
 خمّطط مقرتح لتسيري درس
 13ترتيبه يف الوحدة: احلساب وحدة:ال 115 / 101 :رقم البطاقة ورقم الصفحة 5: املقطع 1س  :راسيّ املستوى الدّ 

 2احلساب بتمّعن    املوضوع:
 .القريصات الوسائل واملعينات:

 .العدد ضعف على ابالرتكاز جمموع حساب - :علمات املستهدفةالتّ 
 .01ابالرتكاز على الكتاابت اجلمعّية املختلفة للعدد  حساب جمموع -

 .96إىل  قراءة األعداد وكتابتها و فويّ الشّ  العدّ  - :رسة للدّ ة األساسيّ املكتسبات القبليّ 
 .96ة لألعداد إىل كتاابت مجعيّ   -
 .01أصغر من ضعف عدد  -

 .مواليةحساب جمموع ابالرتكاز على عشرة  - رس:امتدادات الدّ 
 .ةــــة والعموديّ يـّ ة األفقها بوضع العمليّ وحلّ  مجعات ف على وضعيّ عرّ تّ ال -

 :ومن سندات أخرى -املنهاج والوثيقة املرافقة  -ة مسيّ ندات الرّ رس من السّ ة للدّ ايضيّ تقدمي مبّسط للمعرفة الرّ 
 كميليّ التّ  العدّ  أو األصابع على العدّ  لميذالتّ  بجيرّ  ة،آليّ  (4+  3=  7) تيجةالنّ  تكون أن قبل: مثال. فيه نمتمعّ  حساب عن ينتج اآللّ  احلساب إنّ  -

 بتتطلّ  أخرى، ملهام امستعدّ  لميذالتّ  جتعل يتبسرعة والّ  نفيذالتّ  إىل هتدف يتالّ  ةاآلليّ  فإنّ  هذا إىل ابإلضافة( ،...5،9،7 :يقول أي) أربعة من انطالقا
 ...،ذكرالتّ  قد،النّ  ل،خيّ التّ  :لميذالتّ  عند املهارات بعض ةبتنميّ  يسمح فهو هنّ الذّ  للحساب فعيّ النّ  ابعطّ ال هذا زايدة على. يسي والتّ  ثبيتللتّ  دريبالتّ 

 وحيدة طريقة فرض عدم يستدعي ما هذا .لنتائج البسيطة الوةالتّ  عوض اذهنيّ  نتيجة عن ريقة للبحثالطّ  اختيار يف ةاحلريّ  على إبحلاح دنؤكّ  نافإنّ  وهلذا
 .عليها صّ ابلنّ  االكتفاء بدل ات املستعملةوالعمليّ  األعداد خواص إببراز يسمح ما وهذا. املستعملة إجراءاته يشرح وحيلل لميذالتّ  جعل بل اب،حس إلجناز

 14:ص ةقميّ الرّ  اأمّ  ،76:ص املطبوعة 1011 املرافقة الوثيقة 
 وجيهاتالتّ  ةعلميّ التّ  -ة عليميّ ممارسات التّ 

ّبت األيستاذ جدول األعداد على الّسبورة، وكتابة بعض األعداد عليه يث احلساب الّذهيّن:
 كّل مرّة عددا ويطلب من املتعّلمني كتابته على األلواح.  يفيغّطي 

 تكرار العملّية مع أكرب عدد ممكن من األعداد. -

 هر.امن من الشّ اليوم الثّ  هواليوم  -
 ؟أايم 6اري  بعد : كم يسيكون التّ لوباملط

 أكتشف:
 .على األلواح ابلقريصات 8 و 6بتمثيل العددين  منياملتعلّ  مطالبة  -
 اآلتّية:ة اجلمع عمليّ  إىل يتوّصلوا مني حّت املتعلّ مناقشة  -

....  =6  +8 
 .(عمل ثنائيّ ) :ة خمتلفةجراءات شخصيّ إبالبحث عن انتج اجلمع  -
 ءات اخلاّصة هبمجراومناقشة اإل، بعض املتعّلمنيعمل يعرض األيستاذ بعد البحث  -
 ق من صّحتها.الّتحقّ و 
 :إىليناقش األيستاذ املتعّلمني حّت يتوّصلوا  -
 .جياد انتج اجلمعإل 1عف + أستعمل الضّ  -1

 .عرض الوضعّية مشافهة -
 من خالل الّسؤال عن املطلوبإاثرة اهتمام املتعّلمني  -

 ايستعدادا إلريساء املوارد اجلديدة.

