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 )ساعة 25(  100األعداد الطبيعية في مجال ال .  أ

  . وكتابتها20 حتى 1التعرف على األعداد من  .1 

   .معرفة قيم األحرف من أ حتى ي  .2 

   .التعرف على العدد صفر  .3 

   .100، والعّد حتى 50اإلحصاء حتى   .4 

   .التعرف على إشارة يساوي، وإشارتي التباين  .5 

   .ألعدادمستقيم ا  .6 

   .100التعرف على األعداد في مجال الـ   .7 

   .الزوجي والفردي  .8 

 ) ساعة 70(  العمليات الحسابية .ب

  .10الجمع والطرح حتى  .1 

   . الثانية10الجمع والطرح في الـ   .2 

   .الجمع والطرح بعشرات كاملة  .3 

   . أو أكثر20الجمع والطرح حتى   .4 

   . في الجمع والطرحمسائل كالمية  .5  

   .20الضرب والقسمة حتى   .6  

 )ساعة 30(  القياسات والهندسة. ج

   القياسات  .1  

   .قياس الطول .أ  

  .قياس الزمن .ب  

   .األشكال الهندسية  .2  

  .معرفة المضلعات  .أ  

  .فحص أشكال رباعية مختلفة وتمييز المستطيل والمربع .ب  

   .نعكاس االأواإلزاحة   .3  
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عدد              المواضيع     
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات
 

  األعداد الطبيعية .  أ
 100في مجال ال 

 .التعرف على األعداد بواسطة أغراض ملموسةيتم  • 

التعرف على األعداد من   .1
 20 حتى 1

  .داد بشكل صحيحيجب التأكد من كتابة األع •  6

العدد  ما هو ،أي عدد أكبر من اآلخر(د ترتيب األعدا •      
  الموجود بين عددين معطيين؟ ما هو العدد 

  ).؟...أي عدد أقرب ل الذي قبلي والعدد الذي بعدي؟
  .مقارنة بين كمّيات •      

  :أمثلة       

  من أنا؟ -       
  .8 من 1ب أنا أكبر   -    

  .6 وقبل 4د أنا موجود بع  -    

  ..11 َو 9أنا موجود بين   -       

كل ل ة العدديةقيمالمعرفة   .2
  أ حتى يمن   حرف

  .استعمال األحرف لترقيم األسئلة •  2

  ،)األول أ: مثالً( األحرف لترقيم الصفوف لاستعما •      
  .ولتسمية األضالع والرؤوس وغير ذلك 

التالميذ أن الصفر عدد، يجب بسبب صعوبة فهم  •  2  التعرف على العدد صفر  .3
  .تقوية فهم التالميذ بأن الصفر عدد بطرق متنوعة

ويجب األخذ بعين االعتبار بأن للعدد صفر يوجد        
  :جانبان

  :الجانب الكمّي. 1        
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  :مثال        

   صحن؟كم حّبة تفاح في كل        
  

  . تفاحات3في الصحن أ 
  
  

  . واحدةتفاحةفي الصحن ب 
  
  

  . تفاحات0 في الصحن ج

  

  :الجانب الترتيبي. 2        

  .موقع الصفر في ترتيب األعداد        
 والعد 50اإلحصاء حتى  .4

 أو 100تصاعدًيا حتى 
  أكثر

هو أن نعّد أغراًضا مختلفة، أما العّد بحد : اإلحصاء •  4
لكي .  أسماء األعداد بدون أغراضو لفظذاته فه

يدرك التلميذ معنى اإلحصاء فيجب على المعلم أن 
إحصاء :  بفعاليات مختلفة داخل الصف مثليقوم

 .الخ..الدفاتر، األوراق، األقالم، الكراسي، األوالد
يجب التأكد من أّن التلميذ استخدم اإلحصاء بطريقة 

  .صحيحة للمذكر والمؤنث
-  
  

-  
  
 

  العّد َبْعَد استمرارية 
   عدد  معين

  اإلحصاء، والعد 
الزوجي، والخماسي،  

  وبالعشرات

  العّد يساعد التلميذ على أن يكتشف النظام الموجود  • 
في  ترتيب األعداد الطبيعية،  ويجب عدم التخوف 

  .من العد بدون فهم
التدريب الشفهي على العّد من درس إلى آخر ُيساعد 

  .ميذعلى ترسيخ الفهم عند التال
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

  
وإشارتي  إشارة يساوي  . 5

  التباين
من خالل <  َو>  التباين  يمكن التعرف على إشاراتي •  2

  نعيق التعليم بسببأالاستعمال األعداد، وعلينا 
القراءة في . صعوبة تذكر التالميذ لإلشارات

