلى الطلبة جميًعا الَعدَّ تنازليًّا في أثناء قفز زميلهم. وبعد 	 
انتهائه من القفز، اسألهم:

من أيِّ عدد بدأ زميلكم القفز؟ من العدد 12 	

كم قفزة قفز؟ 4  	

ما العدد الذي وصل إليه؟ 8 	

كيف ساعدنا خط األعداد على إيجاد ناتج الطرح للمسألة التي على اللوح؟ بتحديد ناتج الطرح بسهولة. 	

نا نبدأ من العدد األكبر، ثم َنُعدُّ تنازليًّا بمقدار العدد األصغر، وأنَّ العدد الذي نصل 	  ح للطلبة أنَّه إليجاد ناتج طرح عددين باستعمال خط األعداد، فإنَّ وضِّ
إليه ُيمثِّل الناتج:  8 = 4 – 12 

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، ثم أعِط كل مجموعة نســخة من ورقة المصادر 2: خط األعداد )20-0(، ثم اطلب إليهم إيجاد ناتج الطرح لمســائل 	  وزِّ
متنوعة. 

م لهم التغذية الراجعة.	  ًها وُمساِعًدا وُمرِشًدا، وقدِّ ل بين أفراد المجموعات ُموجِّ تجوَّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض    استعمل السؤال في فقرة أتحدَّث للتأكُّ
الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

م لهم التغذية الراجعة. ه الطلبة إلى حلِّ األسئلة )6-1( في فقرة )أتحقَّق من فهمي(، وقدِّ وجِّ

حلُّ المسألة: 

اقرأ للطلبة المسألة الواردة في فقرة )أحلُّ المسألة(، ثم اسألهم:	 
كم خروًفا في المزرعة ؟ 18 	
ما عدد الخراف الصغيرة؟  7 	
د. 	 ع إجابات الطلبة، وتتعدَّ كيف نجد عدد الخراف الكبيرة؟  ستتنوَّ

ه الطلبة إلى استعمال خط األعداد إليجاد ناتج الجمع، وُيمِكنك استخدام النماذج في تمثيل المسألة لمساعدة الطلبة من ذوي  إرشاد:   وجِّ

المستوى المتوسط ودون المتوسط.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

  : حِ دَ ناتِجَ الطَّرْ َجِ دادِ ألِ َعْ طَّ األْ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1    17 - 4 =     2    9 - 3 =    

3    15 - 7 =     4    20 - 6 =    

5    14 - 5 =     6    6 - 6 =    

 15 - 7 يجادِ ناتِجِ دادِ إلِ َعْ طَّ األْ لَ خَ مِ تَعْ سْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

ةِ؟  بيرَ رافِ الْكَ دُ الْخِ دَ ةٍ. ما عَ غيرَ رافٍ صَ نْها 7 خِ ا، مِ روفً عِ 18 خَ زارِ د الْمَ  7 في إِحْ  

    -     =    

2 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

13 6

18 7 11

8 14

9 0

   الواجب المنزلي: 

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

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبة إلى مجموعات.	  وزِّ

أعِط كل مجموعة بطاقات تحوي مسائل طرح. 	 

ه أفراد المجموعات إلى إيجاد الناتج باســتعمال 	  وجِّ
خط األعداد، ثم كتابته في بطاقة.

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

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:
أنا عدد إذا ُطِرح مني 8 أصبح الناتج 7، فَمْن أنا؟ 	 
ن من 15 	  م يتكوَّ مع أحمد 7 مكعبات، أراد عمل ُمجسَّ

م؟ مكعًبا. إلى كم مكعًبا يحتاج أحمد لعمل الُمجسَّ

تعليمات المشروع: 

اطلب إلــى الطلبة البــدء بتجهيز المــواد واألدوات 	 
ُيمِكنهم طلب  بأنَّــه  ًهــا  ُمنوِّ بالمشــروع،  الخاصــة 

المساعدة في ذلك من الوالدين.

الختام6

ق من فهــم الطلبة )عند الضرورة( بطرح أســئلة 	  تحقَّ
عليهم، مثل:

أجد ناتج الطرح: 	
1    15 – 6 = _____ 

2    18 – 8  =_____ 

أجد جملة الطرح الُممثَّلة على خط األعداد: 	

3    

0 1 74 102 853 96
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أَْستَْكِشُف

لَتْ  . إِذا فَصَ ةً بَ رَ نْ 14 عَ نُ مِ وَّ تَكَ بَةُ قِطارٍ يَ عْ نَ لُ سَ وْ عَ سَ مَ
؟ طارِ قِ يَتْ في الْ قِ ةً بَ بَ رَ مْ عَ ، فَكَ باتٍ رَ نْهُ 7 عَ ها مِ مَ

أَتََعلَُّم 

دَ ناتِجَ 5 - 10: َجِ عْفِ ألِ ةَ الضِّ قيقَ لُ حَ مِ تَعْ أَسْ

: عْفِ ةِ الضِّ قيقَ مالِ حَ تِعْ عِ بِاسْ مْ ا إيجادَ ناتِجِ الْجَ تُ سابِقً لَّمْ عَ تَ

55 + = 10

510 - = 5

: حِ يجادِ ناتِجِ الطَّرْ عْفِ إلِ ةِ الضِّ قيقَ مالُ حَ تِعْ ا اسْ كِنُ أَيْضً مْ 55يُ + = 10

510 - = 5

؟ حِ عْفِ في الطَّرْ ةِ الضِّ قيقَ نْ حَ تَفيدُ مِ يْفَ أَسْ ُث: كَ أَتََحدَّ

�ِ�ْ
 

��� �ِ�	�ْ
ِ�ْ��ِ �ُ�ْ �����ِ�ْ
 

��� �ِ�	�ْ
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

دَ •  دَ الً الْعَ مِ ــتَعْ سْ ــنِ مُ يْ دَ دَ حُ عَ أَطْــرَ
. هُ سَ فْ نَ وَ

التعلم القبلي: 

قراءة األعداد وكتابتها حتى العدد 20	 

جمع عددين ضمن العدد 20 باستعمال العدد ونفسه.	 

طرح عددين ضمن العدد 20 باستعمال خط األعداد. 	 

التهيئة1

ضع علــى الطاولة مجموعــة من بطاقــات األعداد 	 
 .(1-9)

اطلب إلى أحد الطلبة ســحب بطاقة، ثم قراءة العدد 	 
المكتوب فيها، وذكر حقيقــة الضعف المرتبطة بهذا 

العدد.

ر النشاط باختيار طلبة آخرين لتنفيذه.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اسألهم: 

كم عربة في لعبة القطار التي مع سوسن؟ 14 	

كم عربة فصلت مها من القطار؟ 7 	

كم عربة بقيت في القطار؟  إجابة ُمحتَملة: 7  	

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

فكرة الدرس:

العدد 	  باســتعمال  عدديــن  طــرح 
ونفسه.

