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بسم هللا الرمحن الرحيم

تقدمي:
   يسران- إخويت املعلمني، أبنائي التالميذ -  أن نقدم لكم  الوحدة األوىل من كتاب الرايضيات 
للسنة األوىل االبتدائية، والذي يتكون من وحدات ثالث، ستظهر تباعا- حبول هللا- على أن 
يليب  أن  نرجو  جامع  يف كتاب  العام  هناية  يف  ومتحيصها-   جتريبها  بعد  الوحدات-  تستجمع 

الغرض، ويفي ابملطلوب.
   وننبه إىل أن العناية ابلكتاب نظيفا سليما قيمة حضارية جيب عليكم- أعزائي الصغار- أن 

تتنبهوا إليها، فتعطوه ما يستحق من عناية، ومتنحوه صداقتكم، فهو أعز صديق.
ويف األخري، نشكر كل من ساهم يف هذا العمل من قريب أو بعيد.  

املدير العام 
الشيخ ولد أمحدو
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      احلساب الذهين :                          

                                               
                            

َأْكَتِشُف:
  َأَدَواِت ِسيِدي .

 أَُلوُِّن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحَة:	 
 ُتوَجُد اْلِمْحَفَظُة َتَْت الطَّاِوَلِة. 

  ُتوَجُد اْلِمْحَفَظُة فـَْوَق الطَّاِوَلِة. 

  يُوَجُد اْلِكَتاُب فـَْوَق الطَّاِوَلِة.

  يُوَجُد اْلِكَتاُب َتَْت الطَّاِوَلِة.

 ُأْنُِز:
1- أَُلوُِّن الرَّْسَم اْلُمَناِسَب :

ـ - فَْأٌر فـَْوَق الطَّاِوَلِة 
 - ِقطٌّ َتَْت اْلَمْقَعِد .

2- أَُلوُِّن اِبأْلَْصَفِر النَّْجَمَة اْلَواِقَعَة فـَْوَق اْلَطِّ          3- أَْيَن يُوَجُد اْلَكْلُب؟
 .   َو اِبأْلَْزَرِق الِْاَلَل اْلَواِقَع  َتَْت اْلَطِّ

الّدْرُس 1
الَوْضِعيَّات النِّْسِبيَُّة :فـَْوَق ــ َتَْت

يطلب املعلم من التالميذ العد ابتداء من 2،1  ...10
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أََتعلَُّم:

اْلِكَتاُب فـَْوَق الطَّاِوَلِة.                                         اْلِمْحَفَظُة َتَْت الطَّاِوَلِة.

ُأطَبُِّق:
 1 - أَُلوُِّن اْلَعَصاِفرَي َتَْت الشََّجَرِة.                                                                                                                                     

 

3 -  ُأِحيُط األشياء اْلَواِقَعةَ فـَْوَق الطَّاِوَلةِ:      4 - أَُلوُِّن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحَة:  

اْلِكَتاُب                 الطَّاِوَلِة.

اْلَقَلُم                    الطَّاِوَلِة.

فـْتـَُر                  الطَّاِوَلِة. الدَّ

اْلُكوُب                 الطَّاِوَلِة.

اْلِقطُّ                    الطَّاِوَلِة.

اْلُكَرُة                   الطَّاِوَلِة.

فْوَق َتَْت

فْوَق َتَْت

فْوَق َتَْت

فْوَق َتَْت

فْوَق َتَْت

فْوَق َتَْت

2 - أَُلوُِّن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحَة :

 اْلَوَلُد                 السَّرِير.فْوَق َتَْتاْلِبْنت                  السَّرِيرِ.فْوَق َتَْت
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 َأْكَتِشُف: 
يف َساَحِة اْلَمْدَرَسِة

أَُلوُِّن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحَة:
  يُوَجُد ِسيِدي َخْلَف الشََّجَرِة.  

  يُوَجُد َأَماُدو َخْلَف الشََّجَرِة.

  يُوَجُدِسيِدي َأَماَم الشََّجَرةِ.
  يوجد َأَماُدو َأَماَم الشََّجَرِة.

  فَاِطَمُة َتِقُف َجْنَب اْلُمَعلَِّمِة. 

  ُأْنُِز:
ُد اْلِقطَّ الِذي يـََقُع َأَماَم اْلَبطَِّة.            2 -أَُلوُِّن اْلَْزرََة الِت تـََقُع َجْنَب اأْلَْرَنِب. 1- ُأَحدِّ

3- أَُلوُِّن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحَة:
     يَِقُف ِسيِدي َخْلَف َأَماُدو.

    يَِقُف َأَماُدو َخْلَف َسِعيٍد.

    يَِقُف َسِعيٌد َخْلَف َأَماُدو.

    يَِقُف َساِلٌ َأَماَم َأَماُدو.

الّدْرُس 2
الَوْضِعَيات النِّْسِبَيِة: َأَماَم ــ َخْلَف ـ َجْنَب

يطلب املعلم من التالميذ العد ابتداء من 10  ...20  احلساب الذهين :

 ِسيِدي        َأَماُدو               َساِلٌ                      َسِعيٌد    
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 أََتعلَُّم:

  ُأطَبُِّق:
1  أَُلوُِّن اْلُكَرَة اْلِت َخْلَف الطِّْفِل .                   2- أَُلوُِّن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحَة:

.                                                     - اْلِبْنُت َأَماَم    َخْلَف  اْلُكْرِسيِّ
. .                                                     - اْلَوَلُد  َأَماَم   َخْلَف  اْلُكْرِسيِّ

3- ُأِحيُط اأْلَْطَفاَل الِذيَن يـَْلَعُبوَن َتَْت الشََّجَرِة.   4- َأْشُطُب َعَلى السَّيَّارَِة اْلَواِقَعِة َأَماَم الشَّاِحَنِة، َو َعَلى الدَّرَّاَجِة الِت تـََقُع َخْلَف السيَّارٍَة.  

5- ُأِحيُط اْلَولَد اْلَواِقَف َجْنَب اْلََمِل.

التِّْلِميُذ َجْنَب اْلَمْكَتِب.اْلُمَعلَِّمُة َخْلَف اْلَمْكَتِب.اْلُمَعلُِّم َأَماَم  اْلَمْكَتِب.

.  6 - ُأِحيُط  السَّيَّارََة اْلَواِقَعَة ّخْلَف الشُّْرِطيِّ

 المعھد التربوي الوطني



9

    

َأْكَتِشُف:

ُد اْلَيَد اْلُيْمَن ِلُكلِّ ِطْفٍل.  ُأَحدِّ

  ُأْنُِز:
 أَُلّوُن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحَة :

     َيِْمُل الرَُّجُل َمْوزًَة يف َيِدِه اْلُيْمَن.

     َيِْمل الرَُّجُل تـُفَّاَحًة يف َيِدِه اْلُيْمَن.

     َيِْمل الرَُّجُل موزًة يف َيِدِه اْلُيْسَرى.

    َيِْمل الرَُّجُل تـُفَّاَحٌة يف َيِدِه اْلُيْسَرى.

ُد اْلَيَد اْلُيْسَرى ِلُكلِّ ِطْفٍل. ُد الضَّْوَء اأْلَْيََن ِللسَّيَّارَِة.                      - ُأَحدِّ - ُأَحدِّ

الّدْرُس 3
الَوْضِعيَّاُت النِّْسبِيَّةُ :     يَِميَن ـ يََساَر ــ َعْن يَِميِن ـــ َعْن يََساِر 

يطلب املعلم من التالميذ العد ابتداء من 20 ...30  احلساب الذهين :
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   أََتعلَُّم:

 ُأطَبُِّق:
1- أَُلوُِّن اْلُكَرَة َعْن َيَساِر اْلَوَلِد .                    2-أَُلوُِّن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحَة:

3-أَُلوُِّن اْلِبطَاَقَة الصَِّحيَحة:

     احْلََنِفيَُّة َعْن يَِنِي الشََّجَرِة.

     اْلُكَرُة َعْن َيَسارِ الشََّجَرِة.

     احْلََنِفيَُّة َعْن َيَساِر الشََّجَرِة.

     اْلُكَرُة َعْن يَِنِي الشََّجَرِة.

اْلَيُد اْلُيْمَناْلَيُد اْلُيْسَرى

ْمَيِة. الِكَتاُب َعَلى َيَسِار الدُّ

الَسيَّارُّة َعَلى يَِنِي الُكَرِة.

ْمَيِة َعَلى يَِنِي اْلِمْحَفَظِة. الدُّ

اْلِمْحَفَظِة َعَلى يَِنِي الُكَرِة.

 المعھد التربوي الوطني



11

الّدْرُس 4
الَعَدُد َواِحٌد 1

   َأْكَتِشُف:

 َما َذا يُوَجُد يف الصُّورَِة؟  َوَلٌد، ُكَرٌة، …………… 

ُد َمَع َتْصِفيَقٍة َواِحَدٍة َما يَِلي: َوَلٌد َواِحٌد        َجَبٌل َواِحٌد         َعَلٌم َواِحٌد   َشَجَرٌة َواِحَدةٌ .  -أَردِّ

  ُأْنُِز:
   1- ٌأْكِمُل: 

                           َوَلٌد َواِحٌد                َشَجَرٌة َواِحَدةٌ          ُكَرٌة .....       ُعْصُفوٌر......

2- َأَضُع  ِإَشارََة  ✔  يف        َتَْت اْلَمْجُموَعِة التِّ ِفيَها َشْيٌء َواِحٌد 1:

 3-َأِصُل بـنَْيَ اْلَعَدِد 1 َوالصُّورَِة املَُناِسَبِة:

يطلب املعلم من التالميذ العد ابتداء من 1...30  احلساب الذهين :
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 أَتـََعلَُّم:
  

 1     
َواِحٌد

 ُأطَبُِّق:
1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 1 َو أَُلوِّنُُه: 

2-َأْكُتُب الَعَدَد1 يف اَلِفَتِة املَْجُموَعِة املَُناِسَبِة:

3-أَُلوُِّن َسََكًة َواِحَدًة.                   4-ُأِحيُط َورََقًة َواِحَدًة.         5 -ُأْشُطُب َعَلى ُكَرٍة َواِحَدٍة.
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 َأْكَتِشُف:

 َما َذا تـََرى  يف الصُّورَِة؟ ____________________________________________

 ُأْنُِز:
1- ٌأْكِمُل 

 2- َأَضُع  ِإَشارََة ✔   يف          َتَْت اْلَمْجُموَعِة الَِّت ِفيَها َشيـَْئاِن ِاثـَْناِن 2:

3 - َأْرِبُط بـنَْيَ اْلَعَدِد 2 َوالصُّورَِة اْلُمَناِسَبِة :   4- َو أَُلوُِّن اثـْنـنَْيِ 2 اِبللَّْوِن اأْلَمْحَِر َو أَُلوُِّن اثـْنـنَْيِ 2 اِبللَّْوِن اأَلْخَضِر: 

 

الّدْرُس 5
اْلَعَدُد اثـَْنان 2

يطلب املعلم من التالميذ كتابة العدد 1 على األلواح و العد من 10 إىل 20   احلساب الذهين :

      بِنـَْتاِن اثـْنـََتاِن            ُعْصُفورَاِن اثـَْناِن                       َشَجَرَتِن ....
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  أَتـََعّلُم:

2 

اثـَْناِن

 - ُأطَبُِّق:
1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 2 َو أَُلوِّنُُه:

2-أَُلوُِّن اِبللَّْوِن نـَْفِسِه اْلُعْضَو اْلُمَكرََّر يف اْلَوْجِه:                      3-أَُلوُِّن اْلَمْجُموَعَة الِت ُيَساِوي َعَناِصُرَها اثـْنـنَْيِ.

4-ُأِحيُط  تـُفَّاَحتـنَْيِ .                                  5-ُأْشُطُب َعَلى ُكرتـنَْيِ.
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االّدْرُس 6
اْلَعَدُد َثاَلثٌَة 3

   َأْكَتِشُف:

 َما َذا يُوَجُد  يف الصُّورَِة؟ ___________________________________________

    ُأْنُِز:
1- ٌأْكِمُل 

               َثاَلُث ُكَراٍت                َثاَلثَُة ُكُؤوٍس              َثاَلُث ........

 2-َأَضُع  ِإَشارََة ✔    يف          َتَْت اْلَمْجُموَعِة الَِّت ِفيَها َثالَثَُة َأْشَياٍء 3:

    3-ُأْكِمُل الرَّْسَم َحتَّ َأْحُصَل َعَلى 3         :
________________________________________________________________                   

________________________________________________________________                  

4-َأُعدُّ َوَأَضُع َدائَِرًة َحْوَل َعَدَد َعَناِصِر اْلَمْجُموَعِة:

 احلساب الذهين :يطلب املعلم من التالميذ كتابة  األعداد 1 و 2 على األلواح و العد من 20 إىل 30
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 أَتـََعلَُّم : 

 3
َثاَلثٌَة

 ُأطَبُِّق:       
1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 3 َو أَُلوِّنُُه:

 2- َأِصُل بـنَْيَ اْلَعَدِد 3 َوالصُّورَِة اْلُمَناِسَبِة:

3- َكْم َعَدُد أَْلَواِن اْلَعَلِم اْلَوَطيِن؟                    4-َكْم َعَدُد أَْلَواِن ِإَشارَاِت اْلُمُروِر؟

................. ..............
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َأْكَتِشُف:
 

 َما َذا َأَرى  يف الصُّورَِة؟

 ُأْنُِز : 
1- ٌأْكِمُل :

                    َأرَِبُع َحَباِت َحْلَوى        َأْرَبُع ِمْلَعَقاٍت          ..... َمَصابِيح  

2-َأَضُع  ِإَشارََة  ✔  يف       َتَْت املَْجُموَعة التِّ ِفيَها 4:

3-َأْكُتُب الَعَدَد 4 َوأَُلوِّنُُه:
...................................................................................................
...................................................................................................

الّدْرُس 7
اْلَعَدُد َأْربـََعٌة 4

 احلساب الذهين :يطلب املعلم من التالميذ كتابة  األعداد 1 و 2 و 3 على األلواح 
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   أَتـََعلَُّم:

4
َأْربـََعٌة

   

 ُأطَبُِّق :
1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 4 َو أَُلوِّنُُه:

2- ُأِحيُط َمُْموَعَة احْلَيـََوااَنِت الِت ُيَساِوي َعَدُدَها َأْربـََعًة:

 3-َأُعدُّ َوَأِصُل َعَدَد اْلُكَرات َمَع الَعَدِد اْلُمَناِسب:    4-َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب َمَكاَن النَِّقاِط:
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الّدْرُس 8
الَعَدُد َخَْسٌة  5

 أكتِشُف: 

 َما َذا َأَرى  يف الصُّورَِة؟

 ُأْنُِز: 
1- ٌأْكِمُل :

                  َخُْس َضَفادِع               َخَْسُة طُُيوٍر                 ..... َأْشَجاٍر

2-َأِصُل بـنَْيَ اْلَعَدِد َواْلَمْجُموَعِة اْلُمَناِسَبِة:                    3-َأْحُسُب َعَدَد الطَّاِواَلِت:

.

يطلب املعلم من التالميذ كتابة  األعداد 1 و 2 و 3  و4 على األلواح   احلساب الذهين :
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 أَتـََعلَُّم:

5
َخَْسٌة

 ُأطَبُِّق:
1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 5 َو أَُلوِّنُُه:

2- ُأْكِمُل َرْسَم اأْلَْشَياِء أِلَْحُصَل َعَلى اْلَعَدِد 5:                  3- ُأْكِمُل ُكلَّ َرْسٍم ِبَا يـَنـُْقُصُه َعِن اْلَعَدِد اْلَمْكُتوِب يف اْلُمَربَِّع:

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

4-َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب َمَكاَن النَِّقاِط.               5-ُأَلوُِّن اْلَعَدَد اْلَمْطُلوَب ِمَن التُـّفَّاَحاِت.