 عدد ضعف مفهوم على قبل من تعّرف أن للمتعّلم يسبق -
 01 إىل ماملتمّ  وتعيني 01 العدد تفكيك على عمل كما
 يف املكتسبات هذه لتوظيف منايسب شاطالنّ  يعترب هلذا
 جراءات خمتلفة.إب 8+ 6 ابحس

 كميليّ التّ  أو العدّ  0، 0 مون على العدّ قد يعتمد املتعلّ  -
 لكن ليس هذا هو اإلجراء املقصود لذلك على األيستاذ

ت درايستها مّ ـات تايستاجتيّ  على تنبيههم إىل ضرورة االرتكاز
إىل عشرة( جلعل احلساب  ماملتمّ عدد أو  ضعفمن قبل )

 .أيسرع

املستخدم لزمالئه  لإلجراءذ على شرح املتعّلم يرّكز األيستا -
 وتشجيعهم على ذلك.

تفكيك العدد  حيث يتمّ  فكيكالتّ ريقتني على تعتمد الطّ  -  
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 .إلجياد انتج اجلمع 10ن أكوّ  -1

 أايم؟ 6كم يسيكون الّتاري  بعد  الّتذكري بسؤال الوضعّية: -
 الّشهر. يف 16يسيكون الّتاري  اجلواب: 

 حالة. املنايسبة لكلّ  انتاملكوّ إىل  انّ الثّ 

لوا على نفس م صحصّ مني يالحظون أنّ املتعلّ جيعل األيستاذ  -
 .ادها يف احللّ يت مّت اعتمالّ  ريقةاتج وإن اختلفت الطّ النّ 

 أجنز:
 .تنييبكيفكّل جمموع   حيسب -

ها مّث ينجز املتعّلمون شرحيو  مة كّل نشاطعليأ األيستاذ تقر ي -
  األنشطة تدرجيّيا

 .رين منهماملتعثّ  توجيهو  املتعّلمنيأعمال مراقبة  -
 .طريقة كلّ   يفمني يت تواجه املتعلّ عوابت الّ ل الصّ تذلّ  -
 .متعلمنْي  شاط مسابقة بني كلّ نّ ميكن لأليستاذ أن جيعل ال -
 .صحيح الفرديّ التّ  مثّ  بورةعلى السّ  صحيح اجلماعيّ التّ  -

 أمتّرن:
 العدد. ضعفابالرتكاز على يكمل احلساب  -0

 العدد. ضعفابالرتكاز على حيسب  ل األعداد بنقاط مثّ ميثّ  -
 .ة أخرىة وابيستعمال ضعف العدد مرّ مرّ  01حيسب ابيستعمال تفكيك  -2
 .01 العدد رتكاز على الّضعف أو على تفكيكحيسب ابال -3

 معطاة. على شكل جمموع ابيستعمال أعداد 17العدد  بكتي:أحبث

 76ص: تنجز على دفت األنشطة  -
ها مّث ينجز املتعّلمون شرحيو  مة كّل نشاطعليأ األيستاذ تقر ي -

 .األنشطة تدرجيّيا
 .نهمرين ماملتعثّ  توجيهو  املتعّلمنيأعمال مراقبة  -
مثّ مجاعيّا على الّسبورة،  وتصحيح األخطاءة مناقش -

 الّتصحيح الفردّي على دفت األنشطة.
 ة للعددمعيّ اجلكتاابت لل بحث عن الكيفّيات املختلفةال -

 (8+  4+ ) 5(  ،  9+  7+ ) 4، وهي:  07
7 ( +4  +9) 
 .دون ذكر امسها اخلاصّية التّبديلّيةجيب اإلشارة إىل  -
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 (2احلساب بتمّعن  ) خاّصة بدرس: إثرائّيةل ورقة عم

  .ةـانـخ لّ ـي كـب فـايسـنـمـدد الـعـب الـتـكأ -
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https://www.manaradocs.com/

https://www.facebook.com/manaradocs/

https://www.facebook.com/groups/ManaraDocs

https://www.pinterest.com/manaradocs/

https://www.youtube.com/channel/UCh3qlxnCZ0hZn21i8UZrV3Q