2
الدرس
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التدريس3

ع الطلبة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة عشرة مكعبات، لكل خمسة منها اللون نفسه )5 	  وزِّ
خضراء، و5 حمراء(، ثم اطلب إليهم صنع عمود من كل لون، ثم اسألهم:

كم مكعًبا أحمَر أمامكم؟ 5 	
كم مكعًبا أخضَر أمامكم؟ 5 	
ما مجموع المكعبات؟ 10  	
اكتب جملة جمع ُتمثِّل مجموع هذه المكعبات؟ 10 = 5 +5   	
ما الحقيقة التي ُتمثِّلها هذه الجملة؟ جمع العدد ونفسه )حقيقة الضعف(. 	
اطلب إلى أفراد المجموعات ضمَّ عمودي المكعبات مًعا، ثم اسألهم:	 

كم مكعًبا في العمود اآلن؟ 10 	
اطلب إلى أفراد المجموعات فصل المكعبات الحمراء عن العمود، ثم اسألهم:	 

كم مكعًبا بقى في العمود بعد فصل المكعبات الحمراء عنه؟ 5 مكعبات خضراء. 	
اكتب جملة الطرح التي ُتمثِّل ذلك؟ 5 = 5 - 10 	
ح للطلبة أنَّنا وجدنا ناتج: 5-10 باستعمال حقيقة الضعف:  10 = 5 + 5	  وضِّ

لتثبيت المفهوم في أذهان الطلبة، اذكر لهم أمثلة ُأخرى على إيجاد ناتج الطرح باســتعمال حقيقة 	 
ج معهم إليجاد النتيجة ذهنيًّا. الضعف، ُمستعِماًل النماذج والرسومات في ذلك، ثم تدرَّ

م لهم التغذية الراجعة.	  ًها وُمساِعًدا وُمرِشًدا، وقدِّ ل بين أفراد المجموعات ُموجِّ تجوَّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء    استعمل السؤال في فقرة أتحدَّث للتأكُّ
بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو 

دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ه الطلبة إلى النظر في فقرة )أتحقَّق من فهمي(، ثم اقرأ لهم األســئلة )6-1(، واطلب إليهم حلَّها،  وجِّ
ًما لهم التغذية الراجعة. ُمقدِّ

حلُّ المسألة: 

اقرأ للطلبة المسألة الواردة في فقرة )أحلُّ المسألة(، ثم اسألهم:	 
كم دينارا مع أنسام؟ 12 ديناًرا 	
كم ديناًرا ثمن الحقيبة التي اشترتها؟ 6 دنانير. 	
ما حقيقة الضعف التي ستساعدك على حلِّ المسألة؟ 12 = 6 + 6 	
كم ديناًرا بقي معها؟ 6 = 6- 12 ، إذن بقي مع أنسام 6 دنانير 	

إرشــاد:  ُيمِكنك استعمال النماذج أو الرسومات لمساعدة الطلبة من ذوي المستوى المتوسط 

ودون المتوسط. وكذلك تشجيع الطلبة المتميزين على حلِّ السؤال باستعمال حقيقة الضعف.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

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

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

أعِط كل مجموعة مسألة طرح ُيمِكن حلُّها باستعمال 	 
حقيقــة الضعف، ثم اطلــب إلى طالــب في إحدى 
المجموعات حلَّ المسألة بحسب ما تعلَّمه اليوم، ثم 
اطلب إلى زميله في المجموعة حلَّها باســتعمال خط 

األعداد. 

ــه الطالبيــن إلى مقارنــة اإلجابتيــن. وفي حال 	  وجِّ
د لهما الخطأ، وناقشــهما فيه  اختالف اإلجابتين، حدِّ

ل إلى الصواب. للتوصُّ

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

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

في مزرعة 18 شــجرة ليمون وبرتقال. إذا كان فيها 9 	 
أشجار برتقال، فكم شجرة ليمون في المزرعة؟

الختام6

ق من فهــم الطلبة )عند الضرورة( بطرح أســئلة 	  تحقَّ
عليهم، مثل:

أجد ناتج الطرح:  	

1    8 - 4 = .......................

2    18 - 9 = .......................

 3  مع أنس 16 كرة، أعطى منها والده 8 كرات. كم   

كرة بقي مع أنس؟ 
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

 : عْفِ ةَ الضِّ قيقَ الً حَ مِ تَعْ سْ حِ مُ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1      

 2 + 2 =     4 - 2 =    

2     

 4 + 4 =     8 - 4 =    

3    8 + 8 =     4    10 + 10 =    

 16 - 8 =     20 – 10 =    

5    9 + 9 =     6    3 + 3 =    

 18 - 9 =     6 – 3 =    

. عْفِ ةِ الضِّ قيقَ مالِ حَ تِعْ دَ ناتِجَ 7 - 14 بِاسْ لي أَنْ يَجِ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

: تِيَةِ ةِ اآلْ أَلَ سْ مَ لِّ الْ لى حَ ني عَ دُ تي تُساعِ فِ الَّ عْ ةَ الضِّ قيقَ دُ حَ دِّ  7 أُحَ  

ها؟ عَ يَ مَ قِ ا بَ مْ دينارً . كَ نانيرَ نُها 6 دَ قيبَةً ثَمَ نْها حَ تْ مِ تَرَ ا، اشْ عَ أَنْسامَ 12 دينارً مَ  

2 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

4

8

16

8

18

9

2

4

20

10

6

3

12 - 6 = 6
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أَتََعلَُّم 

نْ 15: حِ 5 مِ ذلِكَ بِطَرْ الً 10، وَ دُ أَوَّ دَ ناتِجَ 7 - 15، أَجِ َجِ ألِ

ةُ 1: طْوَ الْخُ
دَ 7 دَ عَ ئُ الْ زِّ أُجَ

15 - 7 =

25

ةُ 2: طْوَ الْخُ
دَ 10 َجِ نْ 15 ألِ حُ 5 مِ أَطْرَ

515 - = 10 210 - = 8

ةُ 3: طْوَ الْخُ
دِ 7 دَ عَ نَ الْ يَ مِ قِ حُ ما بَ أَطْرَ

515 - = 10 210 - = 8

15 - 7 = 8 : نْ إِذَ

دَ ناتِجَ 9 - 16؟ َجِ لى 10 ألِ لُ عَ صُ يْفَ أَحْ ُث: كَ أَتََحدَّ

�ٍ�َ
َ

��َ �ِ�����ِ �ُ�ْ �����ٍ�َ
َ

��َ �ِ�����ِ �ُ�ْ ���� 3
أَْستَْكِشُف

 . صافيرَ نْها 6 عَ ةٍ، طارَ مِ رَ جَ نِ شَ صْ لى غُ ا عَ فورً صْ قِفُ 14 عُ يَ
؟ نِ صْ غُ لى الْ يَ عَ قِ ا بَ فورً صْ مْ عُ كَ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

 • 20 دِ  دَ الْعَ نَ  مْ ضِ يْنِ  دَ دَ عَ حُ   أَطْرَ
دِ 10 دَ بِإيجادِ الْعَ

التعلم القبلي: 

قراءة األعداد وكتابتها حتى العدد 20	 

نات األعداد حتى العدد 10	  إيجاد ُمكوِّ

الطرح حتى العدد 10 	 

التهيئة1

ع الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة، ثم أعِط كل 	  وزِّ
مجموعة حفنة من الحبوب.

اكتــب على اللــوح العدد 7، ثــم اطلب إلــى أفراد 	 
ناته بأكثر من طريقة باستعمال  المجموعات تمثيل ُمكوِّ

الحبوب.

المجموعــة التي ُتمثِّل العدد بأكبر عــدد من الطرائق 	 
المختلفة هي المجموعة الفائزة.