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

5
5
5
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 أكتِشُف:    

   َما َذا َأَرى  يف الصُّورَِة؟ 

 ُأْنُِز: 
1- ٌأْكِمُل :       

                          ...... َبطَّاٍت          ِستَُّة َأْقاَلمٍ           ِستُّ َجَزرَاٍت

2-َأْجَعُل َدائَِرًة َعَلى َقْدِر اْلَعَدِد اْلَمْكُتوِب َعَلى يَِنِي ُكلِّ َمُْموَعٍة:

الّدْرُس 9
اْلَعَدُد ِستٌَّة  6

يطلب املعلم من التالميذ كتابة  األعداد 1 و 2 و 3  و4 ، 5 على األلواح  احلساب الذهين :
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 أَتـََعلَُّم:

6
ِستٌَّة
 ُأطَبُِّق:

1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 6 َو أَُلوِّنُُه:

ائَِرِة: 2- َأُعدُّ َوأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب يف الدَّ

ِفَتِة: 3-َأْرِبُط ِبَطٍّ بـنَْيَ ُكلِّ َمُْموَعٍة َو اْلَعَدِد اْلُمَناِسِب َلَا:          4 - ُأْكِمُل الرَّْسَم َحَسَب الالَّ

ِفَتِة : 5-أَُلوُِّن َعَدداً ِمَن اْلُمَربَـَّعاِت يـَُناِسُب اْلَعَدَد اْلَمْكُتوَب َعَلى الالَّ
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 أكتِشُف:    

  َما َذا َأَرى  يف الصُّورَِة؟

  ُأْنُِز: 
1- ٌأْكِمُل:                      َسْبُع بـََقراٍت  ... َضَفادَِع    َسْبُع َشَجَراٍت

2- َأُعدُّ َوَأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب يف اْلَانَِة َعَلى اْلَيَساِر

الّدْرُس 10
اْلَعَدُد َسبـَْعٌة  7

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

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

يطلب املعلم من التالميذ كتابة األعداد من 1 إىل 6 على األلواح  احلساب الذهين :
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 أَتـََعلَُّم:

7
َسبـَْعة

  ُأطَبُِّق:
1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 7 َو أَُلوِّنُُه:

2-َأُعدُّ اأَلَصاِبَع اْلَمْرُفوَعَة :              3-َأُعدُّ َو َأْكُتُب اْلَعَدَد:

4-َأْرِبُط ِبَطٍّ بـنَْيَ اْلَمْجُموَعاِت الِت َلَا نـَْفُس َعَدِد اْلَعَناِصِر:       5- أَُلوُِّن اْلَعَدَد اْلَمْطُلوَب ِمَن اْلَااَنِت:
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الّدْرُس 11
اْلَعَدُد َثَانَِيًة  8

 أكتِشُف:    

  َما َذا َأَرى  يف الصُّورَِة؟

 ُأْنُِز: 
1- ٌأْكِمُل: 

2- َأُعدُّ َوَأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب يف اْلَانَِة َعَلى اْلَيَساِر:

يطلب املعلم من التالميذ كتابة األعداد من 1 إىل 7 على األلواح  احلساب الذهين :

َثَانَِيُة طُُيوٍر                        َثَاِن َسََكاٍت                       ....... َسَيارَاتٍ   

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

..................
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 أَتـََعلَُّم:

8
 َثاَنَِيٌة

 ُأطَبُِّق:
1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 8 َو أَُلوِّنُُه:

ُأاَلِحُظ الصُّورََة َو ُأِجيُب َعَلى اأَلْسِئَلِة:  -

   
-َكم ِإْنَسااًن يف الصُّورَِة؟ ..............................
- َكْم ِمنـُْهم بـََناٍت؟...................................
-َكم ِمنـُْهم َأْواَلًدا؟ ...................................
-َكم ُمَعلَِّمًة يف الصُّورَِة؟...............................
- َكم ُكَرًة؟ ..........................................
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الّدْرُس 12
الَعَدُد ِتْسَعُة 9

يطلب املعلم من التالميذ كتابة األعداد من 1 إىل 8 على األلواح  احلساب الذهين :

 أكتِشُف:    

 َما َذا َأَرى  يف الصُّورَِة؟

  ُأْنُِز: 
1- ٌأْكِمُل:

2-ُأِحيُط 8 َسَحااَبٍت .

ِتْسُع ُكَراٍت                      ِتْسَعُة َأْواَلٍد                                 ....... ِذَئٍب
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  أَتـََعلَُّم:

9
ِتْسَعٌة
  ُأطَبُِّق:

1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 9 َو أَُلوِّنُُه:

2-ُأْكِمُل َرْسَم اأَلْشَكاِل ِبَقْدِر اْلَعَدِد َعَلى الَيِمنِي:

َأْكُتُب الَعَدَد اْلَمْفُقوَد يف      :

7

8

9
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الّدْرُس 13
ُمَقارَنَُة اأَلْطَواِل

يطلب املعلم من التالميذ كتابة األعداد من 1 إىل9 على األلواح  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 

 َماَذا ُتَشاِهُدوَن  يف  الصٌّورَِة؟ أَيُـُّهَما َأْطَوُل ِسيِدي َأْم َأَماُدو؟
   

   ُأْنُِز: 
1- ُأِجيُب :

    - َماَذا ُتَشاِهُد يف الصٌّورَِة؟              - َلوِّْن َأْطَوَلَُما اِبللَّْوِن اأَلْخَضِر؟

2-أَُلوُِّن اِبلَّلْوِن اأْلَْصَفْر أْقَصَرُهَا َو ابألمحر َأْطَوَلَُما.

ُأْكِمُل اِبْسِتْعَماِل : َأْطَوُل ِمن - أََْقَصُر ِمن

-النَّْخَلُة ...... الشََّجَرِة.

-الشََّجَرُة ....... النَّْخَلِة. 
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  أَتـََعلَُّم:

-الرَُّجُل َأْطَوُل ِمَن اْلَوَلِد.

-اْلَوَلُد َأْقَصُر ِمَن الرَُّجِل.

  ُأطَبُِّق:
1 -ُأرَتُِّب اأْلَْطَفاَل   ِمَن اأْلْقَصِر ِإىَل اأْلَْطَوِل.

 2-أَُلوُِّن اِبلَّلْوِن اأْلَْزَرِق أْقَصَر اْلُُطوِط َو بَِاْلَمْحَِر َأْطَوَلُْم.
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الّدْرُس 14
ِقَياُس اأَلْطَواِل

يطلب املعلم من التالميذ كتابة األعداد من 1 إىل 9 على األلواح  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 

- َماَذا ُتَشاِهُدوَن يف الصُّورَِة؟  
- َماَذا يـَْفَعُل الطِّْفُل اِبْلَباِب؟
- َماَذاَ يـَْفَعُل اْلَخُر اِبلنَّاِفَذِة؟
- ِبَاَذا قَاَس الطِّْفُل اْلَباَب؟  
- ِبَاَذا قَاَس َزِميُلُه النَّاِفَذَة؟ 

  

 

- آُخُذ ِمْسَطَريت و َأِقيُس ِبَا ُطوَل قـََلِمي.
- آُخُذ ِسْلًكا َو َأِقيُس ِبِه ُطوَل ِذرَاِع َزِميِلي.

- أَيُـُّهَما َأْطَوُل قـََلِمي َأْم ِذرَاُع َزِميِلي؟
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  أَتـََعلَُّم:
َأِقيُس الُّطُّوَل ِب :

ِمُسَطَرٍة.  -
َحْبٍل.  -

ِسْلٍك.  -
ِشْبٍ.  -

ِذررَاٍع ......  -

 ُأطَبُِّق:

-َأِقيُس ُطوَل ُكلِّ َخطٍّ ِبِْسَطَريت  ثَّ بََِصاِبِعي )ِشْب(.
ْبِ. -أُقَاِرُن بـنَْيَ الطُّوِل اِبْلِمْسَطَرِة َو الشِّ

-َكْم َمرًَّة اْسَتْخَدْمُت اْلِمْسَطَرَة ؟ 
بـّْر ؟ -َكْم َمرًَّة اْسَتْخَدْمُت الشِّ
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الّدْرُس 15
ُمَقارنُُة َعَدَدْيِن : َأْكبـَُر ِمن

يطلب املعلم من التالميذ كتابة األعداد من 1 إىل 9 على األلواح  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
َأتََمَُّل الصُّورََة وَأْكُتُب َمَكاَن النَِّقاط:
- َعَدُد التَّاَلِميذ يف الصُّورَة:.......

- َعَدُد الَكَراِسي يف الصُّورَة:...........

- َعَدُد التَّاَلِميذ َأْكبـَُر ِمْن َعَدِد اْلَكَراِسي :......... َأْكبـَُر ِمْن .............

 ُأْنُِز:
1-َأتََمَُّل الصُّوَر الَتالَِيَة:

6 َأْكبـَُر ِمن 4
َوُتْكَتُب اِبلرَّْمِز :...........< ...................

2-َأُعدُّ َوأُقَاِرُن:

َعَدُد الطُُّيوِر يف َهِذِه الصُّورَِة  =..........           َعَدُد الطُُّيوِر يف َهِذِه الصُّورَِة  =.........

...... >.........                                          ...... >.........  

3     َأْكبـَُر  ِمن       2                                      5   َأْكبـَُر ِمن       4 

 المعھد التربوي الوطني



34

  أَتـََعلَُّم:
َأْكُتُب ِإَشارََة َأْكبـَُر ِمن <:

.8 >9                   .1> 2-

 ُأطَبُِّق
1-َأْكُتُب َعَدًدا ُمَناِسًبا لُِتْصِبَح اْلُمَقارَنَُة َصِحيَحًة:

........ > ..... ،   .... > 7  ،  .....> 4         
2-َأْخَتاُر َعَدَدْيِن ِمْن بـنَْيِ اأْلَْعَداِد 9 و8 و6 َوَأَضُعُهَما َمَكاَن النَِّقاِط لَِتُكوَن اْلُمَقارَنَُة َصِحيَحًة:

                ..........>..........       ..........>..........   
 ..........>..........                   ..........>..........   
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الّدْرُس 16
 ُمَقارنُُة َعَدَدْيِن : َأْصَغر ِمن

يطلب املعلم من التالميذ مقارنة األعداد 1 و2   ث 5و6   احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
 َأتََمَُّل َوُأِجيُب:

     َعَدُد السياراِت يف َهِذِه الصُّورَِة  =..........             َعَدُد السياراِت يف َهِذِه الصُّورَِة  =.........

    ُأْنُِز:
 َأُعدُّ َوأُقَاِرُن:

                2 أصغُر  ِمن 3                                    4 أصغُر ِمن 5 
......< .........                                  ......< .........     
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  أَتـََعلَُّم:
 َأْكُتُب ِإَشارََة أصغر ِمن : >  

.9 < 8 -                             .4<3-
      

 ُأطَبُِّق:
1- َأْكُتُب َعَدًدا ُمَناِسًبا لُِتْصِبَح اْلُمَقارَنَُة َصِحيَحًة:

........ < ..... ،   .... < 4  ،  .....< 5         
2-َأْخَتاُر َعَدَدْيِن ِمْن بـنَْيِ اأْلَْعَداِد 7 و6 و2 َوَأَضُعُهَما َمَكاَن النَِّقاِط لَِتُكوَن اْلُمَقارَنَُة َصِحيَحًة:

 ..........< ..........               . ..........< ..........    . ..........< ..........  

َأَضُع ِإَشارََة < أو > يف         َوَأقـَْرأُ ُجَْلَة اْلُمَقارَنَّة :

  .2         6     ،     4        9      ،    8         7    ،    5          1
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الّدْرُس 17
 ُمَقارنُُة َعَدَدْيِن : التساوي

يطلب املعلم من التالميذ مقارنة األعداد 3و4  ث 9و8   احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
َأتََمَُّل َوُأِجيُب:

    - َعَدُد َحَباِت احْلَْلَوى يف َهِذِه الصُّورَِة  =..........     - َعَدُد األْواَلد يف َهِذِه الصُّورَِة  =.........

4 ُيَساِوي 4
َوُتْكَتُب اِبلرَّمِز :........ = ...............

    ُأْنُِز:
1-َأُعدُّ َوأُقَاِرُن:

                    2 يساوي 2                                       5 يساوي 5 

......= .........                                      ......= .........      
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  أَتـََعلَُّم:

َأْكُتُب ِإَشارََة التََّساِوي : =

                                  ِ َعَدَد اأَلْقاَلِم  =     َعَدُد الطََّباِشري   

 ُأطَبُِّق:
˃1-َأَضُع ِإَشارََة <˃ أو >˃  أو = يف         َوَأقـَْرأُ ُجَْلَة اْلُمَقارَنَِة :

   7           1                               3        2
 

  9           8                               4        4
 

    5           5                               4        9

    2           6                               1       2 
2-ِلُكلِّ ِطْفٍل بـََلَغ ِسنَّ اْلَمْدَرَسِة احْلَقُّ يف التَـّْربَِيِة َوالتَـّْعِليِم. َأتَََمُل الصُّورََة ُأْكِمُل اْلَُمَل:

-َعَددُ  التَّاَلِميذ الذُّكُور يف الصُّورَِة ................
- َعَددُ  التَّاَلِميذ اْلِاَنث يف الصُّورَِة.......................
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احلصيلة 1

 اْلَْنَدَسُة
 1 ـ  ُأْكِمُل ِبَا يـَُناِسُب، فـَْوَق ـ َتَْت

اْلَكْأُس.... الطَّاِوَلِة

اْلُكَرُة.... الطَّاِوَلِة

2 ـ أَُلوُِّن اْلَباُلواَنِت اْلَمْحُموَلَة اِبْلَيِد اْلُيْمَن:

3 ـ أَُلوُِّن اْلََواَب الصَِّحيَح:

ُتوَجُد َسْلَمى َعْن يَِنِي َأمْحََد.

ُتوَجُد َسْلَمى َعْن يَِنِي َعاِل.

ُتوَجُد َسْلَمى َعْن َيَساِر َعاِل.

ُتوَجُد َسْلَمى َعْن َيَساِر َأمْحََد.

َسْلَمى َعاِلَأمْحَُد
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   احلَِْساُب
1. ُأْكِمُل اْلِبطَاقَاِت ِبَوْضِع اْلَعَدِد املُْنَاِسِب:

 2. ُأْكِمُل  املَْْجُموَعاِت التَّالَِيَة:

3. َأْرِبُط بـنَْيَ  املَْْجُموَعاِت الِت َتِْوي نـَْفَس َعَدِد اأْلَْشَياِء:

4. ُأْكِمُل الشَّرِيَط  اْلَعَدَدي التَّاِلَ:

5- َأُخطُّ َخطّاً بـنَْيَ الصُّورَِة َواْلَعَدِد:

 المعھد التربوي الوطني
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  6. َأْكُتُب َعَدَد النُُّجوِم َعَلى ُكلِّ ُكَرٍة يف اْلِبطَاَقِة:

7.ُأِحيُط اْلَعَدَد املُْنَاِسَب ِمَن السََّناِجِب َكَما يف املِْثَاِل:

8.َأْحُسُب َعَدَد اأْلَْلَعاِب يف ُكلِّ ِوَعاٍء َو َأْكُتُب اْلَعَدَد:      
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   9. أُْلِصُق ُكلَّ َمُْموَعٍة مُتَاِثُل ُكلَّ َعَدٍد :
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10-أَُلوُِّن 9 َأْشَياء.

11- ُأْكِمُل ِقطَاَر اأَلْعَداِد .

1 8
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القياس
1 ـ أَُلوُِّن اِبأْلَمْحَِر َأْطَوَل قـََلٍم َو ابأْلَْصَفِر َأْقَصَر قـََلٍم.

2 ـ أَُلوُِّن اِبأْلَمْحَِر َأْطَوَل َشرِيٍط.
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1 ـ َأتََمَُّل الصُّورََة َو ُأْكِمُل ِبَا يـَُناِسُب: فـَْوَق ــ َتَْت ـ َأَماَم ـ َورَاَء ـ َجْنَب:

اْلِبْنُت .... الشََّجَرِة
اْلُعْصُفوُر .... الشََّجَرِة
اْلِقطُّ ...... الشَّاِحَنِة

اْلَوَلُد.... اْلَكْلِب
الشَّاِحَنُة ... الشََّجَرِة

2 . َأْحُسُب َعَدَد َحيـََوااَنِت َأمْحََد وَ َأْكُتُب اْلَعَدَد:
  

- َعَدُد الَِْماِل :.....
- َعَدُد اْلبـََقِر :.........

- َعَدُد النَِّعاِج :....
- َعَدُد احْلَيـََوااَنِت ُكلَِّها : ........

الرِّاَيِضيَّاُت يف َحَياتَِنا اْليـَْوِميَِّة
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3 - َماَذا يـَْفَعُل َهَذا الرَُّجُل ؟
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بسم هللا الرمحن الرحيم

تقدمي:

   يسران- إخويت املعلمني، أبنائي التالميذ -  أن نقدم لكم  الوحدة الثانية  من كتاب الرايضيات 
للسنة األوىل االبتدائية، والذي يتكون من وحدات ثالث، ستظهر تباعا- حبول هللا- على أن 
يليب  أن  نرجو  جامع  يف كتاب  العام  هناية  يف  ومتحيصها-   جتريبها  بعد  الوحدات-  تستجمع 

الغرض، ويفي ابملطلوب.
   وننبه إىل أن العناية ابلكتاب نظيفا سليما قيمة حضارية جيب عليكم- أعزائي الصغار- أن 

تتنبهوا إليها، فتعطوه ما يستحق من عناية، ومتنحوه صداقتكم، فهو أعز صديق.
ويف األخري، نشكر كل من ساهم يف هذا العمل من قريب أو بعيد.  