  : تكون من اليسار إلى اليمين، مثالًالرياضيات

  ، والتعبير8 أصغر من 5 يجب أن نقرأها 5 > 8 

  .5 أكبر من 8 يجب أن نقرأها 8  <5 
كنقاط   األعداد الصحيحة الموجبة والصفر عرض  2  مستقيم األعداد . 6

وتفسير عالقات الترتيب . متساوية األبعاد على شعاع
  .لى اليمين أو اليساربين األعداد بحسب موقعها ع

  .يكمل التالميذ األعداد الناقصة على مستقيم األعداد •      

  :مثال       

  .اكتبوا األعداد الناقصة       

              |         |         |         |         |         |       |  
                                   3                  1     0  

  يجب التشديد على كتابة األعداد تحت إشارات التقسيم •      
  .المعّدة لكتابة األعداد، وليس بين اإلشارتين

    التعرف على األعداد .7

 100مجال الـ في 

 .100العّد بالعشرات الكاملة، وكتابة العشرات حتى  •  5

 

  قراءة وكتابة   -
  100األعداد حتى 

  

  : مثال   

  .73افتح الكتاب صفحة 
  

  .إكمال األعداد الناقصة في سلسلة أعداد•    فعاليات مع األعداد  -
  

  .100إكمال األعداد الناقصة في جدول الـ  •      

•
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  .استنتاج قانونية المتوالية وإكمالها •      
  :أمثلة

 ...   2،4،6،8 ...   8،7،6،5.   ..1،3،5،7،9  
 األعدادزوجية األعداد، وفردية يفضل أن نبدأ موضوع  •  2  الزوجي والفردي  .8

ميذ حفنة يأخذ التل. من خالل فعاليات بأغراض محسوسة
 .عددها زوجي أم فرديمن الخرز ويفحص إذا كان 

 التلميذ يرتب مايمكن أن نبدأ بالتعريف البديهي عند
زة، فهذا يدلَّ على لخرزات بأزواج، وال تبقى أي خرا

  .أنها زوجية
زوجي والفردي بواسطة عملية يمكن التمييز بين العدد ال•      

فالعدد الزوجي هو العدد الذي يمكن أن نعرضه   الجمع،
وإكماال لما  .كحاصل جمع عددين صحيحين متساويين

سبق، يمكننا أيًضا أن نعّرف التالميذ بأّن العدد الزوجي 
  .2صحيح في هو حاصل ضرب أي عدد 

  .عدًدا فردًياالعدد غير الزوجي نسميه •      
العدد الزوجي هو العدد الذي يقسم على  :مالحظة للمعلم •      

 بدون باقي، لذلك فالعدد صفر هو عدد زوجي، ألن     2
ال حاجة للتحدث عن  ).بحيث ال يوجد باقي (0:2 = 0

حد زوجية العدد صفر في الصف األول، إال إذا طرح أ
  .التالميذ سؤاالً عنه

تُدرَّس العلميات الحسابية من خالل استعمال وسائل  • العلميات الحسابية.ب
  .ملموسة
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عدد   المواضيع
   الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  استعمال قوانين  -
  الحسابية العمليات 

  

سابية بناًء على يتم أساًسا استعمال قوانين العمليات الح•  
الفهم البديهي، وهنا يعتمد الفهم على الحقيقة بأننا نستطيع 

  .أن نحصي مجموعات بكل ترتيب ممكن
وجد حاجة إلعطاء في هذه المرحلة من التدريس ال ت

قانون التبادل، : أسماء قوانين العمليات الحسابية، مثل
وكذلك ال توجد حاجة لصياغة  .قانون التجميع وما شابه

  . القوانين بشكل مجردهذه
يمكن تطوير فهم القوانين والعالقات بواسطة الحل شفهًيا  •   

  . مناسبة تمارينأو كتابًيا لمتواليات

  :أمثلة    

  ;2-7;   5-7;    5+2;   2+5  .أ    

  ;3+3;    2+3;   1+3 .ب

 ;1+3;    1+4;   1+5 .ج

يكفي أن يفضل تعميم الظواهر مع التالميذ سوية، لكن        
  .نتعامل معهم بلغتهم فقط

نستعمل الصفر في كل مرحلة من مراحل التدريس  •      
  .كمضاف، كمطروح، وكفرق

          = 3+0,     =3-0,    = 0+5, =    5-5.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتم أساًسا تدريب التالميذ على حّل تمارين ذات عملية •  
ه باستطاعتهم حسابية واحدة، مع األخذ بعين االعتبار أن

  : حل تمارين فيها أكثر من عملية، مثالً
 =    1 + 2 – 3 + 5  
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

يجب تشجيع التالميذ على القيام بحسابات شفهية في •      
الصف األول، أما كتابة التمارين في هذه المرحلة فهي ال 

  .حسابات الشفهيةتسهل ال
من المعقول والمقبول بأن التمكن من حل التمارين شفهًيا 

بالرغم من ذلك، يجب  .يسبق التمكن من حلها كتابًيا
تدريس كتابة التمارين لتهيئتهم للفعاليات الكتابية في 

  .السنوات القادمة
يجب تطوير القدرة عند التالميذ على حل معادالت •      

وال ندرس في هذه . ة والفحصبسيطة بواسطة التجرب
 .المرحلة الخوارزميات الحسابية لحل المعادالت

  

  :أمثلة       

       50 =   + 20;      7 =    + 5;      6 =   - 10.  

