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 البداية ) التمهيد / المقدمة (   

 

 مالحظة المعلم                     مسابقة المجموعة األسرع : 

 ام قطع دنيز ) أو المكعبات ( باستخد

  54،   45،   44،  93ل األعداد التالية : مثـ

   لعبة البحث عن موقع األعداد :

 على خط األعداد ، ابحث عن موقع العدد المطلوب وضع دائرة حمراء حوله :  

  تالميذ 4يختار المعلم                                                                        63،    41،    44،    93

 

 عرض الدرس : 

 يقوم التالميذ بقراءة سؤال  اليوم :....   )أ(   

 تفاعل شفهي   وفي الثنائيات يفكر كل تلميذان معاً في كيفية الحل ....  ؟ ((  44أم  93أيهما أكبر )) 

 ثنائيات منهم أفكارهم . ويقدم ثالثة 

 باستخدام طريقةالحل  يمكن أن نعرف  

 ،،  تمثيل العددين بقطع دينيز       

 ومن خالل عرض القطع التي       

 مثلتها المجموعات في بداية الدرس   

 .. العدد األكبـرنحدد        
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 ويمكن أن نعرف الحل باستخدام طريقة 

 على خط األعداد موقع العدد

 ؟؟   أيهما أكبرواآلن أجب على السؤال :  

 

 الكفايات الخاّصة بالدرس

مقارنة وترتيب أعداد  1-2

أساسية لمجموعة من العناصر 

 111تصل إلى 

 1مالحظة قيمة عدد من  1-9

باستخدام موقعه على  111 –

  خط األعداد

تخدام األسماء والرموز اس 1-4

 > ، < ، = في سياقات مناسبة

التواصل الرياضي عن  5-1

نتائج مالحظات وتجارب 

 وأدوات الربط المنطقيبسيطة 

لتوضيح طرح أسئلة  5-9

 األفكار واالستجابة للتعليمات

استعداد للتعلم من إبداء ، 

 اآلخرينأثناء أداء المهام 



 عمل فردي              العدد األكبر أو األصغر  ) تحدد المعلمة ()ب(  على السبورات الذاتية يكتب التلميذ 

 63               3               -                93             49    أيهما أكبر؟            

 88               44             -                16             52؟       أصغر أيهما       

 تفاعل شفهي                         (  41لم سؤال التعبير الشفهي  ) كتاب التلميذ صــيناقش التالميذ مع المع

 العدد األكبر والعدد األصغر ؟    حددت كيف      

 

 

 تفاعل شفهي                                     (  تذكر إذا عرفت العدد األكبر والعدد األصغر ،،جـ)

   54،      45     قارن بين العددين          ... بين األعداد وترتيبها  المقارنةيمكنك    

 

 

 

 

 عرض حلهميقوم تلميذ من كل مجموعة بو ،،، )د(  في المجموعات 

 = ( . بإمكانك استخدام العناصر ) أو الرسم ( أو>  أوقارن . ضع رمز العالقة ) < 

      

 

 ( 41) الحل على الكتاب صــ  =   أو <    أوحدد العالقة بينهما مستخدماً  >  ثم :  مثّــل عددين ، الخاتمـــة  

 ،،،   عمل فردي )مكتوب (                                                                                        

 يختار المعلم بعض التالميذ لعرض حلهم و                                                                                   

 

 

 

 ذيصحح المعلم كتب التالمي      41(  صفحة 9التطبيق : يحل التالميذ تمّرن )

 ....   ( :   Feedbackالتقويم ) 

 نموذج مقترح ،، وقابل للتعديل حسب ما يتم االتفاق عليه في القسم والتوجيه ذا التحضير هوه 

 الموجهة الفنية / أ. إقبال المطيري   إعداد ومناقشة@eqbalalmutairy    م2113/2116للعام الدراسي 

 ) ناقش واسمع اإلجابات (.....      العدد األكبر هو  لعدداال

 العدد األصغر هو   .....   ) اسألهم كيف عرفوا اإلجابة (

 اسأل التالميذ : ماذا نقصد بالمقارنة ؟؟  لعدداال

 وذكرهم برمز العالقة )  <  ،    >   ،  =   (  
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