املدير العام 
الشيخ ولد أمحدو
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الدَّْرُس 18
الْــَمَساِلُك

يطلب املعلم من التالميذ مقارنة األعداد 6 و7   مث 9و8   احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
يف اْلَمْلَعِب 

 •أَُلوُِّن اِبأْلَْزَرِق اْلَمْسَلَك 1 َو اِبأْلَمْحَِر اْلَمْسَلَك 2

    ُأْنُِز:
•َأِصُف الطَّرِيَق الِذي َيْسُلُكُه اْلِقطُّ لَِيِصَل ِإىَل اْلَفْأر

ُد اَبَب اْلُُروِج طني•ُأَحدِّ
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:

ُد َمْسَلكاً ِبَطٍّ َأْو ِبِسَهاٍم َأْو َأِصُفُه ِبَكِلَماٍت: ِإىَل اأْلََمام ــ َيِيناً ـــ َيَسارًا.   ُأَحدِّ

 ُأطَبُِّق:
1-أَُلوُِّن الطَّرِيَق ِمَن اْلَمْنِزِل ِإىَل اْلَمْلَعِب:

ُد َمْسَلَك السَّيَّارَِة ِإىَل َمَطَِّة اْلِبْنزِيِن. 2-ُأَحدِّ

ُد َأْقَصَر َطرِيٍق َيْسُلُكُه اْلَوَلُد ِلْلُوُصوِل ِإىَل اْلُكَرِة. طني3-ُأَحدِّ
 الو
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الدَّْرُس 19

التَـّْرتِيُب التَـَّنازُلِـيُّ ِلْلَْعَداِد

 أكتِشُف: 

 َأُعدُّ َوَأْكُتُب اأْلَْعَداَد ِمْن 9 ِإىَل 1 ِمَن َاأْلَْكَبِ ِإىَل اأْلَْصَغِر:

،1  ،.....  ،......   ،..... ،.... ،..... ،.... ،... ،  9         

 ُأْنُِز:
 -َأُعدُّ تـََنازُلِيًّا َوَأْكُتُب اأْلَْعَداَد ِمن 7 ِإىَل 3

....................................................................
 - َأُعدُّ تـََنازُلِـّياََ َوَأْكُتُب اأْلَْعَداَد ِمْن  9 َحتَّ 4

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

يطلب املعلم من التالميذ مقارنة األعداد 3و4  مث 9و8   احلساب الذهين :
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  أَتـََعلَُّم:
  تـَْرتِيُب اأْلَْعَداِد ِمَن َاأْلَْكَبِ ِإىَل اأْلَْصَغِر ُيَسمَّى التَـّْرتِيَب التَـَّنازُلـِيَّ.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

 ُأطَبُِّق:
 ُأرَتُِّب تـََنازُلِّياََ اأَلْعَداَد: 6 ، 8،  3

التَـّْرتِيُب:..........................................................................
 ُأرَتُِّب تـََنازُلِّياََ 9 ،5، 6

التَـّْرتِيُب:..........................................................................
 ُأرَتُِّب تـََنازُلِّياََ 8 ،2، 9، 1                    

التَـّْرتِيُب:..........................................................................
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الدَّْرُس 20
اْلَعَدُد التَّاِل

 أكتِشُف: 
 

 َكاَنْت ِعْنِدي 4 ُكَراٍت َفَجاَء َأِخي َفَضمَّ ُكَرًة َواِحَدًة ِإىَل ُكَرايت َفَصاَر َعَدُد اْلُكَرات 5. اْلَعَدُد 5 ُهَو اْلَعَدُد    
التَّاِل ِلْلَعَدِد 4 . َما ُهَو اْلَعَدُد التَّالِـي ِلْلَعَدِد 5؟

  ُأْنُِز:
 َأُعدُّ َوَأْكُتُب َمَكاَن النَِّقاِط اْلَعَدَد التَّالِـَي ِلُكلِّ َعَدٍد:         

اْلَعَدُد التَّالـِي ِلْلَعَدِد......ُهَو.......                         اْلَعَدُد التَّالـِي ِلْلَعَدِد .....ُهَو.......

اْلَعَدُد التَّالـِي ِلْلَعَدِد......ُهَو.......                     اْلَعَدُد التَّالـِي ِلْلَعَدِد.....ُهَو.......        

يطلب املعلم من التالميذ مقارنة األعداد 3و5  مث 9و1   احلساب الذهين :
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  أَتـََعلَُّم:
اْلَعَدُد التَّالـِي ِلَعَدِد ُهَو اأْلْكبـَُر ِمْنُه ِبَواِحٍد )َأْي الَِّذي يَِليِه ُمَباَشَرًة يف اْلَعدِّ (، مثل:

-5 اْلَعَدُد التَّالِـي 6.
-8 اْلَعَدُد التَّالِـي 9. 

 ُأطَبُِّق:
 1 - َأْخَتاُر اْلَعَدَد اْلتَّالـَِي ِلُكلِّ َعَدٍد يف اْلَانَِة الصَّْفَراِء َوَأْجَعُل َعَلْيهِ  َدائَِرًة:

2 - َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَوالـَِي ِلُكلِّ َعَدٍد:
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الدَّْرُس 21
اْلَعَدُد السَّاِبُق

 أكتِشُف: 

َكاَنْت ِعْنِدي 4 ُكَراٍت ُفَجاَء َأِخي فََأَخَذ ُكَرًة َواِحَدًة َفَصاَر َعَدُد اْلُكَرات 3. اْلَعَدُد 3 ُهَو اْلَعَدُد السَّاِبُق 
ِلْلَعَدِد 4.  

 ُأْنُِز:
 َأُعدُّ َوَأْكُتُب َمَكاَن النَِّقاِط اْلَعَدَد السَّاِبَق ِلُكلِّ َعَدٍد:         

الَعَدُد السَّاِبُق ِلْلَعَدِد......ُهَو.......                      الَعَدُد السَّاِبُق ِلْلَعَدِد..... ُهَو....

الَعَدُد السَّاِبُق ِلْلَعَدِد......ُهَو.......                     اْلَعَدُد السَّاِبُق ِلْلَعَدِد......ُهَو.......        

يطلب املعلم من التالميذ مقارنة األعداد 3و4  مث 9و8   احلساب الذهين :
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  أَتـََعلَُّم:
 اْلَعَدُد السَّاِبُق ِلَعَدٍد ُهَو اأْلَْصَغُر ِمْنُه ِبَواِحٍد )َأْي الَِّذي َيْسِبُقُه ُمَباَشَرًة يف اْلَعدِّ(، مثل:

4اْلَعَدُد السَّاِبُق 3     ؛     6 اْلَعَدُد السَّاِبُق 5.

 ُأطَبُِّق:
 - 1َأْخَتاُر ِلُكلِّ َعَدٍد يف اْلَانَِة الصَّْفَراِء اْلَعَدَد السَّاِبَق َلُه َوَأْجَعُل َعَلْيِه َدائَِرًة:

 - 2َأْكُتُب اْلَعَدَد السَّاِبَق ِلُكلِّ َعَدٍد:
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 أكتِشُف: 
ِلُكلِّ ُأمٍَّة ِعيٌد َوطَنِــٌي ُتَلُِّدُه َوتـَْفَرُح ِبِه َوتُِقيُم بِـُمَناَسَبِتِه ااِلْحِتَفااَلِت اْلُمتـََنوَِّعَة، َوِمْن َأْعَياِداَن اْلَوطَِنيَِّة ِعيُد 

ااِلْسِتْقاَلِل، َوَقْد مَتَيـََز َهَذا اْلَعام بِتـَْنِظيِم ِسَباٍق ِلْلُخُيوِل َشاَرَك ِفيِه ِتْسَعُة فـُْرَساٍن.

:  أَْنظُُر ِإىَل الصُّورَِة َوُأِجيُب َعَلى اأْلَْسِئَلِة َشَفِوايًّ
َكْم َعَدُد اْلُُيول الَِّت ُتَشاِرُك؟•   
َما تـَْرتِيُب اْلَفاِرِس َصاِحِب اْلَقِمِيص اأْلَبـَْيِض؟•   
َما تـَْرتِيُب اْلَفاِرِس الَِّذي يـَْرَتِدي َقِميًصا َأْصَفر؟•   
َما تـَْرتِيُب اْلَفاِرِس الَِّذي يـَرَْكُب اْلَفَرَس اأْلَمْحَر؟•   
ُم َعَلْيِه فـََرَساِن؟•  َما تـَْرتِيُب اْلَفَرِس الَِّذي يـَتـََقدَّ  

 ُأْنُِز:                                  2 - َأَضُع َدائَِرًة َحَسَب التَـّْرتِيِب اْلُمَحدَِّد:
 1 - َأَضُع َدائَِرًة َحَسَب التَـّْرتِيِب اْلُمَحدَِّد: 

 اْلَبَطُة الثَّالَِثُة َوالرَّاِبَعُة     َوالسَّاِدَسُة َوالَتاِسَعُة.              

الدَّْرُس 22
اْلَعَدُد التَـّْرتِيبـِــيُّ

يطلب املعلم من التالميذ مقارنة األعداد 3و4  مث 9و8   احلساب الذهين :

طنياأْلَْرَنُب الثَّاِن َواْلَاِمُس َوالثَّاِمُن:   
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:

َأُعدُّ تـَْرتِيِبيًّا: اأْلوَُّل،الثَّاِن،الثَّاِلُث ،الرَّاِبُع، اْلَاِمُس، السَّاِدُس، السَّاِبُع،الثَّاِمُن ، التَّاِسُع.

 ُأطَبُِّق:
 أَْنظُُر ِإىَل الصُّورَِة َوُأِجيُب:

َما رَْقُم اْلُمَتَساِبِق اأْلَوَِّل ) اْلَفائِز(؟• 
َما رَْقُم اْلُمَتَساِبِق اأْلَِخري؟ • 
َما رَْقُم اْلُمَتَساِبِق الَِّذي َترتِيُبهُ الثَّاِلث؟• 
َأُعدُّ تـَْرتِيِبًيا ِمَن اأْلَوِل ِإىَل التَّاِسِع.• 
طنيَأُعدُّ رُُجوًعا ِمَن التَّاِسِع ِإىَل اأْلَوَِّل.• 

 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 23
اْلَعَدُد ِصْفر 0

يطلب املعلم من التالميذ ترتيب األعداد 1 و9و8 تنازليا    احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
 َأتََمَُّل الصُّورََة مثَّ َأْكُتُب اْلَعَدَد املَُناِسَب يف ُكلِّ َخانٍَة:

 ُأاَلِحظُ َوَأقـَْرأُ اأْلَْعَداَد:

 ُأْنُِز:
-َأْكُتُب َعَدَد اْلبـُْرتـَُقااَلِت ِبُكلِّ طََبٍق:

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

ِصْفٌر َواِحٌداثـَْناِنَثالَثٌَةَأْربـََعٌة

طني- َأْجَعُل َدائَِرًة َعَلى اْلَعَدِد املَُناِسِب يف ُكلِّ َحاَلٍة:
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
َأْكُتُب الِصْفَر ِبََذا الرَّْمِز 0 .

                ...................................................،0، 0 
     ِصْفٌر

 ُأطَبُِّق:
:  ُأْكِمُل ِسْلِسَلَة اأَلْعَداِد اِبلتَـّْرتِيِب التََّصاُعِديِّ

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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 أكتِشُف: 
 َأتَََمُل الصُّورََة مثَّ َأْكُتُب الَعَدَد املَُناِسَب يف ُكلِّ َخانٍَة:

- َعَدُد اأَلْطَفاِل يف الصُّورَِة: .........َعَدُد الذُُّكوِر.........َوَعَدُد البـََناِت...............
                               ...........= ....................... َو ................. 

-ُأْكِمُل ُمَكوِّاَنِت اْلَعَدِد 3:

  ُأْنُِز:
 -اِباِلْعِتَماِد َعَلى الشَّْكِل التَّاِل، َأْكُتُب ُمَكوِّاَنِت الَعَدِد 4:

الدَّْرُس 24
تـَْفِكيُك اأَلْعَداِد

يطلب املعلم من التالميذ ترتيب األعداد 1 و9و8 تصاعداي   احلساب الذهين :

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:

  أَُفكُِّك اأْلََعَداِد َهَكَذا: تـَْفِكيُك اْلَعَدِد 6= 2 َو4 ؛  1َو5.......
  َأْو 6 = 4 + 2         ؛  6 = 5 + 1.

 ُأطَبُِّق:
أَُفكُِّك اْلَعَدَد 5:

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 25
تـَْفِكيُك اأَلْعَداِد ) َتِبع (

يطلب املعلم من التالميذ إكمال املعادلة 5 = 4 + ... ؛ 5 = 5 +.....  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
 

   ُأْكِمُل اْلَْدَوَل .

 ُأْنُِز:
ُم اْلُمَكعََّباِت َوَأْكُتُب ُمَكوِّاَنِت الَعَدِد 7:  1 - أَُقسِّ

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
 أَُفكُِّك اأْلََعَداِد َهَكَذا: تـَْفِكيُك اْلَعَدِد: 7= 3 َو4، 2 َو5.......

 َأْو     7 = 4 + 3       ؛         7 = 5 + 2.   

 ُأطَبُِّق:
 1 - َأْكُتُب َعَدًدا ُمَناِسًبا َمَكاَن النَِّقاِط:

6 =   4   و ........   
7 = ...... و 2   
3 +  4 = .....  
0 +....... = 6  
1   + 6 =.....  

3 + ....... = 6  

   2 -   أَُلوُِّن اْلُمثـَلَّثَاِت بَِلْونـنَْيِ ُمَْتِلَفنْيِ  َوَأْكُتُب ُمَكوِّاَنِت اْلَعَدِد 8:

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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 أكتِشُف: 
 -ُأاَلِحُظ الصَُّوَر:

           ُهَنا قـََلَماِن      َو ُهَنا ............َأْقاَلٍم ،          ُيَساِوي           ...................
 ُتْكَتُب اِبلرُُّموِز:  2  +   3 = 5  ، تـُْقَرأُ : 2 زَاِئد 3 ُيَساِوي 5 .    

  ُأْنُِز:
 َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب َمَكاَن النَِّقاِط:

الدَّْرُس 26
اْلَْمُع ِضْمَن اْلَعَدِد 9

يطلب املعلم من التالميذ إكمال املعادلة 7 = 3 + ... ؛ 9 = 4 +...  احلساب الذهين :

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:

     املَْجُموُع      =    5  وَ ِهَي اَنِتُج الـَْجْمِع  َو 2 ، 3 و 5 ُتَكوُِّن َمًعا ُجـْمَلَة اْلَْمِع.    

   ُأطَبُِّق:

 - َأْكُتُب اْلَمْجُموَع:

-ُأْكِمُل:

 -َأَضُع ِإَشارََة < َأْو> َأْو= يف          لَِتُكوَن الْـُمَقارَنَُة َصِحيَحًة:

ٍت َصَباًحا َواَبَع 3  - يف يـَْوٍم َماِطٍر اَبَع َصاِحُب َمَلٍّ 4 ِمَظالَّ
ٍت َمَساًء، َكْم ِمظَلًَّة اَبَع َصاِحُب اْلَمَحلِّ يف َذِلَك اْليـَْوِم؟ ِمَظالَّ

ُأَمثُِّل اْلَمْسأََلة َوَأُحلَُّها:
.........................................................

-َأَضُع اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب َمَكاَن النَِّقاِط لُِيْصِبَح  اْلَْمُع َصِحيحًا:  

............= 6 + 0                   ،.............=1  +4 

....... = 2 + ..........             ،6 =..............+ 2

- ُأْكِمُل اْلَعَمِليَّاِت:

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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 أكتِشُف: 
- َماَذا ُتَشاِهُدوَن يف الرَّْسِم؟   -َأيُّ اْلبـََناِت َأقـَْرُب ِإلَـى الشََّجَرِة؟

 ُأْنُِز:
َأِقيُس ِبِْسَطَرتِـي اْلَمَساَفَة  َو أْكِمُل ِب : َأقـَْرُب – أبـَْعُد

- َعْيَشُة....... َعِن الشََّجَرِة ِمْن  َهاوا.
- َهاَوا ........  ِإلَـى الشََّجَرِة ِمْن َعْيَشة.