) األيسر(تكون المعادالت التي فيها العدد األول : مالحظة •      
  .مجهوالً أصعب على التالميذ

1.  
، 10حل تمارين جمع ال يكون حاصل جمعها أكبر من  •  20

  .10وحل تمارين طرح ال يكون المطروح منه أكبر من 
  

  الجمع والطرح 
  لكبما في ذ (10حتى 

  الصفر كمضاف 
  )أو كمطروح

  

  

  .بناء تمارين جمع وتمارين طرح لنتيجة معطاة •  
  

  :مثال    
  : بطاقات10أمامكم 
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  بواسطة البطاقتين  أن نبني يمكن    

  

  .10 نتيجته جمع تمرين 
اختاروا أزواًجا من البطاقات، وابنوا منها تمارين . أ       

  .10 نتيجتها جمع

اختاروا أزواًجا من البطاقات وابنوا منها تمارين .  ب        
  .6 نتيجتها جمع

  تين   أن نبني بواسطة البطاقيمكن        
                        

  .5 نتيجته طرحتمرين  

اختاروا أزواًجا أخرى من البطاقات، وابنوا منها .  ج       
  .5 نتيجتها طرحتمارين 

 طرحاختاروا أزواًجا من البطاقات وابنوا منها تمارين . د        
  .2نتيجتها 

  الجمع والطرح  .2
   في العشرة الثانية

  
  

ريس الجمع والطرح في العشرة الثانية يمكن أن يعتمد تد•  6
  .على الجمع والطرح في العشرة األولى

  :أمثلة
  . 13+4=17:   لذا،4+3=7

  17-13=4، 17-4=13 لذا 7-4=3:وأيًضا

يفضل أن نعطي للتالميذ المتفوقين تمارين من مجاالت •      
ليس الهدف  .23 + 4  أو103 + 4: أعداد أوسع، مثالً

، بل للتحدي ولتشجيعهم على معالجة العمل المنظم
  .التفكير
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

الجمع والطرح   .3
  بعشرات كاملة

يمكن أن يعتمد تدريس جمع وطرح العشرات الكاملة •  4
  .على الجمع والطرح في العشرة األولى

 7=  عشرات 4 عشرات َو 3  ،3 + 4 = 7 : مثال
  .30 + 40 = 70 لذلك  ،عشرات

  الجمع والطرح   .4
   أو أكثر20حتى 

  
  

لتطوير الحس العددي يمكن أن نستخدم طرقًا مختلفة •  16
ويجب أال . للحصول على النتيجة بما في ذلك طريقة العّد

يستطيع التالميذ :  مثالً. نلزم التالميذ بطريقة حل معينة
تين على األقل، كما  بطريقتين مختلف8 + 4حل التمرين 

 :يلي
12=8+2+2=8+4 .  
12=2+6+4=8+4.   

في نهاية العملية التعليمية يجب على التالميذ أن يتوصلوا •      
 نتيجته 8 + 4بطريقة فورية ومباشرة إلى أن التمرين 

12.  
ُيمكننا أن نطلب من التالميذ القيام بعلميات جمع وطرح •      

  .ألعداد معطاة
  .رق إلى جوانب ُأخرى للحس العددييجب أن نتط•      
  :فيما يلي أمثلة تتعلق بالحّس العددي       
بين التمرينين أو حوطوا = دون أن تحلوا اكتبوا إشارة        

  :التمرين الذي نتيجته أكبر
       2+5               1+5  

18-5              18-3  
4+4               4+4+4  
5+6               8+9  

2+67             3+67  
90-2              90-1  
7+10             8+9  
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  مسائل كالمية  .5
   في الجمع والطرح

  

  

 مسائل كالمية متنوعة من خالل تعليم  التالميذيجب تعليم•  16
قطع (ئل عن النقود العمليات الحسابية، بما في ذلك مسا

  ).أيام األسبوع(والزمن ) نقدية ورقية وقطع نقدية معدنية

ا للتالميذ الذين يجدون يجب تعليم المسائل الكالمية أيًض •      
صعوبة في القراءة، وذلك بواسطة قراءة المسألة أو 