ر النشاط، ُمستعِماًل أعداًدا ُأخرى.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الشــكل في فقرة )أستكشف(، 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
وأقرأ لهم نص المسألة فيها، ثم اسألهم: 

كم عصفوًرا  كان على الشجرة؟ 14 	

كم عصفوًرا طار منها؟ 6 	

اآلن؟ 	 الشــجرة  علــى  بقــي  عصفــوًرا    كــم 
إجابة ُمحتَملة: 8

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

فكرة الدرس:

طرح عدديــن ضمن العــدد20  بإيجاد 	 
العدد 10  

3
الدرس
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التدريس3

ع الطلبة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة 15 مكعًبا.	  وزِّ
ح في 	  اكتب المســألة الواردة في فقرة )أتعلَّم( على اللوح )كما هو ُموضَّ

الشكل المجاور(، ثم اسأل الطلبة: 
كم مكعًبا لديكم؟ 15 	
كم مكعًبا سنطرح منها بحسب المسألة؟ 7 	
إلى كم مكعًبا نحتاج أْن نطرح من العدد 15 ليصبح 10؟ 5 	
نات العدد 7، ثم اكتبه في المربع األول، ثم اسألهم:	  ح للطلبة أنَّ العدد 5 الذي اختاروه هو أحد ُمكوِّ وضِّ

ناته 5؟ 2  	 ن اآلخر للعدد 7 إذا كان أحد ُمكوِّ ما الُمكوِّ

ن  إرشاد:    لمساعدة الطلبة من ذوي المستوى المتوسط ودون المتوسط على تحديد الُمكوِّ

اآلخــر، اطلب إليهم البدء بالعدد 5، والَعدَّ مع التصفيق وصواًل إلى العدد 7، ثم أخبرهم أنَّ عدد 
ن اآلخر. مّرات التصفيق ُيمثِّل الُمكوِّ

اطلب إلى أفراد المجموعات إزالة 5 مكعبات من عمود المكعبات لديهم، ثم اسألهم: 	 
ما جملة الطرح التي ُتمثِّل ذلك؟ 10 = 5 - 15  	
اطلب إليهم إزالة مكعبين آخرين من العمود، ثم اسألهم:	 

ما جملة الطرح التي ُتمثِّل ذلك؟  8 = 2 - 10 	
أخبر الطلبة أنَّ العدد 8 هو ناتج طرح 7 من 15	 
ر عملية الطرح مع الطلبة بإيجاد عشرة مع أعداد ُأخرى.	  كرِّ
م لهم التغذية الراجعة.	  ًها وُمساِعًدا وُمرِشًدا، وقدِّ ل بين أفراد المجموعات ُموجِّ تجوَّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء    استعمل السؤال في فقرة أتحدَّث للتأكُّ

بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو 
دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ل األشكال في فقرة )أتحقَّق من فهمي(، ثم اقرأ لهم األسئلة )3-1(، واطلب إليهم  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
ًما لهم التغذية الراجعة. حلَّها، ُمقدِّ

حلُّ المسألة: 

اقرأ للطلبة المسألة الواردة في فقرة )أحلُّ المسألة(، ثم اسألهم: 	 
كم لعبة مع هند؟ 12  	
كم لعبة أعطت هند صديقتها؟ 4  	
كم لعبة بقيت مع هند؟ 8 	
ع الطلبة على إيجاد ناتج الطرح في المسألة بإيجاد 10 .	  شجِّ

إرشــاد:   ُيمِكنك اســتعمال النماذج أو الرســومات لمســاعدة الطلبة من ذوي المستوى 

المتوسط ودون المتوسط.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

15 -7 =
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حِ بِإيجادِ 10: دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1  ةُ 1:  طْوَ الْخُ

14 - 6 =

ةُ 2: طْوَ الْخُ

14 -     =    

ةُ 3: طْوَ الْخُ

10 -     =    

  14 - 6 =     : نْ إِذَ

2    

16 –     =     

10 –     =    

16 - 8 =    

16 - 8 =  3    

19 –     =     

10 –     =    

19 - 12 =    

19 - 12 =

دِ 10. دَ عَ دَ ناتِجَ 6 - 15 بِإيجادِ الْ لي أَنْ يَجِ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

؟ نْدَ عَ هِ يَتْ مَ قِ بَةً بَ عْ مْ لُ نْها. كَ تَها 4 مِ ديقَ تْ صَ دَ ، أَهْ بَةً عْ نْدَ 12 لُ عَ هِ  4 مَ  

2 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

12 - 4 = 8

4

6 9

6 9

2 3

8 7

2

2 3

10 10

8 7

4 210 8

8

   الواجب المنزلي: 

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

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبــة إلى مجموعات، ثم أعــِط كل مجموعة 	  وزِّ
14 ســيارة صغيــرة )ُيمِكن اســتعمال مكعبات بدل 

 )A4( وورقة بيضاء ،)السيارات في حال عدم توافرها
ُتمثِّل موقف )كراج( السيارات.

اطلب إلــى أفراد المجموعات ترتيب ســياراتهم في 	 
الموقف )الكراج( الخاص بهم.

اطلــب إلــى أفــراد كل مجموعة ســحب بطاقة من 	 
مجموعة بطاقات األعداد )8 -5(، ُمبيِّنًا لهم أنَّ العدد 
المكتوب في البطاقة ُيمثِّل عدد السيارات التي ستغادر 
الموقف )الكراج(، ثم اطلب إليهم كتابة مسألة الطرح 

التي ُتمثِّل ذلك.
اطلب إلى أفراد المجموعــات إيجاد ناتج الطرح في 	 

المســألة بإيجاد العدد 10، ثم تمثيل المســألة عمليًّا 
بقيادة سياراتهم خارج الموقف )الكراج(.  

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

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:
مع خالد 17 كتاًبــا، أعطى أخاه منها 8 كتب. كم كتاًبا 	 

بقي مع خالد؟

الختام6

ق من فهــم الطلبة )عند الضرورة( بطرح أســئلة 	  تحقَّ
عليهم، مثل:

 1  إذا كان لــديَّ 13 كرزة، ثم أكلــت منها 7 كرزات،   

فكم كرزة بقي معي؟ )كيف أُحلُّ المسألة باإلكمال 
إلى العشرة؟(.

أكتب العدد الصحيح في الفراغ: 	

2    18 - 9 = .......................

3    14 - 6 = .......................
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أَتََعلَُّم 

   : حِ دَ ناتِجَ الطَّرْ َجِ عِ ألِ مْ قائِقَ الْجَ لُ حَ مِ تَعْ أَسْ

11 - 5

6 5+ = 11

= 6

لُ 11 = 5 + 6     مِ تَعْ أَسْ
دَ ناتِجَ 5 – 11 َجِ ألِ

حِ 6 - 19؟ عِ 6 + 13 في إيجادِ ناتِجِ طَرْ مْ نْ ناتِجِ جَ تَفيدُ مِ يْفَ أَسْ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَْستَْكِشُف

. صٍ نْها 8 قِصَ أَتْ مِ رَ ، قَ ةً ةَ 11 قِصَّ لَد سارَ
؟ دُ ةُ بَعْ أْها سارَ رَ قْ مْ تَ ةً لَ مْ قِصَّ كَ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

 •. حِ الطَّرْ عِ وَ مْ يْنَ الْجَ ةَ بَ مُ الْعَالقَ هَ أَفْ

التعلم القبلي: 

طـرح عدديـن وجمعهما ضمـن العدد 20 باسـتعمال 	 
خـط األعداد.

طـرح عدديـن وجمعهما ضمـن العدد 20 باسـتعمال 	 
ضمـن العـدد 20 باسـتعمال الضعف. 

20 بإيجـاد 	  طـرح عدديـن وجمعهمـا ضمـن العـدد 
 10 العـدد 

التهيئة1

ع الطلبــة إلــى مجموعــات ثنائية، ثــم أعِط كل 	  وزِّ
مجموعة حجر نرد.

اطلــب إلى أفــراد المجموعات كتابــة العدد 9 على 	 
ألواحهم الصغيرة، ثم رمي حجر النرد للحصول على 

عدد إذا ُجِمع مع العدد 9 كان الناتج 14

ه أفــراد المجموعات إلى االســتمرار في عملية 	  وجِّ
الرمي حتى الحصول على العدد المطلوب.

االستكشاف2

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

كم قصة لدى سارة؟ 11 	

كم قصة قرَأْت منها؟ 8 	

كم قصة لم تقرأها سارة بعُد؟ إجابة ُمحتَملة: 3  	

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

فكرة الدرس:

فهم العالقة بين الجمع والطرح.	 