- َسْلَمـى ... ِإلَـى اْلِمْعَزاِة ِمْن َهاَوا .

الدَّْرُس 27
َأقـَْرُب ِمْن - أَبـَْعُد ِمْن

يطلب املعلم من التالميذ إجراء العمليات التالية : 5 + 3 ؛ 4 + 3  احلساب الذهين :

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
آَمُدو َأقـَْرُب   ِإىَل السَّبُّورَِة ِمْن ِسيِدي.

   ُأطَبُِّق:

آُخُذ ِمْسَطَرَة اْلِقْسِم َو َأِقيُس اْلَمَساَفَة بـنَْيَ  الطَّاِوَلِة اأُلولَـى والسَّبُّورِّة والطَّاِوَلةَِ الثّالَِثِة والسَّبـُّورَِة.
1-ُأْكِمُل ِب : َأقـَْرب – أبـَْعد:

-الطَّاِوَلُة اأْلُولَـى.............ِإلَـى السَّبُّورَِة ِمَن الطَّاِوَلِة الثَّالَِثِة.
-الطَّاِوَلُة الثَّالَِثُة .............. َعِن السَّبُّورَِة ِمَن الطَّاِوَلِة اأُلولَـى.

2-أُقَاِرُن اْلَمَساَفَة بـنَْيَ اأْلَْقَساِم و َمْكَتِب اْلُمِديِر، مثَّ ُأْكِمُل ِب : َأقـَْرب  -  أَبـَْعد:
ِقْسُمَنا ...............ِمْن َمْكَتِب اْلُمِديِر ِمَن اْلِقْسِم الثَّانِـي.

َأُقوُم بِنـَْفِس اْلَعَمِليَِّة  لَِباِقي اأْلَْقَساِم.

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 28
اْلَعَدُد 10 َوُمَكوِّاَنتُُه 

يطلب املعلم من التالميذ إجراء العمليات التالية : 6 + 3 ؛ 5 + 4  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 

ُأْعِجَب ِسيِدي بِـَمْشَهِد اْلَعَصاِفرِي َوِهَي َتِطرُي فـَْوَق الشََّجَرِة َوقَاَل يف نـَْفِسِه: َما َأْجـَمَل احْلُّرِيََّة!
َما َذا يُوَجُد يف الصُّورَِة؟  …………… 

- َأْكُتُب َعَدَد اْلَعَصاِفرِي ابأْلَْرقَاِم:

ُز:  ُأنِْ
- َأُعدُّ اآلَحاَد َوَأْكُتُب اْلَعَدَد َعَلى اْلَعدَّاِد مثَّ َعَلى َلْوَحِة الـْـَمَناِزِل:

اِد َكَما يَِلي: - َو ُيَثَُّل اْلَعَدُد 10 َعَلى اْلَعدَّ

 

اِد َكَما يَِلي: -ُيَثَُّل اْلَعَدُد 10 َعَلى اْلَعدَّ

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
-ُكلُّ َعشَرِة آَحاد =        ِمَن اْلَعَشَراِت.

-اأْلَْعَداُد ِمْن 0 إىل 9 تُـَمثَُّل يف َمْنزَِلةِِ َواِحَدٍة ُتَسمَّى َمْنزَِلَة اآْلَحاِد،َو اْلَعَدُد 10
 يـََتَكوَُّن ِمْن َمْنزِلَتـنَْيِ: ِصْفر يف َمْنزَِلِة اآْلَحاِد َو َواِحد يف َمْنزَِلِة اْلَعَشَراِت.

   ُأطَبُِّق:

1- َأْكُتُب اْلَعَدَد 10  َو أَُلوِّنُُه:
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 2- ُأِحيُط ِبَقْدِر اْلَعَدِد 10 َوأْكُتُب َعَدَد َعَناِصِر
 اْلَمْجُموَعِة ِفـي الْـُمَربَِّع:

4-َأَضُع ِإَشارََة > أو < يف     لَِتُكوَن املَُْقارَنَُة َصِحيَحةََ:

ُم اْلِعيَداَن اْلَعشَرَة ِإىَل َمُْموَعتـنَْيِ ِبُكلِّ الطُُّرِق َكَما يف الْـِمثَاِل التَّالِـي: 5-أَُقسِّ

1

109

3 42 59 10عشرة 8

3- َأْكُتُب اأْلَْعَداَد تـََنازُلِّياََ ِفـي 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 29
اأْلَْلَواُن 

يطلب املعلم من التالميذ تفكيك العدد 10 ؛ 10= ...+7  ؛ 10 = 6 + ....  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 

أَُلوُِّن َقِميَص ِسيِدي اِبللَّْوِن اأْلْصَفِر َو  َقِميَص آَمادو اِبللَّْوِن اأْلْزَرِق.

  ُأْنُِز:
ُأْكِمُل َأْسـَماَء اأْلَْلَواِن:

َأْسَوُد      َأمْحَُر          .....         بـُْرتـَُقالِـيٌّ       َأْخَضُر        ...... طني        أَبـَْيُض   
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:

       أَبـَْيُض          َأْسَوُد      َأمْحَُر           َأْصَفُر          بـُْرتـَُقالـِيٌّ       َأْخَضُر         َأْزَرُق 

  ُأطَبُِّق:

1  - ُأِحيُط ُكلَّ ُمثـَلٍَّث َلونُُه َأمْحَُر:

2  - ُأِحيُط ُكلَّ ُمربٍَّع َلونُُه َأْخَضُر:

طني3 - أَُلوُِّن الدَّرَّاَعَة اِبللَّْوِن اأْلَْزَرِق:2 – أَُلوُِّن التُـّفَّاَحَة اِبللَّْوِن اأْلَْصَفِر:    
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 30
اْلَعَدُد 11 

يطلب املعلم من التالميذ قراءة و كتابة األعداد من 1 إىل 10  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
 َأْحُسُب َعَدَد َدَجاِج َسِعيٍد.

 ُأْنُِز:
 1 - َأُعدُّ اآْلَحاَد َواْلَعَشَراِت َوَأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِتَج َوَأقـَْرأُ:

 2 - أَُفكُِّك اْلَعَدَد 11 :
.5 + 6 = 11-
 .7 + 4 = 11-
.... + 8  =11-

.... + 9 = 11-

عشراتآحادعشراتآحاد

طنياْلَعَدُد َأَحَد َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
 َأَحَد َعَشَر ِكَتااًب

 ِإْحَدى َعْشَرَة بـَْيَضًة

أَُفكُِّك اْلَعَدَد 11:
11 = 6 +5   ؛  11 = 4 + 7.

   ُأطَبُِّق:

1- َأقـَْرأُ َوَأْكُتُب اْلَعَدَد 11:

2  - َأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِقَص َعَلى َخطِّ اأْلَْعَداِد:

4 - ُأْكِمُل :
 .. ،.. ، .. ،..، .. ، .. ، .. ، .. ، .. ، 1 ، 0 

 .... ،.. ، .. ،..، .. ، .. ، .. ، .. ، 10 ، 11
6 ـ ُأْكِمُل َطرِيَق اأَلْعَداِد.

3 - ُأْكِمُل ِقطَاَر اأْلَْعَداِد: 

5 - ُأِحيُط 11 َشْيئاً:       

7 ـ ُأْكِمُل أِلَْحُصَل َعَلى 11.

10 5 4

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 31
اْلَعَدُد 12 

يطلب املعلم من التالميذ تفكيك العدد 11  احلساب الذهين :

 َأْكَتِشُف: 
 َخْضَرَواُت َمْرمَيَ .

 l-َأْحُسُب َعَدَد َخْضَرَواِت َمْرمَيَ.

  ُأْنُِز:
 1-َأُعدُّ اآْلَحاَد َواْلَعَشَراِت َوَأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِتِج َوَأقـَْرأُ:

2-أَُفكُِّك اْلَعَدَد 12:
.6 + 6 = 12-

.2 + 10 = 12-
..... + 7 =12-

.... + 9 = 12-

َعَشَراٌتآَحاٌدَعَشَراٌتآَحاٌد

طنياْلَعَدُد اثـَْنا َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
               اثـَْنا َعَشَر قـََلماً                           اثـْنـََتا َعْشَرَة ِمَْحاًة

أَُفكُِّك اْلَعَدَد 12:
12 = 6+6 ؛  12 = 5 + 7 ؛ ..................................................................
..................................................................................................

  ُأطَبُِّق:

1- أقرأ وَأْكُتُب اْلَعَدَد 12:

12  12  12
2- أكتب اْلَعَدَد النَّاِقَص َعَلى َخطِّ اأْلَْعَداِد:

4 ـ ُأِضيُف نَِقاطاً أَلْحُصَل َعَلى 12:

3 ـ أَُلوُِّن 12 َنَْلًة :

5 -ُأْكِمُل َطرِيَق اأَلْعَداِد.

َشارَاِت التَّالَِيِة: < ؛ > ؛  = :        6 - َأْكُتُب ِإْحَدى اْلِ
.6 + 6  ..  12-

. 11    .. 12-
.11    .. 10-

7 - َأْكُتُب اأْلَْعَداَد الِت َتْظَهُر يف اْلَُمِل التَّالَِيِة ابأَلْرقَاِم:
- يف َمْكتـََبِة اْلَمْدَرَسِة اثـْنـََتا َعْشَرَة ِقصًَّة.
- َصَرَف ِسيِدي  ِإْحَدى َعْشَرَة َأْوِقيًَّة.
- َنََح َأَحَد َعَشَر تِْلِميذاً يف احلَِْساِب.

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 32
اْلَعَدُد 13 

يطلب املعلم من التالميذ تفكيك العدد 12   احلساب الذهين :

 َأْكَتِشُف: 
 َأْحِسُب ُكَراِت اْلَفرِيِق.

 ُأْنُِز:
 1 - َأُعدُّ اآْلَحاَد َواْلَعَشَراِت َوَأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِتَج َوَأقـَْرأُ:

2 - أَُفكُِّك اْلَعَدَد 13:
 .6 + 7 = 13-

.3 + 10 = 13-
..... + 8 =13-
.... + 4 = 13-

آَحاٌدآَحاٌدَعَشَراٌتآَحاٌد

اْلَعَدُد َثَالثََة َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
             َثاَلَثََة َعَشَر َدفـَْتًا                         ّثاَلََث َعْشَرَة ِمَْفَظًة

أَُفكُِّك اْلَعَدَد 13:
13 = 10 + 3   ؛  13 = 6 + 7 ؛ ............................................................
...................................................................................................

  ُأطَبُِّق:

1- أقرأ وَأْكُتُب اْلَعَدَد 13 :

13  13  13
2- ُأْكِمُل َشرِيَط اأْلَْعَداِد :

4 ـ ُأِحيُط اْلَمْجُموَعَة الِت َتُضمُّ 13 ُعْنُصرًا:

َشارَاِت التَّالَِيِة :< ؛ > :       6 - َأْكُتُب ِإْحَدى اْلِ

          

 
11 2 1

3- َأْحُسُب ُكلَّ َمُْموَعٍة :

13 ____ 11            ؛          8 ____ 11 

  5 ____ 12       ؛  13 ____ 10

5 – أَُلوُِّن اْلَعَدَد اْلَمْطُلوَب ِمَن اْلَااَنِت:

7 - َأْكُتُب اأْلَْعَداَد:

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 33
اْلَعَدُد 14 

يطلب املعلم من التالميذ تفكيك العدد 13  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 

 -َأْحُسُب َعَدَد َسََكاِت فَاُتو.
 - َأْحُسُب َعَدَد َسََكاِت السَّاْلَمة.

 ُأْنُِز:
 1 - َأُعدُّ اآْلَحاَد َواْلَعَشَراِت َوَأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِتَج َوَأقـَْرأُ:

 2 -أَُفكُِّك اْلَعَدَد 14 :
 .7 + 7 = 14-

.4 + 10 = 14-
..... + 8 =14-
.... + 4 = 14-

آَحاٌدآَحاٌدَعَشَراٌتآَحاٌد

اْلَعَدُد َأْربـََعَة  َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
        أْربـََعَة َعَشَر ِإْبرِيقاً                           أْرَبَع َعْشَرَة َخْيَمًة

أَُفكُِّك اْلَعَدَد 14:
14 = 10 + 4   ؛  14 = 7 + 7 ؛ ............................................................
...................................................................................................

   ُأطَبُِّق:

1- أقرأ وَأْكُتُب اْلَعَدَد 14 :

14  14  14
2- ُأْكِمُل َشرِيَط اأْلَْعَداِد :

3 ـ َأْكُتُب َعَدَد ُكلَّ َمـْجُموَعٍة يف اْلَْدَوِل اْلُمَقاِبِل َلَا:

.1+1+10___12; 10___13;7+5___12;14_____13

          

 
12 2 1

َعَشَراٌتآَحاٌدَعَشَراٌتآَحاٌدَعَشَراٌتآَحاٌد

ِفَتَة املَُناِسَبَة: 4 -َأْرِبُط ِبَطِّ ُكلَّ َمُْموَعٍة َوالالَّ

6 - -َأكُتُب العَدَد الْـُمَناِسَب َمَكاَن النُـَّقِط: َشارَاِت التَّالَِيَة :< ؛ >  ؛ = :        5 - َأْكُتُب ِإْحَدى اْلِ

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 34
اْلَعَدُد 15 

يطلب املعلم من التالميذ تفكيك العدد 14  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 

ِت فَاِطَمة.  َأْحُسُب َعَدَد ُكَرايَّ

  ُأْنُِز:
 1 - َأُعدُّ اآْلَحاَد َواْلَعَشَراِت َوَأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِتَج َوَأقـَْرأُ:

 2 -أَُفكُِّك اْلَعَدَد 15 :

آَحاٌدآَحاٌدَعَشَراٌتآَحاٌد

اْلَعَدُد َمخَْسَة َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
              َخَْسَة َعَشَر ُكوابً                     َخَْس َعْشَرَة َمَارًَة

أَُفكُِّك اْلَعَدَد 15:
15 = 10 + 5   ؛  15 = 8 + 7 ؛ 15 = 9 + 6 .............................................

   ُأطَبُِّق:

1- أقرأ وَأْكُتُب اْلَعَدَد 15 :

15  15  15

.... + 11=15-

.... + 10 =15- 

12  + .... = 15-

 3-ُأِحيُط بِـَخطٍّ ُمـْغَلٍق ُكُل ِكَتابٍَة َجـْمِعيٍَّة = 15 :

َشارَاِت التَّالَِيِة :< ؛ >  ؛ = :        5 - َأْكُتُب ِإْحَدى اْلِ

7 - َأْكُتُب َعَدَد اأْلَْقاَلِم يف الْـَجْدَوِل:

15 ____10   ؛   3+10 _____13 7+  ؛  
8 _____ 15    ؛  14 ______ 15.

4-ُأْكِمُل اْلَمْجُموَعاِت:

2- ُأْكِمُل َخطَّ اأْلَْعَداِد :

6- أَبْـَحُث َعِن الَعَدِد النَّاِقِص للُحُصوِل َعَلى الَعَدِد 15 :

َعَشَراٌتآَحاٌد

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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                    ُأَوظُِّف ُمْكَتَسَباتـِي  

 1 -ُأْكِمُل الشَّرِيَط اْلَعَدِديَّ:
.19........16.........14.......12...........9

2 -ُأْكُتُب اْلَعَدَد الَِّذي يَْتـِي قـَْبَل اْلَعَدِد:
.19     ........                            16   .....             14      .....        11     .....

3 -َأْكُتُب اْلَعَدَد الَِّذي يَِلي:
....         18           ...    15                         ...  12                       ....  10

 
- َأْكُتُب َعَدَد اْلَعَصاِفرِي َعَلى الشََّجَرِة اأْلُولَـى اِبأْلَْرقَاِم.
- َأْكُتُب َعَدَد اْلَعَصاِفرِي َعَلى الشََّجَرِة الثَّانَِيَة اِبأْلَْرقَاِم.

- أَُلوُِّن اْلَعَدَد اْلَكِبرَي اِبأْلَْصَفِر َو الصَِّغرَي اِبأْلَْحـَمِر.
  

طنيَهْل ِعْنَداَن قـُْفٌل ِلُكلِّ ُصْنُدوٍق؟
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  -ُأرَتََّب التَّاَلِميَذ ٍمَن اْلَكبرِي ِإلَـى الصٍَّغرِي َحَسَب َأْعَمارِِهْم.

-اَُلوُِّن اِبللَّْوِن اأْلَْحـَمِر أَثَقَلَها و اِبأْلَْصَفِر َأَخفََّها.