  .عرضها برسومات
  

نطلب من كل تلميذ بحسب قدرته صياغة مسائل كالمية •      
  .معطاةلتمارين 

  
يكون التركيز ليس على اإلجابة الصحيحة فقط، بل على •      

  .طريقة الحل أيًضا
  

يجب تشجيع التلميذ الذي أجاب بشكل صحيح عن المسألة •      
الكالمية أن يكتب تمرينًا حسابًيا مالئما إذا أمكن له ذلك، 

الرسم : أو أن يعبر عن طريقة حله بطرق ُأخرى، مثل
  .ميأو التعبير الكال

  
ُيفضل أن نعطي لمجموعات من التالميذ مسائل كالمية •      

للنقاش، بحيث تكون أصعب من المسائل المطلوبة في 
  .المنهج

  
  .يكون حّل المسائل الكالمية كتابًيا وشفهًيا•      
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

مسائل كالمية ذات   -
عملية واحدة في 

الجمع أو الطرح من 
  :اآلتيةاألنواع 

التجميع، اإلضافة، 
التنقيص، الباقي أو 

من المال  (الفائض
  )عند الشراء

  
  

ال نطلب من التالميذ أن يعرفوا أسماء أنواع المسائل  •  
الكالمية، بل من المهم أن نعرض لهم  أمثلة ألنواع 

  :المسائل المذكورة
  :  التجميع

 بنانير، كم بنورة 5 بنانير، ومع سميرة 4مير وجد مع ست
  ؟ مًعامع االثنين
  : اإلضافة

 3 شواقل، وحصل من أبيه على 4يوجد مع موسى 
  شواقل، كم شاقالً يوجد اآلن مع موسى؟

  : التنقيص
 حبات حلوى، أكلت منها حبتان، كم 5يوجد مع سوسن 
  حبة بقيت معها؟
  :الباقي أو الفائض

 شواقل، أعطيت البائع 7منها اشتريت زجاجة مشروب ث
ما هو عدد الشواقل المتبقي الذي حصلت  . شواقل10

  عليه؟
  .ةيمكن أن نعطي مسائل فيها معطيات زائد•      
  :مثال       
 كتب، وحبة أجاص 4 حبات تفاح، 3وجد في السلة ت       

  كم حبة فاكهة في السلة؟ .واحدة
طريق المحاكاة يمكن أن ندمج في العملية التعليمية عن  •      

مسائل كالمية تتعلق بالحياة اليومية من المجاالت اآلتية، 
الدكان، المطعم، صندوق المرضى، لوائح أسعار،  :مثل

وغيرها، ونطلب من التالميذ أن يخططوا إلجراء فعالية 
  .بشكل مستقل
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

كن أن نعرض أمام التالميذ مسائل حقيقية تحدث في يم •      
:المدرسة أو البيت، كالتحضير لحفلة، بحيث نسأل ما يلي

  كم كرسًيا نحتاج للحفلة؟
  كم زجاجة مشروب نحتاج؟

-  
  :أمثلة     

  

ة البحث عن عد
إمكانيات بطريقة 
  منظمة ومنهجية

  

  . بنورة حمراء وزرقاء13توجد مع سائد .   أ   
  حمراء وكم بنورة زرقاء يمكن أن  نورةكم ب    
  ).اكتبوا عّدة إمكانيات مختلفة(مع سائد؟ كون ت    

       
  خسر أكثر .  بطاقة لعب13وجد مع ضياء ت.  ب       

  كم بطاقة بقيت مع ضياء؟ .بطاقات  5من      
   ).اكتبوا عّدة إمكانيات (    

   -     =3:  اكتبوا األعداد الناقصة والمالئمة.  ج       

  .اكتبوا أكثر من إمكانية واحدة     
  . أقالم تلوين بمقلمتين7أرادت سهى أن تضع .   د       

  .جدوا عّدة إمكانيات     
  .10 وأصغر من 5جدوا أعداًدا أكبر من . هـ       
  6  -  >    =   3: أكملوا الناقص .  و       

  ).وجد أكثر من إمكانية واحدةت(     
  وجد أكثر ت( 2 +   <   10:  الناقصأكملوا.   ز       

  ).من إمكانية واحدة     
مسائل جمع متكررة   -

كتحضير بديهي 
  للضرب

  :مثال   
 5 مجموعات، في كل مجموعة يوجد 3وجد في الصف ت

  كم ولًدا في الصف؟. أوالد
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

الضرب والقسمة حتى  .6
20  

  .ُيدرس الضرب كجمع متكرر ألعداد مضافة متساوية •  8
  

  .يوجد للقسمة معنيان:  مالحظة •      
  : يوجد معنيان وهما3للقسمة على :  مثال

القسمة إلى ( مجموعات متساوية 3القسمة لـ ) 1
  ).أجزاء

 3أي كم . ( في المقسوم3إيجاد عدد مجموعات الـ ) 2
  ).قسمة االحتواء). (وم؟وجد في المقست