4
الدرس
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التدريس3

ع الطلبة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعــة 11 مكعًبا )6 مكعبات خضراء، و5 مكعبات 	  وزِّ
حمراء(، ثم اطلب إليهم صنع عمود من كل لون، ثم اسألهم:

كم مكعًبا أخضَر أمامكم؟ 6  	
كم مكعًبا أحمَر أمامكم؟ 5  	
اطلب إلى أفراد المجموعات ضمَّ عمودي المكعبات مًعا، ثم اسألهم:	 

كم مكعًبا في العمود اآلن؟ 11  	
اكتب جملة جمع ُتمثِّل ذلك؟  11 = 5 + 6 	
اطلب إلى أفراد المجموعات فصل المكعبات الحمراء عن العمود، ثم اسألهم:	 

كم مكعًبا بقى في العمود بعد فصل المكعبات الحمراء عنه؟ 6  مكعبات خضراء. 	
ما جملة الطرح التي ُتمثِّل ذلك؟ 6 = 5 - 11 	
ع إجابات  	  في رأيكم، كيف اســتعملنا ناتج جمع: 6 + 5 إليجاد ناتج طرح: 11 – 5؟ ســتتنوَّ

د.  الطلبة، وتتعدَّ
ح للطلبة أنَّه ُيمِكن اســتعمال حقائق الجمع إليجاد ناتج الطرح، ثم اطلب إليهم كتابة جملة 	  وضِّ

طرح ُأخرى مرتبطة بجملة الجمع التي على اللوح.  
لتثبيت المفهوم في أذهان الطلبة، اذكر لهم أمثلة ُأخرى على إيجاد ناتج الطرح باســتعمال حقائق 	 

ج معهم إليجاد النتيجة ذهنيًّا. الجمع، ُمستعِماًل النماذج في ذلك، ثم تدرَّ
م لهم التغذية الراجعة.	  ًها وُمساِعًدا وُمرِشًدا، وقدِّ ل بين أفراد المجموعات ُموجِّ تجوَّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء    استعمل السؤال في فقرة أتحدَّث للتأكُّ
بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو 

دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ل الشــكل في فقرة )أتحقَّق من فهمي(، ثم اقرأ لهم األسئلة )4-1(، واطلب إليهم  ه الطلبة إلى تأمَّ وجِّ
ًما لهم التغذية الراجعة. حلَّها، ُمقدِّ

حلُّ المسألة: 

ما األعداد المكتوبة في البطاقات؟ 15 ,6 ,9 	
ما حقيقة الجمع التي ُيمِكن تكوينها من هذه األعداد؟ 15 = 9 + 6 	
ما حقيقة الطرح التي ُيمِكن تكوينها باستعمال جملة الجمع؟ 6 = 9 - 15 	
هل ُيمِكن تكوين جملة طرح ُأخرى؟ نعم: 9 = 6 - 15  	

إرشاد:  ُيمِكنك استعمال النماذج لمساعدة الطلبة من ذوي المستوى المتوسط ودون 

المتوسط، وكذلك تشجيع الطلبة من المستوى فوق المتوسط على إيجاد الناتج ذهنيًّا.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.
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   الواجب المنزلي: 

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

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

اكتب على اللوح عددين )7، و9 مثاًل(.	 

اطلب إلى طالــب في المجموعة كتابــة جملة جمع 	 
للعددين على لوحه الصغير.

اطلب إلى الطالب اآلخر فــي المجموعة كتابة جملة 	 
طرح مرتبطة بجملة الجمع التي كتبها زميله.

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

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

نة 	  اكتب حقيقة طرح باســتعمال حقيقة الجمع الُمكوَّ
من األعداد اآلتية:  18 , 3 , 15 

تعليمات المشروع: 

اطلب إلــى الطلبة البــدء بتصميم نمــوذج المنزل، 	 
مســتعينين بالشكل الموجود في صفحة المشروع من 
كتاب الطالب، ثم اطلب إليهــم تلوينه بألوان جّذابة، 

ثم وضعه في ُمغلَّف شّفاف.

الختام6

ق من فهــم الطلبة )عند الضرورة( بطرح أســئلة 	  تحقَّ
عليهم، مثل:

 أجد ناتج الجمع، ثم أستعمل حقيقة الجمع إليجاد  	
ناتج الطرح:

1    7 + 9 = ..........

2    16 - 7 = ..........

3    16 - 9 = ..........

51

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: حِ دَ ناتِجَ الطَّرْ َجِ عِ ألِ مْ ةَ الْجَ قيقَ لُ حَ مِ تَعْ ، ثُمَّ أَسْ عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    8 + 6 =     2    16 + 4 =    

 14 - 8 =     20 -16 =    

 14 - 6 =     20 - 4 =    

3    9 + 0 =     4    11 + 4 =    

 9 - 9 =     15 -11 =    

 9 - 0 =     15 - 4 =    

نْها.  حٍ مِ ةَ طَرْ قيقَ تُبَ حَ كْ ، ثُمَّ يَ عٍ مْ ةَ جَ قيقَ رَ حَ كُ ذْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

: حٍ تَيْ طَرْ قيقَ حَ ، وَ عٍ مْ ةَ جَ قيقَ تُبَ حَ َكْ تِيَةَ ألِ دادَ اآلْ َعْ لُ األْ مِ تَعْ : أَسْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  5 الْحِ  

    +     =    

    -     =                     15 6 9

    -     =    

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

2 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

14 20

159

6 4

40

8 16

11

9

15

15

6

9

6

15

6

9

9
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم

دادٍ. ةِ أَعْ يْنَ ثَالثَ بِطُ بَ رْ حِ الَّتي تَ الطَّرْ عِ وَ مْ قائِقُ الْجَ يَ حَ تَرابِطَةُ (fact family): هِ قائِقُ الْمُ الْحَ

67

6 7+ =13

7 6+ =13

13 6- = 7

13 7- = 6

13 ةُ تَرابِطَ مُ قائِقُ الْ نُ الْحَ وَّ تَكَ تَ
ها. سِ دادِ نَفْ َعْ نَ األْ مِ

دادٍ؟ ةِ أَعْ تَرابِطَةِ لِثَالثَ مُ قائِقِ الْ لَّ الْحَ تُبُ كُ يْفَ أَكْ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

 •                                  . تَرابِطَةَ حِ الْمُ الطَّرْ عِ وَ مْ قائِقَ الْجَ نُ حَ وِّ أُكَ

تَرابِطَةُ قائِقُ الْمُ • الْحَ

ُ
�َ�ِ��

َ

	ُ

ْ
�� 

ُ
��ِ���َ

ْ
��

ُ
�َ�ِ��

َ

	ُ

ْ
�� 

ُ
��ِ���َ

ْ
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التعلم القبلي: 

طرح عدديــن وجمعهما ضمن العدد 20 باســتعمال 	 
طرائق متنوعة.

فهم العالقة بين الجمع والطرح.	 

التهيئة1

اختر طالبين من الصف، ثم اطلب إلى أحدهما اختيار 	 
عدد أقل من 9، واطلب من اآلخر ذكر عدد يجعل عدد 

زميله يساوي 10

ر النشاط باختيار طالبين آخرين لتنفيذه.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الشكل في فقرة )أستكشف(، ثم 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
اسألهم: 

كم دمية ُبنِّية في الشكل؟ 8 	

كم دمية زهرية في الشكل؟ 2 	

ما مجموع الدمى في الشكل؟ 10 	

 هل ُيمِكنــك كتابة جملة جمــع وجملة طرح بناًء  	
ع إجابات  علــى عدد الدببة في الشــكل؟ ســتتنوَّ

د. الطلبة، وتتعدَّ

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

ف الحقائق المترابطة.	  واآلن، دعونا نتعرَّ

فكرة الدرس:

تكوين حقائق الجمــع والطرح المترابطة 	 
لثالثة أعداد.