. -ُأرَتُِّب َهِذِه اأْلَْشَياَء ِمَن اأْلَثـَْقِل ِإلَـى اأْلََخفِّ
-َأْمَلُ اْلَفَراَغاِت ب : أثـَْقُل ِمْن- َأَخفُّ مْن:
فـَْتِ. -احلَِْماُر......................... الدِّ

-اْلَقَلُم................... ِمَن اْلِكَتاِب.

-الطَّاِوَلُة ............. ِمْن ُعْلَبِة الطََّباِشرِي.

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 35
اْلَعَدُد 16 

يطلب املعلم من التالميذ ا تفكيك العدد 15 ْلَعَدُد  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 

َأْحُسب َعَدَد النَّـــْبــَتاِت.

 ُأْنُِز:
 1-َأُعــدُّ اآْلَحـاَد َواْلَعَشَراِت َوَأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِتَج َوَأقـَْرأُ:

 2-أَُفكُِّك اْلَعَدَد 16 :

  َأْكُتُب اْلَعَدَد املَُناِسَب َمَكاَن النَِّقاِط.

آَحاٌدآَحاٌدَعَشَراٌتآَحاٌد

طنياْلَعَدُد ِستََّة َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
                 ِستَّ َعْشَرَة اْمَرَأًة                   ِستََّة َعَشَر رَُجاًل

 أَُفكُِّك اْلَعَدَد 16:
16 = 10 + 6   ؛  16 = 8 + 8 ؛ 16 = 9 + 7 ...........................................

    ُأطَبُِّق:

1-أقرأ وَأْكُتُب اْلَعَدَد 16 :

16 16 16 16  16 16
2- ُأْكِمُل َشرِيَط اأْلَْعَداِد :

4-َأْكُتُب الَعَدَد املُناِسَب يف الالَِّفَتِة :

  3-ُأِحيُط ِبَطٍّ ُمْغَلٍق 16 َزْهَرًة:

       : =   ; < ;> : َشارَاِت التَّالَِيِة 5 - َأْكُتُب ِإْحَدى اْلِ

ِفَتَة الصَِّحيَحَة: 8-َأَضُع َعاَلَمَة)ص( يف الاَنَِة املَُناِسَبِة:7  -ُأِحيُط الالَّ

6 -َأحْبَُث َعْن الَعَدِد النَّاِقِص للُحُصوِل َعَلى الَعَدِد 16 :    

 +15=16      .+12=16    .+10=16       .+11=16
     .

5 ـ-ُأرَتُِّب تـََنازُلِياً اأَلْعَداَد التَّالَِيَة:

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 38
العدد 17 

يطلب املعلم من التالميذ  تفكيك العدد 16   احلساب الذهين :

 َأْكَتِشُف: 
 ِعْقَد آوا.

  َأْحُسُب َعَدَد الْـخــََرزَاِت.

  ُأْنُِز:
 1 - َأُعدُّ اآْلَحاَد َواْلَعَشَراِت َوَأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِتَج َوَأقـَْرأُ:

 2 -أَُفكُِّك اْلَعَدَد 17:

 َأْكُتُب اْلَعَدَد اُلُمــَناِسَب َمَكاَن النَِّقاِط .

َعَشَراٌتآَحاٌدَعَشَراٌتآَحاٌد

اْلَعَدُد َسبـَْعَة َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
        َسبـَْعَة َعَشَر قـََلَما                               َسْبَع َعْشَرَة زَُجاَجًة

 أَُفكُِّك اْلَعَدَد 17:
17 = 10 + 7   ؛  17 = 9 + 8 ؛ 17 = 9 + 8.............................................

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

   ُأطَبُِّق:

1 -أقرأ وَأْكُتُب اْلَعَدَد 17:

17 17 17 17  17 17
 3-ُأِحيُط ِبَطٍّ ُمْغَلٍق 17 مَحَاَمًة:2- ُأْكِمُل َشرِيَط اأْلَْعَداِد :

4-َأْكُتُب الَعَدَد املُناِسَب يف الالَِّفَتِة :

6 – -ُأرَتُِّب تـََنازُلِيًّا

     . +15=17      +12=17   +10 =17       .+11=17

َشارَاِت التَّالَِيِة :>  ؛ >= 7-َأِصُل ُكلَّ ُعْنُصٍر ِبُعْنُصٍر وَأْكُتُب ِإْحَدى اْلِ
  َمَكاَن النُـّْقَطِة:   

5-َأْحُسُب َعَناِصَر ُكلَّ َمُْموَعٍة وَأْمَلُ الَْدَوَل:

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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الدَّْرُس 39
العدد 18 

يطلب املعلم من التالميذ  تفكيك العدد 17  احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
  زَُجاَجاُت فَاُتو.

  َأْحُسُب َعَدَد الزَُّجاَجاِت.

 ُأْنُِز:
 1 -  َأُعدُّ اآْلَحاَد َواْلَعَشَراِت َوَأْكُتُب اْلَعَدَد النَّاِتَج َوَأقـَْرأُ:

 2 -أَُفكُِّك اْلَعَدَد 18 :

  َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب َمَكاَن النَِّقاِط .

آَحاٌد

اْلَعَدُد َمثَانَيَة َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة

َعَشَراٌتَعَشَراٌتآَحاٌد

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال
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  أَتـََعلَُّم:
       ثَـَمانَِيَة َعَشَر َكْبشاً                        ثَـَمانـِي َعْشَرَة نـَْعَجةََ

  أَُفكُِّك اْلَعَدَد 18:
 18 = 10 + 8   ؛  18 = 9 + 9 ؛ 18 = 11+7..............................................
...................................................................................................

  ُأطَبُِّق:

1- أقرأ وَأْكُتُب اْلَعَدَد 18 :

 18 18 18 18 18  18 18

2- ُأْكِمُل َخطَّ اأْلَْعَداِد :

 5-ُأِحيُط اْلَعَدَد اْلَمْطُلوَب ِمَن اْلَعَناِصِر .4-َأْكُتُب الَعَدَد الْـُمناِسَب يف الالَِّفَتِة :

7-َأْكُتُب َعَدَد اْلَااَنِت اْلُمظَلََّلِة .    6-ُأِحيُط اْلَعَدَد اْلَمْطُلوَب ِمَن اْلَعَناِصِر.

3 -ُأِحيُط بِـَخطٍّ ُمْغَلٍق 18 أْوِقيًَّة:
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الدَّْرُس 40
العدد 19 

يطلب املعلم من التالميذ  تفكيك العدد 18   احلساب الذهين :

 أكتِشُف: 
  َعدَّ أمْحَُد النَِّقاَط َحتَّ 18 مثَّ تـََوقََّف، َما ُهَو َعَدُد النَِّقاِط؟ 

  ُأْنُِز:

-أَُفكُِّك اْلَعَدَد 19:

َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمَناِسَب َمَكاَن النَِّقاِط.

آَحاٌد َعَشَراٌتَعَشَراٌتآَحاٌد

اْلَعَدُد ِتْسَعَة َعَشَر اْلَعَدُد َعَشَرٌة
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  أَتـََعلَُّم:
      ِتْسَعَة َعَشَر ُكْرِسّيًا                                                      ِتْسَع َعْشَرَة طَاِوَلًة

أَُفكُِّك اْلَعَدَد 19:
 19 = 10 + 9   ؛  19 = 11 + 8 ؛ 19 = 12+7...........................................

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

   ُأطَبُِّق:

1- أقرأ وَأْكُتُب اْلَعَدَد 19 :

19  19  19  19  19  19  19  19
3 -َأْكُتُب الَعدَد املَُناِسَب َمَكاَن النُـّْقَطِة:2-َأْرِبُط بـَِخطِّ النِّقَاَط ُمـْحَتًِما التَـّْرتِيَب:

 4-ُأِحيُط بـَِخطٍّ ُمْغَلٍق 19 َمَارًَة:

6 – َأْكُتُب اْلَعَدَد السَّاِبَق و اْلَعَدَد التَّالـَِي ِفـي الْـَجْدَوِل .

5-َأْكُتُب َعَدَد النِّّقاِط:

َشارَاِت التَّالَِيَة :< ؛ >  ؛ = :        5 - َأْكُتُب ِإْحَدى اْلِ
  
  

-َأحْبَُث َعْن الَعَدِد النَّاِقِص للُحُصوِل َعَلَى الَعَدِد 19 :

     . +17=19      +15=19    +9=19       +10=19
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 أكتِشُف: 

 َماَذا ُتَشاِهُدوَن  يف  الصُّورَِة؟   أَيُـُّها َأْكبـَُر  ؟ 

 ُأْنُِز:
أَُلوُِّن اِبللَّْوِن اأْلَْصَفِر َأَخفَُّهَما ) َأْصَغَرُهـَما َوْزانََ( َو اِبأْلَْحـَمِر أَثـَْقَلُهَما )اَْكبـََرُهـَما َوْزانََ(.

 َأْجَعُل ِإَشارََة ) ✔( َعَلى أَثـَُقِلَها َو ِإَشارََة) X( َعلَـى َأَخفِّهاَ.

الدَّْرُس 27
أثقل )أكب( – أخف ) أصغر(

يطلب املعلم من التالميذ  تفكيك العدد 19  احلساب الذهين :
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  أَتـََعلَُّم:

 - السَّيَّارَُة أَثـََقُل ِمَن الدَّرَّاَجِة.
فـْتـَُر َأَخفُّ ِمَن اْلِمْحَفَظِة .  - الدِّ

  ُأطَبُِّق:

ُأرَتُِّب الصَّوََّر ِمَن اأْلَخفِّ  ِإلَـى اأْلثـَْقِل  اِبأْلَْرقَاِم 1_2_3 4 .

أَُلوُِّن اِبلَّلْوِن اأْلَْزَرِق أثـَْقَلَها، َواِبلَّلْوِن اأْلَْحـَمِر َأَخفَّهاَ.
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احلصيلة 2
1-َأتََمَُّل الصُّورََة َو ُأِجيُب َعَلى اأْلَْسِئَلِة: 

 

َأْرُسُم اْلَعَدَد نـََفَسُه ِمَن اأْلْلَعاِب اْلُمبـَيَـَّنِة َأْعاَلُه:  أ  - 

ُأْكِمُل اْلَْدَوَل:                          ب  - 
 

األلعاب
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 ج- َأِصُل:                            

َجابََة الصَِّحيَحَة:  2.َلوِّْن اْلِ
 َأاَن َعَدٌد َأْصَغُر ِمْن اْلَعَدِد 20. رَْقُم آَحاِدي ُيَساِوي رَْقَم َعَشَرايت، َمْن َأاَن؟

ِل، َوقَاِرْن ُمْسَتْخِدماََ اْلَعاَلَمَة الْـُمَناِسَبَة ) > أو < أو =(. ُمَمثَّ 3.اْكُتْب َرْمَز اْلَعَدِد الْ

 4.قَاِرْن بـنَْيَ الصَُّوِر، ُمْسَتْخِدماََ َرْمَز اْلَعاَلَقِة الْـُمَناِسَب: )> أو< يف أو=(.

اللعبة األكثر عددا

اللعبة األقل عددا
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5.رَتِِّب اأْلَْعَداَد :18 – 10 – 14 ِمَن األْصَغِر ِإىَل األْكَبِ

 6.رَتِِّب اأْلَْعَداَد :19 – 11 – 13 ِمَن األْصَغِر ِإىَل األْكَبِ

 7ُ.َلوِِّن الزَّْهَرَة الرَّاِبَعَة َو الثَّاِمَنَة َو اْلَعاِشَرَة.
 اأْلُولَــى

   
ِهـَما ِلُمَساَعَدتِِه يف َجْنـِي الطََّماِطِم، َمْن ِمنـُْهَما َجَنْت َأْكـثَــَر؟ 8.َذَهَبْت َمْرمَيُ َو ُكْمَبا ِإىَل َحِديَقِة َجدِّ

3

= 7+3 = 6+5

6 5
7

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال



54

حصيلة اهلندسة

َساِعِد اأْلْرَنَب لَِتَضَع الْـُمَكعََّب َداِخَل الصُّْنُدوِق ابْسِتْعَماِل اْلَكَلَماِت: ِإىَل اأْلََماِم ــ يَـِميناََ ، َيَساراََ .
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حصيلة القياس

 َوْزُن الِبطِّيَخِة ُيَساِوي َوْزَن .......
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الرايضيات يف حياتنا اليومية
  1 - يف َمْدَرَسِتَنا ِقْسَماِن للسََّنِة اأْلُولـَى:

َما ُهَو َعَدُد َتاَلِميِذ السََّنِة اأْلُوىَل يف املَْْدَرَسِة؟• 
َما ُهَو َعَدد الذُُّكور يف اْلِقْسَمنْيِ؟• 
َما ُهَو َعَدُد َتاَلِميِذ السََّنِة اأْلُوىَل ب؟• 

3- ُأِحيُط اْلََواَب الصَِّحيَح2-أَُلوُِّن اِبللَّْوِن اأْلَْزَرِق أْقَصَر َطرِيٍق ُتوِصُل فَاِطَمَة ِإلَـى اْلَمْدَرَسِة

- ِسيِدي َأَخفُّ ِمْن َأمْحََد.
- ِسيِدي َو َأمْحَُد َلَُما نـَْفس اْلَوْزِن.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

تقدمي

   يسران- إخويت املعلمني، أبنائي التالميذ - أن نقدم لكم  الوحدة األخرية من كتاب الرايضيات 
منها،  ابثنتني  زودانكم  أن  سبق  ثالث،  وحدات  من  يتكون  والذي  االبتدائية،  األوىل  للسنة 
وستجمع كل الوحدات - بعد جتريبها ومتحيصها-  يف هناية العام يف كتاب جامع نرجو أن يليب 

الغرض، ويفي ابملطلوب.
   وننبه إىل أن العناية ابلكتاب نظيفا سليما قيمة حضارية جيب عليكم- أعزائي الصغار- أن 

تتنبهوا إليها، فتعطوه ما يستحق من عناية، ومتنحوه صداقتكم، فهو أعز صديق.
ويف األخري، نشكر كل من ساهم يف هذا العمل من قريب أو بعيد.  

املدير العام 
الشيخ ولد أمحدو
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الدَّْرُس 28
َأْعَلى ــ َأْسَفَل

أعد شفواي ابثنني اثنني من 1  إىل 9
رتب األعداد التالية من األصغر إىل األكرب: 3-13 -19 -9 -12 -  7

أكمل: 19= +5.....؛  19= .....+ 10 ؛  19= 13 +.......

 احلساب الذهين :

 َأْكَتِشُف: 
َأذُْكُر اْسَم اْلَوَلِد الَِّذي يَِقُف َأعَِْلى الدَّرَِج .
َأذُْكُر ِاْسَم اْلَوَلِد الَِّذي يَِقُف َأْسَفَل الدَّرَج.

    ُأْنُِز:
 َأتََمَُّل الصُّورََة َو ُأْكِمُل:

َتِقُف فَاِطَمةُّ يف .... السُّلَِّم
َتِقُف َسْلَمى يف .... السُّلَِّم 

ْعَلى  2 ــــ ُأِحيُط اْلُعْنُصَر الَِّذي يف األَْ

4ــــ  ُأْكِمُل: 

                        السَّْهُم ُمتَِّجٌه ِإىَل .........                                السَّْهُم ُمتَِّجٌه ِإىَل ........

َاَمادُّو  

َعِليٌّ

فَاِطَمةُّ

َسْلَمى

3 ــــ ُأِحيُط اْلُعْنُصَر الَِّذي يف اأْلََْسَفِل 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال



6

  أَتـََعلَُّم:

 ُأطَبُِّق:
ُأِحيُط اْلَعَناِصَر  يف اأْلَْعَلى يف ُكلِّ َمرٍَّة.

ُأِحيُط اْلَعَناِصَر يف اأْلَْسَفِل يف ُكلِّ َمرٍَّة.

يف اأْلَْعَلى

َ يف اأْلَْسَفِل

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال



7

الدَّْرُس 29
اْلَعَدُد ِعْشُروَن 20

 احلساب الذهين :أعد شفواي ابثنني اثنني من 19 إىل 1 

 َأْكتِشُف: 
 يـَبـُْلُغ ُعْمُر اأْلَُخ اأْلَْكبـَُر ِلَعليٍّ 19 َسَنًة، َكْم َسيـَبـُْلُغ ُعْمُرُه السََّنَة اْلَقِاَدَمَة؟

 
 َساِعْدُه َعَلى ِإجَياِد اجْلََواِب:

18 َسَنًة 	 
أو20 َسَنًة 	 
أو 19 َسَنًة ...إخل	 

  ُأْنُِز:
َأُقوُم ِبَعدِّ َمُْموَعتَِ اْلَبطِّ َمًعا:

أَْلِفُظ ِاْسَم اْلَعَدِد الَِّذي َحَصْلُت َعَلْيِه َوُأَكرِّرُُه. ِعْشُروَن َواِبلرُُّموِز20. 
َأُقوُم بـَْعدِّ اْلَبطَّاِت اْلَمْوُجوَدِة يف الصَّفِّ اأْلَوَِّل فـََقْط. 