في الحالتين المذكورتين أعاله تُعتبر عملية القسمة كعملية 
  .عكسية للضرب

  
  :القسمة إلى أجزاءمثال لعملية 

 علب، بحيث يكون عدد األقالم في 3 قلًما على 12نوزع 
  ) أقالم4(كم قلًما في كل علبة؟  .العلب متساوًيا

  
  :لقسمة االحتواءمثال 

 3إلى علب، بحيث يكون في كل علبة  قلًما 12نوزع 
  ). علب4(كم علبة نحتاج؟ .أقالم

القسمة إلى ": ال نطلب من التالميذ معرفة المصطلحين
، لكن يجب على المعلمين أن "قسمة االحتواء"َو" أجزاء

  .يعرضوا لهم هذين النوعين من القسمة
ى النصف  إمكانية التعرف عل2 على 1تعطينا قسمة  •    التعرف على النصف  -

نوضح في هذه المرحلة ). دون أن نعطيه الرمز المجرد(
 .التدريسية أن نصف زائد نصف يساوي واحًدا صحيًحا
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عدد   المواضيع
  الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  :أمثلة    فعاليات إثراء -

ث أكملوا األعداد الناقصة في المربع السحري، بحي .  أ    
تحصلون على نفس حاصل الجمع في كل سطر، 

  .عمود أو قطر
 

 أغراض بطرق 3إيجاد جميع اإلمكانيات لترتيب  .ب    
 3ترتيب  . شمعات ملونة3ترتيب  :مختلفة، مثل

 3ترتيب جلوس  .أنواع من البوظة في كأسين
 . كراسي3أوالد على 

   القياسات والهندسة.ج

       القياسات  .1

  طولقياس ال.  أ
  

10     

 .يتمرن التالميذ على القياسات داخل الصف وخارجه•  -

  

مقارنة أطوال بطريقة  
مباشرة، ومقارنة بواسطة 

 وسيط
  :أمثلة 

    

    

    

    

.  أ
  .ب

  

. ج
  
.  د

  أيهما أطول قلم رصاص أم مسطرة؟

 طول  أغراض مختلفة، بحيث يكون10جدوا 
  .الغرض أصغر من طول قلم الرصاص

يط الخصر وطول الذراع بواسطة قارنوا بين مح
  .خيط

أيُّ . أمامكم مقلمة وأقالم رصاص بأطوال مختلفة
  األقالم نستطيع أن ندخلها داخل المقلمة؟
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  أمثلة وتوضيحات  عدد الساعات  المواضيع
  

قياس أطوال قطع   -
بوحدات قياس 

عشوائية وبوحدات 
ياس معيارية ق
  ) السنتمتر: مثالً(

يتمرن التالميذ على القياسات بوحدات قياس مختلفة،  •  
ويتعرفون على . مثل، الخطوات، األشبار وغيرها
  .مبادئ القياس بوحدات القياس

عندما نقيس الطول بواسطة األشبار مرةً، : مثال
وبواسطة الخطوات مرة أخرى، فإننا نتوصل إلى ما 

 وحدة القياس أكبر، فإن عدد كلما كانت :يلي
ويصغر العدد الذي يعبر . (الوحدات سيكون أصغر

  ).عن طول الشيء المطلوب قياسه
إذا كان طول القطعة المطلوب قياسها ال يساوي   •      

عدًدا صحيًحا من وحدات القياس، فإننا نعبر عن 
" تقريبا: "طولها بواسطة استعمال المصطلحات اآلتية

  ".أقل بقليل" " بقليلأكثر" "بين وبين"
مالءمة وحدة القياس للغرض المطلوب قياسه   •      

  ).نستعمل للقياس أغراًضا من بيئة التلميذ(
  

    

    

   :مثال
  :اقترحوا وحدات قياس تناسب قياس ما يلي

 .الغرفة، الساحة، الشباك، الطاولة، الكتاب، الممحاة

وقياس محيطات قياس الطول لخطوط منكسرة  •    قياس محيطات  -
  .لمضلعات مختلفة

 بواسطة المحيطمن المهم أن نجسد مصطلح  •      
ونضع .  مضلع بواسطة خيطإحاطة :فعاليات، مثالً

 .الخيط على استقامة واحدة ثّم نفحص طوله
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  أمثلة وتوضيحات  عدد الساعات  المواضيع
  