5
الدرس
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التدريس3

ع الطلبة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة 7 مكعبات حمراء، و6 مكعبات خضراء، ثم اطلب إليهم صنع عمود واحد من المكعبات، ثم اسألهم:	  وزِّ

 ما جملتا الجمع اللتان ُتمثِّالن مجموع المكعبات الحمراء والخضراء في العمود؟ 13 = 7 - 6 , 13 = 6 + 7   	

ر الطلبة أنَّ الجمع بأيِّ ترتيب يفضي إلى النتيجة نفسها(. )ذكِّ

ه أفراد المجموعات إلى فصل العمود إلى جزأين، بحيث يكون كل لون على ِحَدة، ثم اسألهم:	  وجِّ

 ما جملتا الطرح اللتان ُتمثِّالن عملية فصل المكعبات؟  7 = 6 - 13 , 6 = 7 - 13 	

ح للطلبة أنَّه ُيمِكن كتابة جملتي طرح وجملتي جمع لثالثة أعداد مترابطة.	  وضِّ

ارسم على أرض غرفة الصف مثلًثا باستعمال الطباشير، ثم اطلب إلى ثالثة طلبة الوقوف على زوايا المثلث، ثم أعط كالًّ منهم بطاقة تحمل أحد األعداد 	 
اآلتية: 5 , 6 , 11 

اطلب إلى بقية الطلبة قراءة األعداد التي في داخل المثلث، ثم اسألهم:	 

  هل ُيمِكنكم كتابة جملتي جمع باستعمال األعداد التي في المثلث؟  	
نعم:  11 = 5 + 6 , 11 = 6 + 5  

ر الطلبة أنَّ الجمع بأيِّ ترتيب يفضي إلى النتيجة نفسها(. )ذكِّ

 هل ُيمِكنكم كتابة جملتي طرح باستعمال األعداد التي في المثلث؟ نعم:  6 = 5 - 11 ,5 = 6 - 11  	

ما عالقة جمل الجمع بجمل الطرح في هذا المثلث؟ كل جملة جمع مرتبطة بجملة طرح. 	

اذكر للطلبة أمثلة ُأخرى على كتابة الحقائق المترابطة لثالثة أعداد.	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض    استعمل السؤال في فقرة أتحدَّث للتأكُّ

الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها:  

ر أمام الطلبة المصطلح الجديد )الحقائق المترابطة(، واحرص على أْن يستعملوه في أثناء حلِّ األسئلة.	  كرِّ

التدريب4

ًما لهم التغذية الراجعة. ل الشكل في فقرة )أتحقَّق من فهمي(، ثم اقرأ لهم األسئلة )3-1(، واطلب إليهم حلَّها، ُمقدِّ ه الطلبة إلى تأمَّ وجِّ

حلُّ المسألة: 

اقرأ للطلبة المسألة الواردة في فقرة )أحلُّ المسألة(، ثم اسألهم:	 
ماذا قال معاذ؟  قال معاذ إنَّ 2 = 7 - 9 هي من الحقائق المترابطة لألعداد: 7 ,16 ,9  	
هل ما قاله معاذ صحيح؟ ال، ما قاله معاذ غير صحيح. إجابة ُمحتَملة: ألنَّ العدد 16 لم يظهر في جملة الطرح. 	
ما الحقائق المترابطة لهذه األعداد؟  7 =16-9 ,9=16-7  ,16 =7+9 ,16 =9+7 	
ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي

  : تَرابِطَةَ قائِقَ الْمُ لَ الْحَ مِ ُكْ حُ ألِ ، ثُمَّ أَطْرَ عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    

47

11

95

14

7 + 4 =    

4 + 7 =    

11 - 7 =    

11 - 4 =    

2    

47

11

95

14
9 + 5 =    

5 + 9 =    

14 - 9 =    

14 - 5 =    

دادِ: 8 , 13 , 5:  َعْ تَرابِطَةَ لِألْ قائِقَ الْمُ تُبُ الْحَ  3 أَكْ  

    +     =             -     =     

    +     =             -     =    

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

9 , 16 , 7 دادِ:  َعْ لِألْ تَرابِطَةِ  مُ الْ قائِقِ  الْحَ نَ  مِ يَ  هِ   9 - 7 = 2 إِنَّ   : عاذٌ مُ قالَ  طَأَ:  الْخَ فُ  تَشِ  4 أَكْ  

. هُ حُ حِّ عاذٍ، ثُمَّ أُصَ لِ مُ وْ أَ في قَ طَ فُ الْخَ تَشِ أَكْ

دادِ: 19 , 11 , 8. َعْ تَرابِطَةَ لِألْ مُ قائِقَ الْ تُبَ الْحَ كْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

2 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

11

14

8 135 513 8

4

5

11

14

5 138 813 5

7

9

   الواجب المنزلي: 

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

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبة إلى مجموعات رباعيــة، ثم اطلب إليهم 	  وزِّ
الوقوف في صفوف.

اكتب على اللوح ثالثة أعداد بينها حقائق مترابطة.	 

اطلب إلى الطالب األول في كل صف أْن يكتب جملة 	 
جمع أو جملة طرح على لوحه الصغير؛ شرط أْن تربط 
ر  األعداد الثالثــة بعضها ببعض، ثم اطلب إليه أْن ُيمرِّ
اللوح إلــى زميله الذي خلفه في الصف ليكتب جملة 

ُأخرى مختلفة، وهكذا.

ُتنهي كل مجموعة مهمتها بعد أْن يكتب أفرادها على 	 
اللوح الصغير 4 جمل جمع وطرح مختلفة.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:
اكتب حقائق الجمع والطــرح التي تربط بين األعداد 	 

الثالثة اآلتية:  16  ,8  ,8 

تعليمات المشروع: 

ح للطلبة أنَّ المنزل الذي أنشــؤوه ُيســّمى منزل 	  وضِّ
الحقائق المترابطة.

اطلب إلى الطلبة كتابة ثالثة أعداد توجد بينها عالقات 	 
جمع وطرح في الفراغات الظاهرة في ســقف المنزل 
الخاص بهم، ثم اختيار زميل لهم لكتابة جمل الجمع 

والطرح التي تربط بين األعداد الثالثة.
ــه الطلبة إلى تكرار الخطوة الســابقة باســتعمال 	  وجِّ

أعداد ُأخــرى، واختيار زميل آخر لكتابة جمل الجمع 
والطرح.

الختام6

ق مــن فهم الطلبة )عند الضرورة( بطرح ســؤال 	  تحقَّ
عليهم، مثل:

أكتب الحقائق المترابطة لألعداد: 7 ,6 ,1 	
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أَْستَْكِشُف

 v w أَتََعلَُّم

. تَرابِطَةَ قائِقَ الْمُ لُ الْحَ مِ تَعْ ، أَسْ حِ ةِ الطَّرْ لَ مْ عِ أَوْ جُ مْ ةِ الْجَ لَ مْ قودَ (missing number) في جُ فْ دَ الْمَ دَ دَ الْعَ َجِ ألِ

: 4 = 7 -  ؟ حِ ةِ الطَّرْ لَ مْ قودَ في جُ فْ مَ دَ الْ دَ عَ دُ الْ يْفَ أَجِ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

ةِ •  لَ مْ قودَ في جُ فْ دَ الْمَ دَ الْعَ دُ  أَجِ
 . حٍ ةِ طَرْ لَ مْ ، أَوْ جُ عٍ مْ جَ

قودُ  فْ دُ الْمَ دَ • الْعَ

13 6- = 7

6 + = 13

16 11- = 5

= 1116 - =

13

6

16

11

قودُ  فْ مَ دُ الْ دَ عَ الْ

قودُ  فْ مَ دُ الْ دَ عَ الْ

13 6- = 7

6 + = 13

16 11- = 5

= 1116 - =

13

6

16

11

قودُ  فْ مَ دُ الْ دَ عَ الْ

قودُ  فْ مَ دُ الْ دَ عَ الْ

1   

2   
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التعلم القبلي: 

تكوين الحقائق المترابطة لثالثة أعداد.	 
طرح األعـداد وجمعهمـا ضمن العدد 20 باسـتعمال 	 

طرائـق متنوعة.