ثَّ َأُقوُم ِبَعدِّ اْلَبطَّاِت يف الصَّفِّ الثَّاِن َوُأْكِمُل:

 َمُْموُع اْلَبطِّ يف الصَّفِّ اأْلَوَِّل: ........َبطًَّة + َمُْموُع اْلَبطِّ يف الصَّفِّ الثَّاِن ......= 20
َأْكُتُب اْلَعَدَد ِعْشرِيَن اِبأْلَْرقَاِم َواحْلُُروِف:

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

...........................................................................................
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  أَتـََعلَُّم:
-أَُفكُِّك اْلَعَدِد 20 ِإىَل َعَشَراٍت َوَآَحاٍد:

20 = 2 َعَشراٍت َو0 آَحاٍد.
- َوَأْكتـُُبُه يف اجْلَْدَوِل:

 ُأطَبُِّق:
- رَتِّْب اأْلَْعَداَد التَّالَِيَة ِمَن اأْلَْكرَبِ ِإىَل اأْلَْصَغِر: 18 -20 -0 -5 -15 - 8

يََّغ اجْلَْمِعيََّة التَّالِيََّة ِلْلَعَدِد ِعْشرِيَن: - ُأْكِمُل الصِّ
،......+ 11 = 20  

،8 +...... =20 
، ....+0  =20 

 ،1  +..... =20 
،......+15=20

16 +..... =20 ، 13 + ....=20 
،...... +20 =20 ،

،.....+16 =20
  َأْكُتُب اأْلَْعَداَد ِمَن اأْلَْصَغِر ِإىَل اأْلَْكرَبِ :

13-16-19-20-18-17  
 ُأْكِمُل اجْلَْدَوَل :

 
الَْعَدُد الُْمَواِل الَْعَدُد الَْعَدُد الّساَِبُق

14    

18   

19

َعَشَراٌتآَحاٌد
ِعْشُوَن02
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الدَّْرُس 30
ْعَداُد ِمْن 21 ِإىَل  25 األَْ

:   أضيف يف كل مرة العدد 6 على كل عدد من األعداد التالية وأحسب   
الناتج: 6-12 - 8-11 - 14

أعد من 0 إىل 20
أكتب ابحلروف األعداد : 15 -20 - 10

 احلساب الذهين :

 َأْكَتِشُف: 
    

-َأَعدُّ ُكلَّ َرْسٍم َوُأْكِمُل ِكَتابََة النَِّتيَجَة اِبأْلَْرقَاِم َواحْلُُروِف:

   ُأْنُِز:
 َأقـَْرأُ َوُأَكرُِّر ِكَتااَبِت اأْلَْعَداِد اِبأْلَْرقَاِم َو احْلُُروِف:

-أَُفكُِّك اأْلَْعَداَد  ِمْن 21 ِإىَل 25 ِإىَل َعَشَراٍت َوَآَحاٍد   َوَأَضُعَها يف اجْلَْدَوِل َمَع ِكَتابَِتَها اِبحْلُُروِف:

َعَشاٌتآَحاٌدٌ

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

21
َمخَْسٌة َوِعْشُروَنَأْربـََعٌة َوِعْشُروَنِاثـَْناِن َوِعْشُروَن َواِحٌد َوِعْشُروَن

2122232425

 

 َواِحٌد
َوِعْشُروَن

ِاثـَْناِن
َوِعْشُروَن 

َثَالثٌَة
َوِعْشُروَن 

 َأْربـََعٌة
َوِعْشُروَن

َمخَْسٌة
َوِعْشُروَن 
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 أَتـََعلَُّم:

 

 ُأطَبُِّق:
َأُعدُّ ِمْن 21 ِإىَل 25.

رَتِِّب اأْلَْعَداَد التَِّالَيَة ِمَن اأْلَْصَغِر ِإىَل اأْلَْكرَبِ: 21 -20 -19 -25

يََّغ اجْلَْمِعيََّة التَِّالَيَة ِلْلَْعَداِد ِمْن 21 ِإىَل 25: -ُأْكِمُل الصِّ
 ....... + 4 =21

.  ..... + 20 =22
 ...... + 14 =24

.12 +............=25
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 ال
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الدَّْرُس 30
ْعَداُد ِمْن 26 ِإىَل  29 األَْ

:   أضيف يف كل مرة العدد 7 على كل عدد من األعداد التالية وأحسب   
الناتج: -6-12 - 8-11 - 14

أعد من 0 إىل 25
أكتب ابحلروف األعداد : -15 -20 -10

 احلساب الذهين :

 َأْكتِشُف: 
َكاَن ِعْنَد اْلُمَزارِِع َأمْحََد 25 بـََقَرًة .

اْشتـََرى َواِحَدًة ُأْخَرى.
َكْم َأْصَبَح  ِعْنَدُه ِمَن اأْلَبـَْقاِر؟

  ُأْنُِز:
 1ـــ َرَسَم َعِلـــيٌّ َعَدداً ِمَن النُُّجوِم ، َما ُهَو َعدد َهِذِه النُُّجوِم؟

2ــــ ُأْكِمُل ِسْلِسَلَة اأْلَْعَداِد: 

29 21

طني
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 أَتـََعلَُّم:

 ُأطَبُِّق:
1ـــــ  ُأْكِمُل التـّْنِقيَط:

 2 ـــ ُأَواِصُل ِكَتابََة اأَلْعَداِد .

 3 ـــ  ُأرَتُِّب ِمَن اأْلَْصَغِر ِإىَل اأْلَْكرَبِ .

.................... 24

.................... 26

.................... 29

تِْسَعٌة وِعْشُوَن

َواِحٌد وِعْشُوَن

وَن  ثثََلُثٌَة وِعْشُ

4 ـــ  َأْكُتُب اِبأْلَْرقَاِم:

4 ــــ َأْكُتُب اِبحْلُُروِف :

5 ــــ ُأْكِمُل اجْلَْدَوَل :

.................................................... 23

اِل29 – 18 – 17 – 22 – 20 –   28 – 16   – 25 الَْعَدُد الُْموَّ الَْعَدُد الَْعَدُد الّساَِبُق

28   

25   

26
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الدَّْرُس 31
ِضْعُف اْلَعَدِد َو ِنْصُفُه

أضيف يف كل مرة العدد 5 على كل عدد من األعداد التالية وأحسب الناتج:  احلساب الذهين : 
 10-15-20 - 0-5

أعد من 0 إىل 26
أكتب ابحلروف األعداد: -21 -18 - 12

 َأْكَتِشُف:
- ِعْنَد َساِمي 3 تـُفَّاَحاٍت َو ِعْنَد َسْلَمى 6 تـُفَّاَحاٍت.

 َسْلَمى َلَديـَْها ِضْعَف تـُفَّاِح َساِمي.
اْلَعَدُد 6  ِضْعَف اْلَعَدِد 3 .

َساِمي ِعْنَدُه ِنْصُف تـُفَّاِح  َسْلَمى.
- اْلَعَدُد 3 ُهَو ِنْصُف اْلَعَدِد 6.

َأْرُسُم ِضْعَف التـُفَّاَحاِت.

َأْرُسُم ِنْصَف التـُفََّحاِت .

 ُأْنُِز:
1-َأْرُسُم ِضْعَف اْلِبطَاقَاِت:

2-ِعْنَد َمْرمَي 8 َأْورَاٍق َو ِعْنَد زَيـَْنَب ِنْصُف  َهَذا اْلَعَدِد ، َكْم ِعْنَد زَيـَْنَب؟ 

 

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

....................
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 أَتـََعلَُّم:
2 ِضْعُف اْلَعَدِد 1  - 1 ِنْصُف اْلَعَدِد 2.
4 ِضْعُف اْلَعَدِد 2  - 2 ِنْصُف اْلَعَدِد 4.

6 ِضْعُف اْلَعَدِد 3  - 3 ِنْصُف اْلَعَدِد 6. 
8 ِضْعُف اْلَعَدِد 4  - 4 ِنْصُف اْلَعَدِد 8.

 ُأطَبُِّق:
1-ُأِحيُط ِنْصَف َعَدِد الشُُّكواَلَطِة

2-َأْرُسُم ِضْعَف اْلَعَدَد : 6 بـُْرتـَُقااَلٍت.

3-ُأْكِمُل اجْلَْدَوَل التَّاِل:

4-َلَدى زَيـَْنَب  20 ِبطَاَقًة َأْعَطِت النِّْصَف ِلِسيِدي،َكْم َعَدد اْلِبطَاقَاِت الِت َأْعطَْتُه؟

   ِضْعُف اْلَعَدِد
4 2 اْلَعَدُد

طنيِنْصُف اْلَعَدِد
 الو
وي
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الدَّْرُس 32
اْلَعَدُد َثاَلثُوَن 30

أعد شفواي من 1  إىل 29 احلساب الذهين : 
رتب األعداد التالية من األصغر إىل األكرب: -3-13 -29 -9 - 15
أكمل: 29= 24 + .....؛  29= .....+ 19 ؛  29= 20 +.......

 َأْكَتِشُف:

يٍَّة ِمَن اْلُكَراِت َوِعْنَدَما َوَصاَل َوْضِعيٌَّة: قَاَمْت َمْرمَيُ َو ُعَمُر بَعدِّ َكمِّ
 ِإىَل اْلَعَدِد 29 ُكَرًة َلْ يـَْعرِفَاْ اْلَعَدَد اْلُموَّاِل فََأَخَذا يـَتـََناَقَشاِن،

 َساِعْدُهَا يف ِإجَياِد اْلَعَدِد التَّاِل:

أَْلِفُظ ِاْسَم اْلَعَدِد الَِّذي َحَصْلُت َعَلْيِه َوُأَكرِّرُُه: َثاَلثُوَن َو اِبلرُُّموِز30.

َأُقوُم ِبَعدِّ الدَّرَّاَجاِت اْلَمْوُجوَدِة  يف ُكلِّ َصفٍّ َعَلى ِحَدٍة ثَّ َأُقوُم ِبَْمِع اجْلَِميِع:

َمُْموُع الدَّرَّاَجاِت يف الصَّفِّ اأْلَوَِّل:........َدرَّاَجًة + َمُْموُع الدَّرَّاَجاِت يف الصَّفِّ الثَّاِن ...... + َمُْموُع 
الدَّرَّاَجاِت يف الصَّفِّ الثَّاِلِث .....=30

 ُأْنُِز:
َأْكُتُب اْلَعَدَد َثاَلِثنَي اِبأْلَْرقَاِم َواحْلُُروِف:

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

...................................................................................................
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 أَتـََعلَُّم:
- أَُفكُِّك اْلَعَدَد 30 ِإىَل َعَشَراٍت َوآَحاَد:

 30= 3 َعَشَراٍت و0 َآَحاٍد
- َوَأْكتـُُبُه يف اجْلَْدَوِل

  ُأطَبُِّق:

1-َأُعدُّ اِبثـْنـنَْيِ ِاثـْنـنَْيِ ِمْن 10 ِإىَل 30.

2- ُأرَتُِّب اأْلَْعَداَد التَّالَِيَة ِمْن اأْلَْكرَبِ ِإىَل اأْلَْصَغِر: -12 -9 -3 -30 - 19.

3- ُأْكُتُب اْلَعَدَد 30  اِبحْلُُروِف:

يََّغ اجْلَْمِعيََّة التَّالَِيَة ِلْلَعَدِد َثاَلِثنَي:  4- ُأْكِمُل الصِّ

 ،......+15 =30 ،1.+... =30 ، ....+0  =30 ،8 +...... =30 ،......+ 11 =30

،....+.16 =30،......+ 20 =30 ،16 +..... =30 ،+13.....=30

5-َدَفع سيدي 10 َأَواٍق ِلِشَراِء اْلُْبِز و 10 َأَواٍق  ِلِشَراِء السُّكَِّر َو 10 َأَواٍق  ِلِشَراِء الشَّاِي،َكْم َدَفَع 

ِلَصاِحِب الدُّكَّاِن؟

َعَشَراٌتآَحاٌد
03
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الدَّْرُس 34
الْـُمَجسََّماُت

أعد شفواي ابثنني اثنني من 1  إىل 11 احلساب الذهين : 
رتب األعداد التالية من األصغر إىل األكرب: 20-10 -30 - 9

أكمل: 30= 20 +.....؛  30= .....+ 25 ؛  30= 29 +.......

 َأْكَتِشُف:
1-أَْلَعاُب َخِدجَيَة

ُد اْلُمَجسََّم الِذي يـَُناِسُب ُكلَّ  َشْكٍل  ِمِن اأْلَْشَكاِل التَّالَِيِة. 2-َهِذِه ُمَسََّماٌت  ُأَحدِّ

3-َأْبَُث يف اْلَمْنِزِل َعْن َأْشَياَء َلَا َشْكُل َهِذِه املَُجسََّماِت.

  ُأْنُِز:
ُد اْلُمَجسََّماِت الِت تـََتَدْحَرُج. ُأَحدِّ

ُد اْلُمَجسََّماِت الِت تـَنـَْزِلُق. ُأَحدِّ
. ُد اْلُمَجسََّماِت الِت تـَتـََراصُّ طنيُأَحدِّ

 الو
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 أَتـََعلَُّم:

 ُأْسُطَوانٌَة   ،    ُمَكعٌَّب   ،   َهَرٌم     ،     ِباَلَطٌة قَاِئَمٌة   ،  ُكَرٌة

 ُأطَبُِّق:
ِه: 1 - َأْرِبُط بـنَْيَ اْلُمَجسَِّم َو اسِْ

ُد ُمَسًَّما يَتَدْحَرُج َوآَخَر يـَنـَْزِلُق. 2 - ُأَحدِّ

 ُمَكعٌَّب                 ِباَلَطٌة قَاِئَمٌة           ُأْسُطوَّانٌَة 
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الدَّْرُس 34
 اللَّـــْيــــــُل َو النَّــَهاُر

أعد شفواي ابثنني اثنني من 1  إىل 13 احلساب الذهين : 
رتب األعداد التالية من األصغر إىل األكرب: -21-11 -30 - 12

أكمل: 10+10 =.....؛  20 + 10= .... ؛  30= 25 +.......

 َأْكتِشُف:

- َماَذا ُتَشاِهُدوَن يف الصُّورَِة؟
- َتْظَهُر الشَّْمُس يف...... 
- َتْظَهُر النُُّجوُم يف..... ..

 ُأْنُِز:
الََّة َعَلي اللَّْيِل  اِبللَّْوِن اأْلْسَوِد: الََّة َعَلي النَـَّهاِر اِبللَّْوِن اأْلَْصَفِر َو الدَّ - أَُلوُِّن اْلَكِلَماِت الدَّ

طني- الضَّْوُء – اْلَقَمُر – اْلَغَداُء – الظُّْلَمُة –الشَّْمُس-اْلُفُطوُر.
 الو
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ترب
د ال
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 أَتـََعلَُّم:
اللَّْيُل ِللرَّاَحِة  َو النَـَّهاُر ِلْلَعَمِل.

 ُأطَبُِّق:
1 -  ُأْكِمُل ِبَكِلَمَتْ: الّلْيل – النَـَّهار

- َتِغيُب الشَّْمِس يف ............
- ُأَصلِّي الظُّْهَر يف .......

- َأْذَهُب ِإَل اْلَمْدَرَسِة يف .......
- أتـََناَوُل الَُعَشاَء يف .......

2 - َأْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة يف اْلَانَِة الصَِّحيَحِة: َوْقُت اْلَمْغِرِب – اْلَغَداُء – السََّهُر – َوْقُت اْلَعْصِر – َحَرارَُة 
الشَّْمِس - َضْوُء اْلَقَمِر. 

