
 

 

 

خطط لتعليم الرياضيات للطالب ذوي اإلعاقات 

  نمائية المتوسطةال عقليةال

 

 خاصة تربية للرياضيات قطريةمرشدة  -دكتورة ميراف سوهر :كتابة

 الخاصة في التربية للرياضيات القدسومنطقة  (במנח"י)لوائيه مرشدة  -عنات تساح

 

 هبة أبو قطيش ٫ترجمة: نيللي إبراهيم

 غوشمدرسة رند أبو 

 

 :وتدقيققراءة  ،مراجعة لغوية

 للرياضيات بالتربية الخاصة للوسط العربي هيفاء سمارة مرشدة لوائيه

 

  :مالحظاتقراءة و

حبيب ،زيلبر عريت ،كفن اوريت ،باركوشطط رونيت ،اورنه بخار ياعل بلنك حبكن

 ،بورطنوي كيله،سلوسكراسيا ،سمارة هيفاء ،ميرون روتي ،لوز راعيه ،رانية

 شالح اوريت  ،شهرباني ايرس ،فيشمن كييم هليت

 



 المتوسطةالنمائية خطط لتعليم الرياضيات للطالب ذوي اإلعاقات العقلية 

 التعليم. جهازجميع الطالب في لأساسي، وتعليمه ملزم  هو موضوع الرياضياتموضوع 

مستويات ولكل الفئات العمرية  لكللطالب ذوي االحتياجات الخاصة، ا تجاها أهمية كبيرة تدريس الموضوع

إلى تعزيز حق هؤالء  التلبية ا. وتهدف هذه الخاصةالحتياجاتهم التربوية التعليمية  ليةالعماألداء، كجزء من 

 وادارة حياتهم اليومية بشكل ناجع. التعليم وفي المجتمع جهازفي الطالب في االندماج وفقا لقدراتهم 

 نمائيةالعقلية الالطالب ذوي اإلعاقات عند للتعلم، وخاصة  ومركب صعبموضوع الرياضيات  يعتبر موضوع. 

للمضمون من خالل التطرق وعمرهم الزمني  هملقدرات يملالتع مالئمةلأهمية كبيرة  هناك، ذلكاجل من . متوسطةال

 وطرق التدريس وفرص التعلم.المدرس 

 تعديالت٫مالئمات إجراء اال انه يتم خطط تدريس التعليم العادي، منبثقة عن خطط الدراسة في التربية الخاصة 

 .وفقا لخصائص أداء الطالبوتغييرات 

مع التركيز على ، متوسطةال النمائية العقليةمخططا لتعليم الرياضيات للطالب ذوي اإلعاقة  رضه الوثيقة تعهذ

مع من خالل دمجها  المضامينج الرياضيات والتركيز على تدريس امنه خالل منذات اهمية  مضامين

 الرياضيات التطبيقية. 

لطالب التقدم يتيح ل  بشكل  المضامين المدرسة ومالئمةفي تنظيم  يالتربو الطاقمهو مساعدة  هف الوثيقة

لتعلم لفرص بواسطة اتاحة ذلك و المركبة اعاقتهمالرغم من والعمرية،  وفقا للفئات العمرية المختلفةبالمضامين 

 .تحترم وتتناسب مع العمر الزمني للطالبالتي 

 :ما يلييتضمن  النموذج

 لفئات العمرية استنادا إلى المنهج الدراسيوفقا   لالرياضيات لمضامين التعلم بخطط م. 1

 تعليمية متنوعةأمثلة من بيئات  -وفقا للفئات العمرية المضامين تدريس في فرص التعلم . 2

 مجاالت المعرفةفي أمثلة متنوعة  -وفقا للفئات العمرية المضامين فرص التعلم في تدريس . 3

 حسب الفئات العمرية محسوسةرياضية وسائل . 4

 :التي يتضمنها لنموذجالمواضيع 

  والتناظر احادي القيمةمفاهيم الحجم والنسبة والوقت . 1

 االعداد الطبيعية. 2

 المبنى العشري. 3

 الطبيعية باإلعدادالعمليات . 4

 بحث معطيات . 5

 كسور. 6

 العشريةاالعداد . 7

 المئويةالنسبة  – 8

 الهندسة والقياسات . 9

 كنظرة اساسية تم عرض هذه المواضيع * 

 كإثراءمقترحة بعض المضامين 

 

 عملية التدريسنقاط تركيز في 

تذويت مادة مساعدة الطالب على تعمل على  فرص التعلم. الرياضي مضمونهي التخطيط الفي نقطة البداية ▪ 