التهيئة1

أعِط طالبيــن ثالثــة أعــداد )11 ,7 ,4( مكتوبة في 	 
بطاقات، ثــم اطلب إلــى كلٍّ منهما كتابــة الحقائق 

المترابطة لألعداد الثالثة.

الفائز هو َمْن يكتب ســريًعا جميع الحقائق المترابطة 	 
لهذه األعداد.

ر النشاط باختيار طالبين آخرين لتنفيذه، واستعمال 	  كرِّ
أعداد ُأخرى.

االستكشاف2

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

ماذا تالحظون في الشكل؟ سيارات 	

ما عدد السيارات التي على اليسار؟ 4 	

ما عدد السيارات التي على اليمين؟ 7 	

ماذا يعني وجود    في الشكل؟ إجابة ُمحتَملة:  	
عدد غير معروف من السيارات.

كم سيارة مفقودة في الشكل؟ إجابة ُمحتَملة: 3 	

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

فكرة الدرس:

إيجاد العدد المفقود في جملة جمع، أو 	 
جملة طرح.

6
الدرس
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التدريس3

ع الطلبــة إلــى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة ثالث علب مفتوحة؛ األولى فيها 6 مكعبات حمراء، والثانية فيها ورقة بيضاء مرســوم عليها  ، 	  وزِّ
والثالثة ورقة مكتوب فيها العدد 14، إضافًة إلى مجموعة من المكعبات الخضراء، ثم اسألهم:

ماذا يعني وجود  في العلبة الثانية؟ عدد مفقود. 	

كم مكعًبا أخضَر سنضع في العلبة الثانية ليصبح مجموع المكعبات 14؟ 8  	

ه أفراد المجموعات إلى وضع 8 مكعبات خضراء في العلبة الثانية، ثم دمج المكعبات الحمراء والخضراء مًعا في عمود واحد، ثم وضعها في العلبة 	  وجِّ
د بصورة محسوسة أنَّ الناتج 14  الثالثة، والتأكُّ

اكتب المســألة األولى الواردة في فقرة )أتعلَّم( على اللوح )إيجاد العدد المفقود في جملة جمع(، ثم ارســم على أرض غرفة الصف مثلًثا باســتعمال 	 
الطباشير، ثم اطلب إلى ثالثة طلبة الوقوف على زوايا المثلث، ثم أعط األول بطاقة تحمل العدد 6، وأعِط الثاني بطاقة تحمل  ، وأعِط الثالث بطاقة 
تحمل العدد 13  )رتِّب الطلبة على زوايا المثلث بطريقة مشــابهة للشــكل في هذه الفقرة(، ثم اطلب إليهم إيجاد العدد المفقود في المسألة، ُمستعِملين 

الحقائق المترابطة التي تعلَّموها.

اذكر للطلبة أمثلة على إيجاد العدد المفقود في جملة جمع.	 

د أنَّهم فهموا موضوع الدرس.	  ر الخطوات السابقة مع الطلبة، إليجاد العدد المفقود في جملة طرح، ثم اذكر لهم أمثلة على ذلك؛ للتأكُّ كرِّ

م لهم التغذية الراجعة بصورة مستمرة. تنبيه:   قد ُيخطِئ بعض الطلبة في اختيار العملية المناسبة إليجاد العدد المفقود؛ لذا تابعهم، وقدِّ !

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض    استعمل السؤال في فقرة أتحدَّث للتأكُّ
الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها: 

ر أمام الطلبة المصطلح الجديد )العدد المفقود(، واحرص على أْن يستعملوه في أثناء حلِّ األسئلة. كرِّ

التدريب4

ًما لهم التغذية الراجعة. ل الشكل في فقرة )أتحقَّق من فهمي(، ثم اقرأ لهم األسئلة )8-1(، واطلب إليهم حلَّها، ُمقدِّ ه الطلبة إلى تأمَّ وجِّ

حلُّ المسألة: 

اقرأ للطلبة المسألة الواردة في فقرة )أحلُّ المسألة(، ثم اسألهم: 	 
ما عالمة خالد في االمتحان؟ 12 	
ما العالمة التي يسعى خالد إلحرازها؟ 19 	
كم عالمة َيلزم خالد لتحقيق ذلك؟ 7 	
اكتب على اللوح جملة الجمع التي ُتمثِّل المسألة، ثم اطلب إلى الطلبة إيجاد العدد المفقود فيها، ُمستعِملين الحقائق المترابطة.	 

إرشــاد:   ُيمِكنك مســاعدة الطلبة من ذوي المستوى المتوسط ودون المتوسط على حلِّ المســألة باستعمال النماذج، وكذلك تشجيع الطلبة من 

المستوى فوق المتوسط على إيجاد الحلِّ بأكثر من طريقة، ُموظِّفين ما تعلَّموه في الوحدة لذلك.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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قودُ  فْ دُ الْمَ دَ • الْعَ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي

 : قودَ فْ دَ الْمَ دَ دُ الْعَ أَجِ

1    7 +  = 12 2    10 -  = 6

3     + 9 = 14 4    13 +  = 20

5     - 3 = 12 6     - 11 = 8

7    8 +  = 15 8    18 -  = 6

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

. تِهِ سَ رَ دْ مَ ةِ  قَ سابَ مُ ةِ في  كَ شارَ لِلْمُ  19 إِلى   12 نْ  مِ ظُها  فَ يَحْ تي سَ الَّ َناشيدِ  األْ دِ  دَ عَ ةَ  يادَ زِ رَ خالِدٌ  رَّ  9  قَ  

؟  ظُ خالِدٌ فَ يَحْ لى 12 سَ ا عَ ا زائِدً مْ نَشيدً كَ

12 +  = 19

ةَ  تُبَ قِصَّ كْ يَ أَنْ  يْهِ  إِلَ أَطْلُبُ  ثُمَّ   ،11 - 5 ثْلَ  لي، مِ لِطِفْ حٍ  لَةَ طَرْ مْ تُبُ جُ أَكْ  : نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ثِّلُها. سوماتٍ تُمَ مَ رُ سُ رْ ، أَوْ يَ حٍ طَرْ

2 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

5

5

15

7

4

7

19

12

7

   الواجب المنزلي: 

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

التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبــة إلــى مجموعــات ثنائية، ثــم أعِط كل 	  وزِّ
مجموعة 16 قطعة نقدية، وألواًحا صغيرًة، وأقالًما.

ــه طالًبــا فــي المجموعة إلــى كتابة المســألة:	   وجِّ
(  =  - 16) علــى لوحه الصغيــر، ثم إغماض 

عينيه.

اطلب إلى زميله في المجموعة ســحب بعض القطع 	 
النقدية، وإخفاءها.

اطلب إلــى الطالــب األول أْن يفتح عينيه، ثــم َيُعدَّ 	 
القطع النقدية التي بقيت، ثــم يكتب عددها )الناتج( 
على لوحه الصغير، ثم يحــاول إيجاد العدد المفقود 
فــي المربع الذي ُيمثِّل عدد القطع النقدية التي أخذها 

زميله.