طعة المستقيمة هي أقصر نفحص ونشّدد على أّن الق •      
 .عًدا بين نقطتينُب

  كم ممحاة يساوي طول المقلمة؟ : مثال
  .خمنوا وافحصوا

  

     تقدير الطول  -

       

  :مثال
.     ما هو طول المقلمة بالمشابك؟ خمنوا ثم افحصوا

  يذ على معرفة ساعات صحيحة بأوقاتيتمرن التالم •  2  قياس الزمن .ب
يمكن أن نعطي ( .ات عقاربمختلفة من ساعة ذ

  ).الطالب المتفوقين قراءة ومعرفة أنصاف الساعة
دون أن . (حساب المدة الزمنية بساعات صحيحة •      

  ).12يجتاز الساعة 

        أشكال هندسية  .2

التعرف على   -
  المضلعات

أنه يختلف عن الخط على التعرف على المستقيم، و •  7
  .المنحني

لى مثلثات، أشكال رباعية، وما تصنيف المضلعات إ •      
  .شابه بحسب عدد األضالع

التعرف على أنواع المضلعات المنتظمة منها وغير  •      
  .المنتظمة

       

       

  :مثال
بواسطة (ابنوا  أو ارسموا عّدة مضلعات مختلفة 
صنفوها و) أشرطة، أو أقالم رصاص وما شابه

  :بحسب المعطيات اآلتية
  .عدد األضالع -       
عود طول مضلعات فيها طول ضلع واحد يساوي  -       

  .ثقاب مقارنة مع األضالع األخرى
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عدد   المواضيع
     الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

مضلعات جميع أضالعها متساوية نسبة لباقي   -       
  .المضلعات

 .تمييز أشكال في المستوى بأوضاع مختلفة •      
      • 

     

 .ن نعرض المضلع كخط منكسر مغلقيمكن أ

في الصف األول " مضلع" يمكن أن ندرس المصطلح 
بواسطة أمثلة ألشكال تعتبر مضلعة، وأشكال غير 

  .مضلعة
 

إذا أردنا أن نتحدث عن المضلع كخط منكسر مغلق، 
خط  :فيجب أن يسبق ذلك تصنيف الخطوط إلى ما يلي

  .منكسر، خط منحني، خط مفتوح، خط مغلق
قررنا أن نعرض المصطلح بواسطة أمثلة، فال وإذا 

 .حاجة لتصنيف الخطوط

 وعلى ،على أجسامو ،تمييز مضلعات في رسمة مركبة  •   
 .أغراض مختلفة

  :مثال    
، "نجمة داوود الحمراء"تمييز مضلعات مختلفة في  
 .صندوق، وفي غرفة الصفالعلى و

ة، وذلك من بناء مضلعات مختلفة من مضلعات معطا •      
  . أجزاء التنغرام:خالل استعمال وسائل ملموسة، مثالً

  .بحث مضلعات بواسطة طّي الورقة وقصها •      
  

       

       

  :مثال

 إلى مضلعين) أو أي شكل رباعي(قصوا مربًعا 
ما هي أنواع المضلعات التي يمكن أن . مختلفين

   نحصل عليها؟
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عدد   المواضيع
     الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

   :، مثلتمييز وبناء أشكال رباعية مختلفة •    أشكال رباعية  -
   .األضالعمختلفة 

  .أشكال رباعية غير محدّبة
  . أشكال رباعية ال يوجد لها اسم خاص

تمييز أشكال رباعية مبنّية من نفس األضالع، لكنها  •      
سائل وذلك بواسطة و(ليست مبنية بنفس الترتيب 

 ).ملموسة

يمكن أن نحصل على متوازيات أضالع أو دلتونات 
 سم، ومن قطعتين طول 6من قطعتين طول كل منها 

  . سم4كل منها 

فحص أشكال   -
رباعية مختلفة 

وتمييز المستطيل 
والمربع من عائلة 
  األشكال الرباعية

يتم تمييز أنواع األشكال الرباعية بحسب أطوال   •  5
دراك البديهي عند التالميذ للزاوية األضالع وبحسب اإل

 .القائمة

  

يمكن أن نتعرف على الزاوية القائمة من خالل طّي   •      
  :ورقة مرتين، كما يظهر في الرسمة اآلتية
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عدد   المواضيع
   الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

ل هو المستطي بحسب التعريفات في الهندسة فإن  •      
الُمعّين و ،)قائم الزاوية(توازي أضالع خاص م

 ، أما) متساويةأضالعه(متوازي أضالع خاص 
هو ُمعّين خاص ومستطيل خاص، وكذلك  فالمربع

  .متوازي أضالع خاص
  

تالميذ على المعلم أن يمنع الخطأ الدارج عند اليجب 
وكذلك أن يمنع الخطأ بأن  .بأّن المربع ليس مستطيالً