3- ُأْكِمُل اجْلَْدَوَل اِبلصََّلَواِت َحَسَب َوْقِتَها ) اللَّْيُل – النَـَّهاُر (

اللَّْيُل النَـَّهاُر

النَـَّهاُر طنياللَّْيُل
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الدَّْرُس 35
ُم اأْلُْسُبوِع َأايَّ

 احلساب الذهين : 

 َأْكتِشُف:
  

َم اأْلُْسُبوِع َو َأُعدَُّها. - َأقـَْرأُ َأايَّ
- َما اْسُم اْليـَْوِم الَِّذي َنُْن ِفيِه؟

- َما اْسُم اْلَيوِم الَِّذي قـَبـَْلُه ؟ َو اْليـَْوِم الَِّذي بـَْعَدُه؟ 

    ُأْنُِز:
1-ُأْكِمُل اجْلَْدَوَل التَّاِلَ:

ِم اْلُعْطَلِة اأْلُْسُبوِعيَِّة. رَاَسِة،َو يـَْوًما ِمْن َأايَّ ِم الدِّ 2-َأْكُتُب يف اجْلَْدَوِل يـَْوَمنْيِ ِمْن َأايَّ

األحد السبت اجلمعة الميس األربعاء الثالاثء اإلثنني

السبت اجلمعة األربعاء اإلثنني

أعد شفواي ابثنني اثنني من 1  إىل 19
رتب األعداد التالية من األصغر إىل األكرب: -25-14 -30 - 17

أكمل: 10+10 =.....؛  20 + 10= .... ؛  30= 25 +.......

طني
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 أَتـََعلَُّم:
اْليـَْوُم الَِّذي قـَْبَل اْليـَْوِم الِذي َنُْن فيه ُيَسمَّي َأْمِس و الَِّذي بـَْعَدُه ُيَسمَّي َغًدا.

   ُأطَبُِّق

1-أْكُتُب يف اْلَااَنِت التَّالَِيِة يـَْوَم اجْلُُمَعِة َمَع اْليـَْوِم الَِّذي قـَبـَْلُه َو اْليـَْوِم الَِّذي بْعَدُه:

2-َأْمَلُ اجْلَْدَوَل التَّاِل:

َم اْلُعْطَلِة اِبللَّْوِن اأْلَْصَفِر: 3-أَُلوُِّن َأايَّ

4-ُأْكِمُل اجْلَْدَوَل التَّاِل: 

-اْليوُم يـَْوُم .......................
-َغًدا َسَيُكوُن يـَْوَم.................                         َأْمِس َكاَن يـَْوَم.............

َغًدا اْليـَْوَم َأْمِس

األحد الثالاثء اجلمعة االثنني األربعاء السبت الميس

ُم الرَّاَحِة َأايَّ رَاَسِة ُم الدِّ طنيَأايَّ
 الو
وي
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د ال
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 ال
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الدَّْرُس 36
َوْضِعيَّاُت الـــَجــْمِع َوالطَّْرِح )1(

 احلساب الذهين : 

 َأْكتِشُف:
- ِعْنَد ُعَمَر 4 ُكَراٍت َأْعطَْتُه َأْخُتُه ُكَرًة َواِحَدًة. َكْم َأْصَبَح َعَدُد اْلُكَراِت ِعْنَدُه؟ 

- َأْصَبَح ِعْنَد ُعَمَر.........ُكَراٍت

- ِعْنَد َعاِل 10 ُكَراٍت َأْعَطى ِمنـَْها 3 ُكَراٍت أِلَمْحََد َكْم ُكَرًة بَِقيَّْت ِعْنَد َعاِل؟

  ُأْنُِز:
- يف اْلُعْلَبِة 5 َحبَّاِت َحْلَوى َأَضاَفْت َلَا َعْيَشُة 4 َحبَّاٍت. 

 َكْم َحبََّة َحْلَوى َصاَرْت يف اْلُعْلَبِة؟
َصاَرْت يف اْلُعْلَبِة ............َحبََّة َحْلَوى.

- يف َسلَِّة 8 بـَْيَضاٍت َأَخَذ ِمنـَْها َأمْحَُد 4 بـَْيَضاٍت.
- َكْم بـَْيَضًة بَِقيَّْت يف السَّلَِّة؟

-بَِقَيْت يف السَّلَِّة.............بـَْيَضاٍت .

يعطي املعلم عددا أصغر من 15 ويطلب من التالميذ كتابته على األلواح 
ويكرر ذلك عدة مرات
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 أَتـََعلَُّم:
ِحيَنَما ُأِضيُف َأْشَياَء ِإىَل بـَْعِضَها َأْجَُع َوِعْنَدَما َآُخُذ ِمنـَْها َأْطَرُح.

  ُأطَبُِّق:
ٍت ُأْخَرى،َكْم  ٍت، رَِبَح 4 ُكَرايَّ ِت، قـَْبَل اللَِّعِب َكاَن ِعْنَد ِسيِد 6 ُكَرايَّ - يـَْلَعُب ِسيِدي َو َآَماُدو اِبْلُكَرايَّ

ُكَريًَّة َصاَرْت ِعْنَد ِسيِدي؟

ِت يف ُكلِّ َخانَةِِ: اْرُسْم اْلُكَرايَّ

       =  ....................................... + -َأْكُتُب اْلَعَمِليََّة: .................... 
.....................

-َأْحُسُب: 3+ 4 =......... ، 6 + 3= ..........، 9 + 2= ........، 11 + 9=........

- يِف َصْحٍن 10 مَتََراٍت فََأَكَلْت ِمنـَْها فَاِطَمُة 4 مَتََراٍت. َكْم َعَدُد التََّمَراِت اْلَباِقَيِة يف الصَّْحِن؟
َمثِِّل اْلَوْضِعيََّة

اَْكُتُب اْلَعَمِليََّة: ................... - ......................=....................

-َأْحُسُب: 7 - 5=..............، 10 - 5= .............،9- 3 =..............
-يُوَجُد يف اْلََزانَِة 7 َأْقاَلٍم 3 َأْقاَلٍم َزْرقَاء، َكْم َعَدُد اأْلَْقاَلِم اْلَْضَراِء؟

ُت قـَْبَل اللَِّعِب ُت الَِّت َرِبََهااْلُكَرايَّ ُت بـَْعَد اللَِّعِباْلُكَرايَّ اْلُكَرايَّ
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الدَّْرُس 37
َوْضِعيَّاُت الـــَجــْمِع َوالطَّْرِح )2(

يسمي املعلم ثالثة أعداد اصغر من 30 ويطلب من التالميذ كتابة العدد  احلساب الذهين : 
األكرب منها أو األصغر على األلواح ويكرر النشاط عدة مرات

 َأْكَتِشُف:

- َما ُهَو َعَدُد اْلُكَراِت يف اْلِوَعاَءْيِن َمًعا؟

- َأْكُتُب اْلَعَمِليََّة: ..............+..................=....................

- َأَخْذاَن 12 تـُفَّاَحًة َكْم بَِقَي  ِعْنَداَن ِمَن التُـّّفاِح؟
- َأْكُتُب اْلَعَمِليََّة: ..............- ............=................

 ُأْنُِز:
- ِإَذا َأَكَل َآَماُدو ِقْطَعًة َواِحَدًة،َكْم َسيـَبـَْقي ِمَن اْلِقَطِع؟

-ُأْكِمُل اْلَعَمِليََّة:23 - ...............=.........
-َكْم َيِصرُي َعَدُد السَّيَّارَاِت يف اْلِمْرَآِب ِعْنَدَما َتْدُخُل السَّيَّارَُاُت اأْلَْرَبُع؟

-ُأْكِمُل اْلَعَمِليََّة: 4 + .......  =......................
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 أَتـََعلَُّم:
ِعْنَد ِإَضاَفِة َأْشَياَء َأْستـَْعِمُل )+( َوِعْنَد َحْذِف َأْشَياَء َاْستـَْعِمُل )-(

    ُأطَبُِّق:

1- َعدَّْت َمْرمَيُ 18 ُكواًب ِمَن احْلَِليِب ثَّ زَاَدْت 4. 

َما ُهَو َعَدُد ُكلِّ اأْلَْكَواِب؟

ُ اجْلَْدَوُل التَّاِل َعَدَد َأْوِعَيِة النَـَّبِق الَِّت َجََعَها اأْلَْطَفاُل.  2- يـُبـنيِّ
- َما ُهَو َعَدُد ُكلِّ اأْلَْوِعَيِة:................................

َجابَُة : َعَدُد اأْلَْوِعَيِة = - اإْلِ

3- ِلَمْلِء َعَربَِة َجرَّاٍر َنَْتاُج 30 ِكيًسا َجَْعَنا ِمنـَْها 5 َأْكَياٍس فـََقْط.
َكْم يـَنـُْقُصَنا ِلَمْلِء اْلَعَربَِة؟  اإلجابة: ..........................

4- َأْحُسُب: 27 - 10 =.......................،27 - 20 =...........................،
،.............................= 20 -30  ،................................=   10 -30
،..................................= 7+20 ،...............................= 10 + 17

،........................= 10 +10 + 10 ،...............................= 10 + 20

عدد األوعية االسم

7 حممد

3 جلو

5 عال

6 كمبا

7 امبارك

2 سيد

.......... طنياجملموع
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الدَّْرُس 37
الْـُمَجسََّماُت

أعد شفواي ابثنني اثنني من 1 إىل 15 احلساب الذهين : 
رتب األعداد التالية من األصغر إىل األكرب: -21-11 -30 - 13

أكمل: 30= 25 + .....؛  30= .....+ 26 ؛  30= 28 +.......

 َأْكَتِشُف:

ُد َعَدَد ُوُجوِه َو ُرُؤوِس املَُجسَِّم. ُأَحدِّ

    ُأْنُِز:
ُد ُرُؤوَس  اْلُمَجسََّماِت 1-ُأَحدِّ

ُد ُوُجوَه َهِذِه اْلُمَجسََّماِت 2- ُأَحدِّ
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 أَتـََعلَُّم:
اْلُمَكعَُّب َلُه 6 ُوُجوٍه َو 8 ُرُؤوٍس.

 اْلِباَلَطُة اْلَقاِئَمُة  َلُا 6 ُوُجوٍه َو 8 ُرُؤوٍس.      
اْلََرُم  َلُه 5 ُوُجوٍه َو 5 ُرُؤوٍس.

   ُأطَبُِّق:

ُد ُرُؤوَس  )َهَرٍم ـ ُمَكعٍَّب( ُأَحدِّ

ُد ُوُجوَه َهِذِه اْلُمَجسََّماِت:   ُأَحدِّ
ِباَلَطٌة قَاِئَمٌة ـ ُكَرٌة ـ ُأْسُطوَّانٌَة
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الدَّْرُس 38
اْلَوْقُت

أعد شفواي ابثنني اثنني من 1 إىل 15 احلساب الذهين : 
رتب األعداد التالية من األصغر إىل األكرب: -21-11 -30 - 13

أكمل: 30= +25.....؛  30= .....+ 26 ؛  30= 28 +.......

 َأْكتِشُف:
ُأْكِمُل :

َكْم ِعْنَداَن ِمْن َساَعٍة يف الصُّورَِة؟
َأقـَْرأُ اْلَوْقَت يف هِذِه السَّاَعاِت.

َأْكُتُب اْلَوْقَت  النَّاِقَص يف َمَكانِِه.  ُأاَلِحُظ َمْوِقَع ُكلِّ َعْقَرٍب ِعْنَد ِقَراَءِة ُكلِّ َساَعٍة.

    ُأْنُِز:
1- َماَذا ُتَشاِهُدوَن يف الصُّورَِة؟

يَها؟ َهِذِه اأْلَْرقَاُم اْلَمْكُتوبَُة َما َذا ُنَسمِّ
َمْن َيْسَتِطيُع َأْن يـَْقَرَأ َما يف السَّاَعِة أأْلُوَل؟ ثَّ الثَّانَِيِة؟ ثَّ الثَّالَِثِة ؟

َأيُّ َهِذِه اأْلَْوقَاِت َيُكوُن التَّالِميُذ يف اْلَمْدَرَسِة؟

2- َأْرِبُط ِبنْيَ ُكلِّ َساَعٍة أََلْكْتونِيٍَّة 
َو ُأْخَرى َعاِديَة َحَسَب اْلَوْقِت.

ُد اْلَوْقَت يف ُكلِّ َساَعٍة. 3- ُأَحدِّ

الصباح

الساعة السابعة الساعة الثامنة ......... الساعة العاشرة احلادية عشر .........
+ 12

املساء.

الساعة الواحدة ......... الساعة الثالثة ......... الساعة الامسة

1
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 أَتـََعلَُّم:
َأقـَْرأُ اْلَوْقَت يف السَّاَعِة .

 ُأطَبُِّق:
1- َأْكُتُب َتَْت ُكلِّ َساَعٍة اْلَوْقَت اِبحْلُُروِف.

2- َأْكُتُب يف :
- السَّاَعة1:  َوْقَت الدُُّخوِل يف الصََّباِح.

- السَّاَعة2: َوْقَت الرَّاَحِة.
- السَّاعة3 : َوْقَت الرُُّجوِع إىَل اْلبـَْيِت.

ُأْكِمُل  ب: َأْطَوُل- َأْقَصُر
-اْلَوْقُت الَِّذي َأْقِضي يف اْلَمْدَرَسِة...................... ِمَن اْلَوْقِت الَِّذي َأْقِضي يف اْلَمْنِزِل.
- اْلَوْقُت الَِّذي َأْقِضي يف اْلَمْنِزِل......................ِمَن اْلَوْقُت الَِّذي َأْقِضي يف اْلَمْدَرَسِة.

بـَْعَدَها السَّاَعُة قـَبـَْلَها
السَّاَعُة  اْلَعاِشَرُة  )10 ( السَّاَعُة الثَّاِمَنُة )8 ( السَّاَعُة الّتاِسَعُة )9 (

السَّاَعُة الثَّانِيََّة َعَشْر )12 (
السَّاَعُة الرَّاِبَعُة  ) 4 (

السَّاَعُة السَّاِدَسُة )6 (

السَّاَعُة  اْلَواِحَدُة )1 (

123
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  َأْكَتِشُف:
بـَْعُض اْلُمَجسََّماِت َعَلى اأْلَْرِض ) ُمَكعٌَّب ـ ِباَلَطٌة قَاِئَمٌة ـ ُأْسُطوَّانٌَة ـ َهَرٌم (.

َأْرِبُط بـنَْيَ ُكلِّ ُمَسٍَّم َو َبْصَمِتِه.

   ُأْنُِز:

ائَِرُة ...                    اْلُمْسَتِطيُل                ........           الدَّ
 – 2 

ِمْسَطَرٌة                        ُمثـَلٌَّث                                 بِيَكاٌر 

َما ِهَي اأْلََدَواُت التِـي َأْسَتْخِدُمَها ِلَرْسِم َهِذِه  اأْلَْشَكاِل؟

الدَّْرُس 39
اأَلْشَكاُل اْلَْنَدِسيَُّة اْلَبِسيَطُة

أعد شفواي ابثنني اثنني من 1  إىل 19 احلساب الذهين : 
أعد تنازليا من 9 إىل 0

أنز : 10 - 5 = ؛ -20 - 5 = ؛ 25 - 5 = .........
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 أَتـََعلَُّم:
اأَلْشَكاُل اْلَْنَدِسيَُّة اْلَبِسيَطُة:

َأْستـَْعِمُل اْلِمْسَطَرَة َو اْلُمثـَلََّث ِلَرْسِم اْلُمَربَـَّعاِت َو اْلُمْسَتِطياَلِت وَ  اْلُمثـَلَّثَاِت.

َوائِِر.  َأْستـَْعِمُل اْلِبيَكاَر ِلَرْسم الدَّ

   ُأطَبُِّق: 

2- َأْكُتُب َأْسَاَء اأْلَْشَكاِل التَّالَِيِة:

3- ُأْكِمُل الرَّْسَم وَ  َأْكُتُب اْسَم الشَّْكِل

4- ُأْكِمُل :
اْلِباَلَطُة اْلَقاِئَمُة تـََتَكوَُّن ِمْن 4 ..... َو ُمَربَـَّعنِي

اْلُمَكعَُّب يـََتَكوَُّن ِمْن 6 ..... 
اْلََرُم يـََتَكوَُّن ِمْن 4 ..... َو ُمْسَتِطيٍل

ائِرَُة          الُْمَربَّعُ                                           الُْمْستِطيُل                               الُْمَثلَُّث                           الدَّ

ُن الُْمَربََّع ِباللَّْوِن اْلَْحَمِر.  1- أُلَوِّ

ُن الُْمستطيَل ِباللَّْوِن اْلَْصَفِر . أُلَوِّ

ُن الُْمَثلََّث ِباللَّْوِن اْلَْخَض.ِ  أُلَوِّ

ائِرََة ِباللَّْوِن اْلَْزَرِق. ُن الدَّ أُلَوِّ
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الدَّْرُس 40
َأْغَلى  )َأْكثـَُر( – َأْرَخُص) َأَقلُّ(

 احلساب الذهين : 

  َأْكتِشُف:
َماَذا ُتَشاِهُدوَن يف الصُّورَِة؟

َكْم َثَُن قـََلِم احلِْرْبِ؟ َثَُن قـََلِم الرََّصاِص؟
  َثَُن اْلِمْمَحاِة ؟

َأيُّ َهِذِه اأْلََدَواِت َأْكبـَُر َثًَنا ؟  َأَقلُّ َثًَنا ؟

    ُأْنُِز:

َما َأْسَاُء  اأْلَْشَياِء الَِّت ُتوَجُد يف الصُّورَِة ؟
َأْجَعُل َدائَِرًة َعلى َأْغاَلَها َثًَنا َو ُمَربَـًّعا َعلى َأْرَخِصَها َثَنََا.