ــه الطالبين إلى تبادل أدوارهما، وتكرار النشــاط 	  وجِّ
باستعمال عدد مختلف من القطع النقدية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أجد العدد المفقود:	 
 +  = 16

الختام6

ق من فهــم الطلبة )عند الضرورة( بطرح أســئلة 	  تحقَّ
عليهم، مثل:

أجد العدد المفقود: 	

1     + 6 = 12

2    7 -  = 13
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الوحدة

2

لُْعبَُة الطَّْرِح
اْلَموادُّ َواْألََدواُت:

 

: أَْستَِعدُّ

 •. بَةِ دَ اللُّعْ فُ قَواعِ رَّ أَتَعَ
نا.•  ةَ اللَّعِبِ أَمامَ قَ رَ بُ وَ عِ ميلي الالّ زَ عُ أَنا وَ أَضَ

أَبَْدأُ:

 •. ميلي  تارُ زَ يَخْ ، وَ تارُ  أَخْ

 •. ةِ بِدايَ بَّعِ الْ رَ نْدَ مُ يْنِ عِ صَ رْ قُ عُ الْ نَضَ

دِ، ثُمَّ •  رْ رِ النـَّ جَ لى حَ ـرِ عَ دِ الظّاهِ دَ عَ ـبِ الْ سَ صي بِحَ كُ قُرْ ـرِّ ، ثُمَّ أُحَ ةً ـدَ ةً واحِ رَّ دِ مَ رْ ـرَ النـَّ جَ مـي حَ أَرْ
كُ  ـةً أَتْرُ حيحَ . إِذا كانَـتْ إِجابَتي صَ يْهِ لْـتُ إِلَ صَ بَّـعِ الَّذي وَ رَ مُ توبَ في الْ كْ مَ حِ الْ جَ الطَّـرْ ـدُ ناتـِ أَجِ

. كانِ الَّـذي كانَ فيهِ مَ هُ إِلى الْ إِالّ أُعيـدُ ، وَ كانَـهُ صَ مَ ـرْ قُ الْ

 •. تُ بِهِ ميلي ما قُمْ رُ زَ رِّ كَ يُ

 •. لى اللَّعِبِ ميلي عَ زَ بُ أَنا وَ ناوَ أَتَ

 •. ةِ طِّ النِّهايَ الً إِلى خَ نّا أَوَّ لُ مِ يَفوزُ الَّذي يَصِ

 •.ر ةً أُخْ رَّ بَ مَ لْعَ ميلي أَنْ نَ زَ تَطيعُ أَنا وَ أَسْ

َعْب َمًعا
ْ
ل
َ
َعْب َمًعاِلن
ْ
ل
َ
ِلن

بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

2

56

هيا بنا نلعب

المفهوم الرياضي: الحقائق المترابطة.

 المواد:

حجر نرد، أزرار ملونة، ورقة اللعبة 

التعليمات:

د للطلبة الصفحــة التي تحوي اللعبــة الخاصة 	  حــدِّ
بالوحدة في كتاب الطالب.

اشرح لهم تعليمات اللعبة.	 

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

أعِط كل مجموعة أدوات اللعبة.	 

يفوز الطالب الذي يصل أواًل إلى خط النهاية. 	 

م لهم المساعدة 	  ل بين الطلبة في أثناء اللعب، وقدِّ تجوَّ
والدعم.
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 : دَ النّاتِجَ َجِ دادِ ألِ َعْ طَّ األْ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1    16 - 7 =     2    8 - 3 =    

: عْفِ ةَ الضِّ قيقَ الً حَ مِ تَعْ سْ حِ مُ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

3    6 + 6 =     4    9 + 9 =    

 12 - 6 =     18 – 9 =    

حِ بِإيجادِ 10:   دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

5    16 - 8 = 6    13 - 7 = 

 16 -     =     13 -     =    

 10 -     =     10 -     =    

 16 – 8 =     13 – 7 =    

دادِ: 7، 16، 9: َعْ تَرابِطَةَ لِألْ قائِقَ الْمُ تُبُ الْحَ  7 أَكْ  

    +     =          -     =    

    +     =          -     =    

: قودَ فْ دَ الْمَ دَ دُ الْعَ أَجِ
8     + 9 = 14 9    15 -  = 6

2

9

12

6

6

2

8

10

8

5

18

9

3

4

6

9

5 9

16 97 16 7

7 16 79 16 9

10

6

اختبار نهاية الوحدة:

د للطلبة الصفحة التي تحوي اختبار نهاية الوحدة 	  حدِّ
في كتاب الطالب، ثم اقرأ لهم األسئلة، واطلب إليهم 
حلَّ المسائل من 1 إلى 9 بصورة فردية، ثم اختر بعض 
اإلجابات غير الصحيحة، وناقشــهم فيها، ُمبيِّنًا الخطأ 

حه. فيها، ثم صحِّ

ع الطلبة إلى مجموعات رباعية غير متجانســة، ثم 	  وزِّ
ع بقية األســئلة على المجموعات؛ شرط أْن تُحلَّ  وزِّ

كل مجموعة سؤااًل مختلًفا.

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

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

اســتعن باألســئلة التراكميــة لمراجعــة المفاهيــم 	 
والمهارات الرياضّيــة التي تعلَّمها الطلبة في وحدات 
سابقة والمرتبطة بنتاجات هذه الوحدة. تساعد األسئلة 
التراكمية الطلبة على الربــط بين أفكار وموضوعات 

تعلموها في أوقات متباعدة.

اطلْب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمية واجًبا منزليًّا، 	 
ثم ناِقشهم في الحلول في الحصة القادمة.
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ةُ؟ لَتْ سارَ زٍ أَكَ رَ بَّةَ كَ مْ حَ . كَ بّاتٍ ها 8 حَ عَ يَ مَ بَقِ ها، فَ لَتْ بَعْضَ ، أَكَ زٍ رَ بَّةَ كَ ةَ 12 حَ عَ سارَ  10 مَ  

         =    

؟ قِفِ وْ يَتْ في الْمَ قِ ةً بَ يّارَ مْ سَ . كَ يّاراتٍ نْها 7 سَ رَ مِ ، غادَ ةً يّارَ يّاراتٍ 14 سَ قِفِ سَ وْ  11 في مَ  

         =    

ْولِيَِّة: تَْدريٌب َعىل اِالْخِتباراِت الدَّ

؟ ثِّلُ ذلِكَ حِ الَّتي تُمَ ةُ الطَّرْ لَ مْ دِ 7، ما جُ دَ دِ 13 إِلى الْعَ دَ نَ الْعَ دادِ مِ َعْ طِّ األْ لى خَ دٌ عَ عْ كَ سَ رَّ  12 تَحَ  

  13 - 6 = 8  13 - 6 = 7  13 - 7 = 6  13 – 7 = 7

؟  - 6 = 13 : حِ ةِ الطَّرْ لَ مْ قودُ في جُ فْ دُ الْمَ دَ  13 ما الْعَ  

  17   8    7    19

أَْسِئلٌَة تَراكُِميٌَّة:

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

14    7 + 8 =     15    12 + 5 =    

16    9 + 9 =     17    13 + 0 =    

نْ أَنا؟     مَ دِ 8 يَكونُ النّاتِجُ 14، فَ دَ عَ الْعَ ني مَ عُ مَ ما تَجْ نْدَ دٌ عِ دَ  18 أَنا عَ  

2

12 8- 4

14

15 17

18

6

13

7- 7
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دادِ: َعْ طِّ األْ تِعْمالِ خَ حِ بِاسْ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1    13 - 5 =     2    16 - 8 =    

3    13 - 7 =     4    18 - 13 =    

5    20 - 11 =     6    17 - 9 =    

دادِ:   َعْ طِّ األْ لى خَ ةَ عَ ثَّلَ مَ مُ حِ الْ ةَ الطَّرْ لَ مْ تُبُ جُ  7 أَكْ  

6 7 8 9 10 11 12 13 145 15

     -       =     

عَ فادي؟    يَ مَ قِ ا بَ مْ دينارً . كَ نانيرَ بْلَغِ 6 دَ تِهِ بِمَ ُخْ ةً ألِ يَّ دِ نْها هَ تَر مِ ا، اشْ عَ فادي 15 دينارً  8 مَ  

     -       =     
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: عْفِ ةَ الضِّ قيقَ الً حَ مِ تَعْ سْ حِ مُ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1     2    

 8 + 8 =     5 + 5 =    

 16 - 8 =     10 - 5 =    

3    10 + 10 =     4    7 + 7 =    

 20 - 10 =     14 - 7 =    

  : عْفِ ةَ الضِّ قيقَ الً حَ مِ تَعْ سْ بَ في  مُ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