  .يس متوازي أضالعالمستطيل ل

ال نقصد أن تعلموا التالميذ عالقة : مالحظة للمعلم       
االحتواء في عائلة األشكال الرباعية في الصفوف 
األولى، وإنما يدرس هذا الموضوع في الصفوف 

  .العليا من المرحلة االبتدائية
للتعرف على األشكال الرباعية يمكننا أن نستعمل ما  •   

بواسطة عيدان كبريت، القص بناء أشكال  :يلي
يبني التالميذ مستطيالً من  .اللصق، الطي، وغيرهاو

مربعين، ويبنون مربًعا كبيًرا من أربعة مربعات 
يطوي التالميذ مربًعا إلى مثلثين أو إلى  .صغيرة

 .مستطيلين وما شابه

يمكن أن نريهم أّن أوجه الصندوق هي مستطيالت   •   
 ،) البستان الصفوق فيتعرف التالميذ على الصند(

  .وأوجه المكعب هي مربعات
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عدد   المواضيع
   الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

     6   االنعكاس أواإلزاحة  .3

  اإلزاحة -  
  

 هي إحدى التحويالت التي تدرس في المرحلة اإلزاحة •  
عرضنا . االبتدائية، إضافة إلى االنعكاس والدوران

إلزاحة قبل االنعكاس، لكن يمكن أن ندرس االنعكاس ا
  .في الصف األول، واإلزاحة في الصف الثاني

عند تنفيذ اإلزاحة تتحرك كل نقطة في المستوى بنفس  •      
ال نُدرس إزاحة المستوى كله  .االتجاه وبنفس الُبعد

في المرحلة االبتدائية، بل ندرس إزاحة األشكال في 
  .هذه المرحلة

 اإلزاحة بواسطة فعاليات نبحث ونتعرف على صفات •      
إضافةً إلى ذلك يفحص التالميذ زخرفات . ملموسة

نماذج من : ورسمات من مجاالت مختلفة، مثل
ويمكن أن نقترح .  الهندسة المعماريةومنالطبيعة 

  :على التالميذ الفعاليات اآلتية
نسخ صورة أو : بناء نماذج بواسطة اإلزاحة، مثل .أ      

رسمة بأبعاد متساوية وبنفس االتجاه على ورقة 
  .مقسمة إلى تربيعات

نُوّجه . بحث نماذج تكونت بواسطة إزاحات مختلفة .ب      
هذه الفعاليات للكشف عن صفات اإلزاحة أثناء إجراء 

  .بواسطة التمعن وبدون صياغة مجردة

تُنفذ اإلزاحة في المستوى للتالميذ المتفوقين، ليس فقط  •      
أثناء استخدام : ى أشكال، وإنما ألكثر من ذلك، مثالًعل

األحرف األبجدية يمكن تحريك حرف واحد إلى األمام 
إذا اقتضت  .عند الكتابة السرية) الحرف ت إلى أ(

  .الحاجة يمكن االستعانة بعجالت األحرف

  



  الصف األول

 45

عدد   المواضيع
    الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  .تحافظ اإلزاحة على األبعاد. 1   اإلزاحةصفات  -

مالحظة (. ينتقل كل شكل إلى الشكل الذي يطابقه .2       
يحفظ التطابق ألّن كل قطعة تنتقل باإلزاحة إلى : للمعلم

  ).القطعة التي تساويها في الطول

  .تحافظ اإلزاحة على االتجاه. 3       

  . في اإلزاحةنقطة ساكنةال توجد . 4       

  اجة لتوجيه التالميذ لصياغة ود أن نبرز أنه ال حن       
  .اإلزاحةصفات 

تدريس االنعكاس يمكن أن يسبق تدريس اإلزاحة  التي  •    االنعكاس  -
  .ستُدرس في الصف الثاني

نسخ على أنه ُيعّرف االنعكاس من الناحية الرياضية  •      
 تُنسخ كل نقطة في  حيثللمستوى بواسطة خط مستقيم،

إلى النقطة التي تقابلها من الجهة الثانية المستوى 
  .عد عنهللمستقيم وبنفس الُب

ال نُدرس في المدارس االبتدائية انعكاس المستوى كله،  •      
ُيبنى إدراك االنعكاس عند . بل ندرس انعكاس األشكال

حيث تساعد  بواسطة فعاليات بوسائل ملموسة، التالميذ
استخدام : ثل مكاس،هذه الوسائل على تكوين االنع

. المرآة، الطي أو التمعن بكتابة معينة خلف الصفحة
: يمكن أن نقترح على التالميذ إجراء الفعالية اآلتية