  

أعد شفواي ابثنني اثنني من 1  إىل 19
أعد تنازليا من 9 إىل 0

أنز : 10 - 5 = ؛ 20- 5 = ؛ 25 - 5 = .........

َأَواٍق  َأَواٍق  َأَواٍق  
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 أَتـََعلَُّم:
 َأْرَخُص َثًَنا ِمْن = َأَقلُّ َثًَنا ِمْن...................

َأْغَلي َثًَنا ِمْن = َأْكبـَُر َثًَنا ِمْن………..

   ُأطَبُِّق: 
- َأْكُتُب ِإَشارََة )صح( َأَماَم َأْغاَلُهْم َثًَنا وإَشارََة )x( أَماَم َأْرَخِصُهْم َثًَنا. 

َثَُن َقِميٍص 200 ُأوِقيًَّة.

َثَُن ِدْفِتٍ  15 ُأوِقيًَّة. 

- َثَُن ُخْبٍز = 100 أوقية َقِدميًَة.

- َثَُن  السُّكَِّر = 220  أوقية قدميًَة.

- َثَُن   ِدفـَْتٍ =   200 أوِقيًَّة َقِدميًَة.

أْكِمُل ب : َأْغَلي - َأْرَخُص. 

فـَْتِ.                    - َثَِن السُّكَِّر ..........ِمْن َثَِن اْلُْبِز. - َثَُن اْلُْبِز........ِمْن َثَِن الدِّ

فـَْتِ..............ِمْن َثَِن السُّكَِّر.            - َثَُن الدَّفـَْتِ............. ِمْن َثَِن اْلُْبِز. - َثَُن الدِّ
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الدَّْرُس 41
النَـُّقوُد

أعد شفواي ابثنني اثنني من 26  إىل 30 احلساب الذهين : 
أعد تنازليا من 9 إىل 0

  َأْكَتِشُف:

َماذا ُنَسمِّي اأْلَْشَياَء اْلَمْوُجوَدَة يف الصُّورَِة؟
َما اْسُم ُعْمَلِتَنا؟

َما فَاِئَدتـَُها؟

   ُأْنُِز:

أُلوُِّن اِبللَّْوِن اأْلْزَرِق َأْصَغَرَها واِبللَّْوِن اأْلَْصَفِر َأْكبـََرَها.
َأْعطَاَك أَبُوَك ِقْطَعًة ِمْن ِفَئِة 10 ُأوِقيَّة و َأْعطَْتَك ُأمَُّك ِقْطَعًة ِمْن ِفَئِة 20 ُأوِقيَّة،َكْم َأْصَبَح ِعْنَدَك ِمْن ِقْطَعٍة؟

طنيَما َمُْموُعَها؟
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 أَتـََعلَُّم:
يف ُعْمَلِتَنا  َخُْس  ِقَطٍع نـَْقِديَّة :

ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئِة 1 َأْوِقيٍَّة  
ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئِة 2 َأْوِقيٍَّة
ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئِة  5 َأَواٍق

ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئِة  10 َأَواٍق
ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئِة 20 َأْوِقيٍَّة

  ُأطَبُِّق: 
َذَهْبَت ِإَل احْلَانُوِت و ِعْنَدَك :

- ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئة 1 َأْوِقيٍَّة
- ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئة 2 َأْوِقيٍَّة
- ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئة 5 َأَواٍق

- ِقْطَعٌة ِمْن ِفَئِة 10 َأَواٍق
َاْشتـََرْيَت َحْلوَى ِب 2 ُأوِقيَّة و قـََلَم َرَصاٍص ِب 5 َأَواٍق

َماِهَي اْلِقَطُع الَِّت َستـُْعِطي ِلَصاِحِب احْلَانُوِت؟
َما ِهَي اْلِقَطُع الَِّت بَِقَيْت ِعْندَك؟

-َأْرِبُط بـنَْيَ ُكلِّ ِقْطَعٍة َو ِقيَمِتَها: 

-2
-5

-20
-1

-10
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الدَّْرُس 41
النَـُّقوُد )اتبع(

أعد شفواي ابثنني اثنني من 21  إىل 29 احلساب الذهين : 
أعد تنازليا من 9 إىل 0

أنز : 11 10+ = ؛ 12 + 10 =       ؛ 13+10 = ....

 َأْكَتِشُف:

ِإَذا َأَخْذاَن ِقْطَعًة 2  ُأوِقيَّة و ِقْطَعَة 5  ُأوِقيَّة، َكْم َأَخْذاَن ِمْن ِقْطَعٍة؟َكْم بَِقَي ِعْنَداَن ِمْن ِقْطَعٍة؟

  ُأْنُِز:
 5 َأَواٍق ’1 َأْوِقيٍَّة ’ 10َأَواٍق ’ 20 َأْوِقيٍَّة ، َأُقوُم ِبَْمِعَها وَأُقوُل َكْم ُتَساِوي.
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 أَتـََعلَُّم:
 اْلِقَطُع النَـّْقِديَُة ِلُعْمَلِة َوَطيِن  َخَْسٌة.

   ُأطَبُِّق: 
ِعْنَدَك ِقْطَعَة 10 َأَواٍق  َأْشتـََرْيَت  ِمنـَْها قـََلَم َرَصاٍص بِقْطَعِة 5 َأَواٍق ما ِهَي اْلِقْطَعُة اْلَباِقَية الَِّت َسيـَُردُّ َلَك التَّاِجُر؟ ) 

ذهنيًّا (
أْكِمُل :

 ِقْطَعُة 5أَ َواٍق – ِقْطَعَة  2 َأْوِقيٍَّة  بَِقَيْت ِمنـَْها ِقْطَعُة......... َأْوِقيَّة َو ِقْطَعُة..........َأْوِقيَّة
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 الحصيلة 3

  ُأْكِمُل ِبطَاقَاِت اأْلَْعَداِد َكَما يف اْلِبطَاَقِة اْلُمَلوَّنَِة:

عشرون

20

••••• 

•••••

•••••

•••••

خسة
 وعشرون

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

أربعة وعشرون

اثنان وعشرون

22

•••••

•••••

•••••

•••••

••

21

واحد 
وعشرون

ثالثة وعشرون
أقرأ العدد
وأكتبه 
 ابألرقام 
طنيوأمثله
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  ُأْكِمُل ُمتـََتالِيََّة اأْلَْعَداِد:

َاْرِبُط اِبْلِمْسَطَرِة اأْلَْعَداَد ِمَن اأْلَْصَغِر ِإىَل اأْلَْكرَبِ.  -
َماُهَو الشَّْكُل اْلُمَتَحصَُّل َعَلْيِه؟  -

طني- ُأْكِمُل َحتَّ َأْحُصَل َعَلى َأْعَداٍد ُمتـََتالِيٍَّة:
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   َأْكُتُب َعِن اْلَيَساِر اْلَعَدَد الَِّذي َيْسِبُق، َوَعِن اْلَيِمنِي اْلَعَدَد الَِّذي يَِلي، ثَّ أَُلوِّنُُه:

َأْمَرُح َوأَتـََعلَُّم:

-1  َأاَن َعَدٌد َأْصَغُر ِمَن اْلَعَدِد 15 ِب 10. 

َأاَن َعَدٌد َأْصَغُر ِمَن اْلَعَدِد 20 ، َأاَن بـنَْيَ اْلَعَدَدْيِن 16 و 19 َوَلْسُت اْلَعَدَد 17 .   2-

- َأاَن َعَدٌد ِإَذا ُأِضيَف ِإَلَّ ِنْصِفي ُأْصِبُح 27 َو ِإَذا طُرَِح ِمينِّ ُأْصِبُح 9.  َمْن َأاَن؟

فمن أان؟

فمن أان؟

+ ......................=

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال



42

يَاِضيَاُت فِي َحيَاتِنَا اْليَْوِميَِة الِرّ

 رَتِّْب َأْسَعاَر َهِذِه اأْلَْلَعاِب ِمَن اأْلَْصَغِر ِإىَل اأْلَْكرَبِ .
 1 - َلَدى فَاِطَمَة 13 مَتَْرًة َوِعْنَد زَيـَْنَب 15 مَتَْرًة،َكْم مَتَْرًة ِعْنَد الِبنـْتـنَْيِ؟

 2 - َاْشتـََرْيُت ِمَْحاًة ِب 20 َأوِقيًَّة و بَِقَيت ِعْنِدي 7 َأَواٍق َكْم َكاَن ِعْنِدي ِمْن ُأوِقيٍَّة؟
ْد َشْكَل ُكلِّ ُعْنُصٍر )بناء هرمي ، مبيد حشرات على شكل أسطوانة ، علبة طباشري على شكل   3 -  َحدِّ

مكعب(

  4 - َيْذَهُب َعِليٌّ ُكلَّ يـَْوٍم ِإىَل اْلَمْحَظَرِة َماَعدا يْوَم الَِميِس َو يـَْوَم اجلُُمَعِة .
 َفَكم يـَْوماً َيْذَهُب ِإىَل اْلَمْحَظَرِة ِخاَلل اأْلُْسُبوِع؟
رَاَسِة يف اجلَْدَوِل التَّاِل ابلتَـّْرتِيِب:  َم الدِّ َأْكُتُب َأايَّ

اجلُُمَعة الَِميس
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ُم ُمْكتَتََسبَاتِي أُقَّوِ

- َأرَاَد ُمَعلُِّمَك َأْن يـََتَأكََّد ِمْن فـَْهِمَك ِلُدُروِس احلَِْساِب، فـََرَسَم َلَك َشَجَرتـنَْيِ َمَع بـَْعِض الطُّيُوِر َوطََلَب ِمْنَك اْلِقَياَم 
ِبَا يَِلي:

-ُأْكِمُل ِب: َتَْت – فـَْوَق 
...... الشََّجَرِة 10 طُُيوٍر.
...... الشََّجَرِة  6  طُُيوِر.

- َأْستـَْعِمُل ِإَشارََة < / > لِتـَْرتِيِب َعَدَد الطُُّيوِر )َتَْت الشََّجَرِة و فـَْوقـََها(.
- َما ُهَو َعَدُد الطُُّيوِر ُكلََّها؟        
- ِإَذا طَاَر ِمنـَْها 5 َكْم يـَبـَْقى ِمنـَْها؟

  2 - ُأْكِمُل ِب :  َأَماَم -  َخْلَف ) َورَاَء( – بـنَْيَ.

-السَّيَّارَة 5............. السَّيَّارَِة  6 و ........... السَّيَّارَِة 4 .
   - السَّيَّارَُة 1 .............. السَّيَّارَِة 2 .

    -السَّيَّارَُة 7 .................. السَّيَّارَِة 6 .
      -السَّيََّارَة 3 .........السَّيَّارَِة 2 َو 1 .

3 - ُأْخُتَك اْلَكِبريُِة ُعْمُرَها 7 َسنـََواٍت َو ُأمَُّك ُعْمُرَها 27 َسَنًة و ُعْمُرَك أَْنَت 6 َسنـََواٍت.

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
 ال



44

ِننَي؟  -ِبَكْم تْكبـُُرَك ُأمَُّك ِمَن السِّ
 - َكْم َسَيُكوُن ُعْمُرَك بـَْعَد 4 َسنـََواٍت؟

 - بـَْعَد َكْم ِمْن َسَنٍة  سَيُكوُن ُعْمُرَك ُيَساِوي ُعْمَر ُأْخِتَك اْلَن؟
 - بـَْعَد َكْم ِمْن َسَنٍة سَيُكوُن ُعْمُر ُأْخِتَك ُيَساِوي ُعْمَر َأِخيَك الن؟

 ُقْم ِبَا طََلَب ِمْنَك ُمَعلُِّمَك. 
4 – َكاَن ِعْنِدي 30 ُأوِقيًَّة َفَمَرْرُت بَِباِئِع اْلَفَواِكِه فَاْشتـََرْيُت تـُفَّاَحًة ِب8 َأَواٍق َو َمْوزًَة ِب6 َأَواٍق َو بُطِّيَخًة ب 11 

ُأوِقيًَّة َكْم َسيـَُردُّ ِإَلَّ اَبِئُع اْلَفَواِكِه؟

ُأْكِمُل اْلَعَمِليََّة التَّالِيََّة أِلَِجَد َمُْموَع َما َصَرفـُْتُه:
 = 11 + 6 + 8

َأَضُع اْلَعَمِليََّة َوُأْنُِزَها أِلَْحِسَب َما َسيـَُردُُّه ِإَلَّ اَبِئُع اْلَفَواِكِه   :
......... =  .........     ...      ........

5-  َأرَاَد اَبُوَك َأْن َيَْترِبَ َمْعرِفـََتَك يف اْلَْنَدَسِة  فـََرَسَم َلَك ُمَسََّماٍت وُخُطوطًا ثَّ طََلَب ِمْنَك َما يَِلي  :

- أَُلوُِّن بَِلونـنَْيِ  َتَْتاُرُهَا  اأْلَْشَكاَل اْلُمَتَشاِبََة بَِلْوٍن َواِحٍد .
-َأْكُتُب اْسَم ُكلِّ َشْكٍل.

ي ُمَسََّماٍت يف اْلبـَْيِت َواْلَمْدَرَسِة. - ُأسَِّ

َأُقوُم ِبَْمِع ُكلِّ َمُْموَعٍة ِمَن اْلُُطوِط ِلْلُحُصوِل َعَلى َشْكٍل، ثَّ أْكُتُب اْسَم  الشَّْكٍل َتَْتُه   
أْنِْز َما طََلَب ِمْنَك اَبُوَك.
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6-طََلَب ِمْنَك ُمَعلُِّمَك َأْن ُتَساِعَد ُأْخَتَك يف اْلَمْنِزِل حَلَلِّ بـَْعِض َواِجَباِتا اْلُمتـََعلََّقِة اِبْلَمَقايِيِس َو َكاَنْت َكالتَّاِل:

-َأُقوُم بتـَْرتِيِب اْلُُطوِط ِمَن اأْلَْطَوِل ِإىَل اأْلَْقَصِر.
- ُأَحّدُد َأْقَصَر اْلُُطوِط َو َأْطَوَلَا.

- ُأرَتُِّب َهِذِه اْلَعَناِصَر ِمَن اأْلَثـَْقِل إىَل اأْلََخفِّ .
ي أَثـَْقَلَها َو َأَخفََّها. - َأْخَتاُر4  َعَناِصَر يف اْلبـَْيِت / اْلَمْدَرَسِة  َو ُأرَتِّبـَُها ِمَن اأْلَثـَْقِل إىَل اأْلََخفِّ  ثَّ ُأسَِّ

ِم اأْلُْسُبوِع :  7 - طََلَب ِمْنَك ُمَعلُِّمَك َأْن ُتَساِعَد زَُماَلء َك يف َمْلِء اجْلَْدَوِل التَّاِل  بََِحِد  َأايَّ

               
  

 ُقْم ِبَا طََلَب ِمْنَك ُمَعلُِّمَك.
8  -َارَاَدْت ُأمَُّك َأْن تـَْعِرَف ُمْستـََواَك يف َمْعرَِفِة اْلَوْقِت َفطََلَبْت ِمْنَك َأْن ُتْكِمَل ِب  : قـَْبَل – بـَْعَد

- السَّاَعُة اْلَعاِشَرُة َصَباًحا ..................السَّاَعِة احْلَاِديََة َعْشَرَة َو ........... التَّاِسَعِة  َصَباًحا.

 اْليـَْوُم اْلَاِمُس
 َو اْلِعْشُرون

 اْليـَْوُم الرَّاِبْع َو
اْلِعْشِروْن

 اْليـَْوُم التَّاِسع
َعَشْر

 اْليـَْوُم اْلّراَِبع
َعَشَر

اْليـَْوُم التَّاِسُع اْليـَْوُم الرَّاِبُع  اْليـَْوُم اأْلَوَُّل
ِمَن الشَّْهِر

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... اجْلُُمَعُة

بـَْعَد السَّاَعة قـَْبَل
...................... الثَّانَِيُة ...........
...................... ...................... اْلَاِمَسُة

التَّاِسَعُة ...................... ......................
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