5    12 -  = 6 6     -  = 8

عَ  يَ مَ قِ ا بَ مْ دينارً . كَ ةِ سَ رَ دْ مَ يِّ في الْ يْرِ شِ الْخَ رْ قِ نْدوقِ الْ نْها لِصُ نانيرَ مِ عَ بـِ 9 دَ بَرَّ ا، تَ عَ سامي 18 دينارً  7  مَ  

سامي؟
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حِ بِإيجادِ 10: دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1    12 - 4 = 2    17 - 11 = 

 12 -     =     17 -     =    

 10 -     =     10 -     =    

 12 - 4 =     17 - 11 =    

3    13 - 5 = 4    18 - 13 = 

 13 -     =     18 -     =    

 10 -     =     10 -     =    

 13 - 5 =     18 - 13 =    

: حُ طُ 10، ثُمَّ أَطْرَ وِّ أُحَ

5    13 - 8 =      6    11 - 7 =     
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: حِ يجادِ ناتِجِ الطَّرْ عِ إلِ مْ ةَ الْجَ قيقَ لُ حَ مِ تَعْ ، ثُمَّ أَسْ عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    7 + 6 =     2    13 + 5 =    

 13 - 7 =     18 -1 3 =    

 13 - 6 =     18 - 5 =    

3    9 + 11 =     4    6 + 13 =    

 20 - 9 =     19 - 6 =    

 20 - 11 =     19 - 13 =    

: بَ في  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

5    8 -  = 4 6     - 7 = 9

: ةِ دادِ الثَّالثَ َعْ تِعْمالِ األْ حٍ بِاسْ تَيْ طَرْ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

7    7 , 15 , 8 8    9 , 4 , 13

تِها؟ عَ أُخْ ةً مَ فَ دَ مْ صَ نْها، فَكَ ةً مِ فَ دَ بَةَ 11 صَ عَ هِ . إِذا كانَ مَ ةً فَ دَ تُها 17 صَ أُخْ بَةُ وَ تْ هِ عَ مَ  9 جَ  
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: تَرابِطَةِ مُ قائِقِ الْ ةِ الْحَ طاةَ لِكِتابَ عْ مُ دادَ الْ َعْ لُ األْ مِ تَعْ  1 أَسْ  

14

5 9

    +     =    

    +     =    

    -     =    

    -     =    

: طْ تَيْنِ فَقَ تَرابِطَ تَيْنِ مُ قيقَ جودِ حَ بَبَ وُ ا سَ رً سِّ فَ دادِ: 7 , 14 , 7، مُ َعْ تَرابِطَةَ لِألْ مُ قائِقَ الْ تُبُ الْحَ  2 أَكْ  

     +     =         -     =    

:( يْنِ تَلِفَ خْ يْنِ مُ لَّ تُبُ حَ دِ 12 ( أَكْ دَ تَرابِطَةَ لِلْعَ مُ قائِقَ الْ تُبُ الْحَ  3 أَكْ  

 . طْ قَ تَرابِطَتانِ فَ تانِ مُ قيقَ نْها حَ نْتُجُ مِ دادٍ يَ ةَ أَعْ تُبُ ثَالثَ  4 أَكْ  

ُ
��َ�ِ��

َ
��ُ

ْ
�� 

ُ
��ِ���َ

ْ
�� 5  �ُ�ْ ����

9 14

5

7

8 + 4 =12        12 - 4 = 8

4 + 8 = 12       12 - 8 = 4

5 + 7 = 12       12 - 7 = 5

7 + 5 = 12       12 - 5 = 7

14

14

5 9

9

7 7

5

14 5

14

14

إجابة ممكنة: 6,6, 12

7

9

PB

ْرُح
َّ ط

ال
:2

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

26

: قودَ فْ دَ الْمَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

1    

14 17

 2    

14 173    14 17 4    14 17

:( لولٍ تُبُ 5 حُ قودَ (أَكْ فْ دَ الْمَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

5     +  = 16 6     -  = 14

طَتْ أَريجُ  لْو أَعْ ةَ حَ مْ قِطْعَ . كَ ها 8 قِطَعٍ عَ يَ مَ بَقِ نْها، فَ ا مِ دً دَ تَها عَ طَتْ أُخْ لْو، أَعْ ةَ حَ عَ أَريجَ 13 قِطْعَ  7  مَ  

تَها؟ أُخْ

نْ أَنا؟ بِحُ 11، فَمَ نّي 8 أُصْ حَ مِ دٌ إِذا طُرِ دَ  8 أَنا عَ  
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إجابات ممكنة:
7+ 9= 16

11+ 5= 16
12+ 4= 16

13 + 3 = 16

إجابات ممكنة:
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14 - 0 = 14
17 - 3 = 14
18 - 4 = 14
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   ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد: 100 – 0                                1 من 4

198

Resource sheet 1

Resource sheet 1: 0 –100 number cards 1 of 4

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29
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   ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد: 100 – 0                                2 من 4

199

Resource sheet 1

Resource sheet 1: 0 –100 number cards 2 of 4

30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59
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   ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد: 100 – 0                                3 من 4

200

Resource sheet 1

Resource sheet 1: 0 –100 number cards 3 of 4

60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77

78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89
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   ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد: 100 – 0                                4 من 4

201

Resource sheet 1

Resource sheet 1: 0 –100 number cards 4 of 4

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99 100
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59G

   ورقة المصادر 2: خط األعداد )0-20(

213

Resource sheet 13

Resource sheet 13: 0–20 number line
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   ورقة المصادر 3: خط األعداد )0-10(

214

Resource sheet 14

Resource sheet 14: 0–10 number line
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   ورقة المصادر 4: خط أعداد )0-30(

220
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Resource sheet 19 

Resource sheet 19: 0–30 number line
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   ورقة المصادر 5: خط أعداد فارغ

217

Resource sheet 17

Resource sheet 17: Blank 0–20 number line
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   ورقة المصادر 6: بطاقات اإلشارات

215

Resource sheet 15

Resource sheet 15: Operations cards

+ + + +

– – – –

÷ ÷ ÷ ÷

× × × ×

= = = =
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   ورقة المصادر 7: مروحة األعداد 6-1

207

Resource sheet 7

Resource sheet 7: 1–6 spinner
How to use the spinner
Hold the paper clip in the centre
of the spinner using the pencil
and gently  ick the paper clip
with your  nger to make it spin.

4
3

1

5
2

6

59788_P198_232.indd   20759788_P198_232.indd   207 06/07/16   10:25 AM06/07/16   10:25 AM

ثبت مشــبك ورق فــي منتصف مروحة 
األعداد، ثم باســتخدام قلم رصاص، ثم 

ر المروحة بلطف دوِّ
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   ورقة المصادر 8: العشرات

212

Resource sheet 12

Resource sheet 12: Base 10

10 20 30

40 50 60

70 80 90
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   ورقة المصادر 9: أسهم القيمة المنزلية

211

Resource sheet 11

Resource sheet 11: Place value arrow cards

6 7 8 9 0

12345

0 0 0 0 0

00000

6 7 8 9 0

12345
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   ورقة المصادر 10: عد األشياء

202

Resource sheet 2

Resource sheet 2: Object counting
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   ورقة المصادر 11: ما العدد؟

203

Resource sheet 3

Resource sheet 3: How many?
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ُل ُمَربَّعاٍت بَِحَسِب َعَدِد اأْلَْشياِء: ُأَظلِّ
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   ورقة المصادر 12: قطار األعداد

205

Resource sheet 5

Resource sheet 5: 0–20 number track
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   ورقة المصادر 13: قطع الثعبان

59R



59S

   ورقة المصادر 14: الجمع ضمن العدد 10

َأِجُد ناتَِج اْلَجْمِع:



59T

   ورقة المصادر 15: حقيقة الضعف



59U

   ورقة المصادر 16: الطرح ضمن العدد 10

أجد ناتج الطرح:



59V

   ورقة مصادر 17: ألون مع الطرح