كونوا مضلعات جديدة من مضلعات معطاة من خالل  
تهدف . مضاعفة المضلعات المعطاة بواسطة االنعكاس

هذه الفعاليات للكشف عن صفات االنعكاس ليس 
  .ة المجردة، بل بواسطة التمعنبالطريقة الرسمي

 .نُبرز االنعكاس للتالميذ المتفوقين بعالقات أخرى •      
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عدد   المواضيع
    الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  :أمثلة        

 ).الذي ُدّرس من قبل(االنعكاس على مستقيم األعداد .  أ    
 بواسطة .-3 إلى 3 نعكس 0بواسطة النقطة : فمثال

ماذا يحدث إذا قمنا . -3 إلى 5 نعكس 1النقطة 
 في البداية، وبعد 0بعملية االنعكاس بواسطة النقطة 

 ؟1ذلك بواسطة النقطة 

الكتابة : اكتبوا كلمة أو جملة بالكتابة السرية، مثل .ب    
المعكوسة  بواسطة المرآة، وكتابة األحرف بواسطة 

 .خط االنعكاس

  .يحافظ االنعكاس على األبعاد  .1    -

  
س صفات االنعكا

  .2     بواسطة المستقيم

       

النقطة وصورتها موجودتان بنفس البعد عن خط 
  .االنعكاس

  
طرف العلم األصلي والطرف المنعكس موجودان بنفس البعد عن 

  .خط االنعكاس

ينتقل كل شكل إلى الشكل المطابق له، ألن كل قطعة  .3    
النعكاس وتُنسخ إلى القطعة المقابلة تنتقل بواسطة ا

  .والمساوية لها في الطول وهكذا ُيحفظ التطابق
    4. 

     

االتجاه   تغييريساعد. االنعكاس ال يحافظ على االتجاه
االنعكاس  تّم بأن الشكل الذي حصلنا عليهلتأكد من ا

   .اإلزاحة، فيما يلي أمثلةبوليس بالدوران أو 
  
  
   

  الدوران                  اإلزاحة                    االنعكاس  
 يحافظ على االتجاه          تحافظ على االتجاه      حافظ على االتجاه ي ال
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات
  

  ".نقاط ساكنة" نقاط مستقيم االنعكاس هي .5    

       

يتحد طرف عصا البالون األصلي مع طرف صورة عصا البالون في      
  .النقطة الساكنةنقطة واحدة، وهذه النقطة تسمى 

نود أن نبرز أنه ال حاجة لتوجيه التالميذ لصياغة     
 .صفات االنعكاس

 )نسبةً للمستقيم(التماثل  -

 

نة مستقيًما ينسخ إذا استطعنا أن نجد في صورة معي • 
الشكل على ذاته من خالل االنعكاس، فبإمكاننا القول 

 .بأّن هذه الصورة هي صورة متماثلة
 :نطلب من التالميذ أن يفتشوا عن التماثل فيما يلي •   

أشكال صور ألغراض، حيوانات، مناظر في الطبيعة، 
 . معمارية، وأي أشكال هندسية أخرىهندسية
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  تمكن والقدرة على التنفيذال
  

  .100العد حتى 
  .العد بعشرات كاملة

  .استمرارية العّد والعّد التنازلي
  .30اإلحصاء حتى 

  .100قراءة وكتابة األعداد حتى 
  )بين أعداد معطاة(يساوي، أكبر، أصغر 

  .إكمال أعداد ناقصة في متوالية أعداد
  .آحاد، عشرات: معرفة المصطلحات

  
  . شفهًيا10ة حقائق الجمع والطرح حتى معرف

  . جمع، طرح، وإشارتي العمليتين الحسابيتين: معرفة المصطلحات اآلتية
  .مسائل كالمية بسيطة

 . وحلها بواسطة وسائل ملموسة20كتابة تمارين جمع وطرح حتى 

  
  .بناء مضلعات بواسطة وسائل ملموسة مختلفة

  .ألضالعتصنيف وتسمية المضلعات بحسب عدد ا
  .التمييز والتعرف على المضلعات في المستوى بأوضاع مختلفة

  .تمييز مضلعات، وتمييز التشابه واالختالف بين المضلعات
 .، ضلع، رأس...مضلع، مثلث، رباعي، خماسي: معرفة المصطلحات اآلتية

  
  .قطع، أضالع أو خطوط غير مستقيمة: مقارنة أطوال، مثل

  .عشوائية لقياس الطول وحدات قياس استعمال
  .التعبير عن طول معين بوحدات قياس مختلفة

  .طول، وحدة قياس، محيط: معرفة المصطلحات اآلتية
  . السنتمتر لقياس الطولاستعمال

  