 .بالحياة اليومية اوربطهالرياضيات 



  لكافة المضامين الموجودة بالنموذج كشف الطالبيجب 

  ذوي االحتياجات  للطالبالرياضيات المدارس االبتدائية تعليم منهج  المالئمات وثيقة"على يرتكز  النموذجمبنى

 .الخطة الدراسيةاثناء بناء باالستعانة به  ويُنصح "الخاصة

متمكن  للطالبلم يكن المستويات العمرية حتى إذا التقم بالمضامين مع االخذ بعين االعتبارالحرص على يجب ▪ 

 .بشكل تام  من المادة 

  الزمني للطالب مع  تعليمية للعمرالفرص التخص فئات عمرية سابقة، من خالل مالئمة مراجعة مواضيع يمكن

  .العمرية للطالب الفئة مضامين تخصدمج 

 الرياضية  المضامينلربط بين  امعالرياضيات في برنامج الساعات الدراسية  تدريسلساعات يجب تخصيص

التي كاألمثلة درس في المدارس من خالل توفير فرص التعلم ومجاالت المعرفة وغيرها من المواضيع التي تُ 

 تسلسلبالرياضيات للطالب ذوي االحتياجات الخاصة نموذج تخطيط تعليم انظر )عرضت في الخطط 

 (.العمري

 

 يمكنكم استشارة المرشدات االقليميات ومركزات الرياضيات بالماتيا.

 



 لفئة العمريةل وفقامنهج الرياضيات نموذج . 1 .1

 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
  تناظر احادي القيمةالزمن ووالعالقات والكمية مفاهيم   .1

 الكبر تحديد وتسمية مفاهيم 

 واكثر واحد ▪

 / متساو اكثر/  اقل ▪

 قليلكثير/  ▪

 / صغير كبير ▪

  قصير طويل / 

 :الكبر تحديد وتسمية مفاهيم
 
 خفيف/  ثقيل ▪
 / منخفضمرتفع  ▪
  / فارغملئ ▪

 

 :الكبرتحديد وتسمية مفاهيم 

 ضيق/  واسع 
 

 

 

 :الحس الفراغي مفاهيم في

 امام / خلف▪

 أعلى / أسفل ▪

 فوق / تحت  ▪

 قبل / بعد ▪

 في الداخل / خارج داخل، فوق، بجانب ▪

 

 :الحس الفراغيمفاهيم في
 
 بين وبين ▪
 
منتج في السوبر  كيف نجد توجيهات  :امام ▪

  غرض في الصفماركت أو 
 

 :الحس الفراغي مفاهيم في

 عنبعيد  \قريب من ▪

المسافة بين المدن والبلدان في درس  ▪

  الجغرافيا

 

 :الحس الفراغي مفاهيم في

 / مائليمين \يسار 

 

  :الزمن مفاهيم

السابق,  متأخرا, باكرا, غدا,  مس,  قبل ,بعد

 الحقا االن, 

 الزمن مفاهيم: 
 امس اول ، امس ،غدبعد ، غدا 
  اعياد ومناسباتالسنة،  اشهر ▪

 الزمن مفاهيم: 
 ساعة/اسبوع/شهر/سنة

 
 

 : لزمن امفاهيم

 اعة/اسبوع/شهر/سنةس
 



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
 :دورية المفاهيم الزمنية

، أيام األسبوع، أشهر السنة، السنة فصول

 االعياد والمناسبات 

 :يوميين يوم الزمنمفاهيم 

  ليل/ نهار 
 مساء/ ظهر/  صباح 

  

 

 

 : القيمةتناظر احادي 

  بين مجموعتينمالئمة غرض لغرض 

 : القيمةتناظر احادي 

 تناظر احادي مقارنة المجموعات بمساعدة 
 القيمية

 : القيمةتناظر احادي 

  مجموعة  حسب االغراضتحديد كمية
 أغراض ثانية

 

 النماذج المتكررة: 
 واحدة مثل اللون / الشكل /  صفة

من العناصر اثنان  –الحجم 

 المتكررة:
  ... شوكة، سكين، شوكة 

 أزرق  ، مربع مربع احمر ▪

 المتكررة: النماذج

ثالثة  -واحدة مثل اللون / الشكل / الحجم ميزة 

 متكررة:اغراض 

 شوكة، سكين، ملعقة ▪

 أزرق، مربع  مربع احمر، مربعا

 أصفر

 النماذج المتكررة:

والحجم  جسممثل الشكل واللون / ميزتان 

 أو أكثر متكررة: غرضينو

 دائرة حمراء، خضراء مربع ▪

 صغيرة ملعقة٫شوكة كبيرة  ▪

 النماذج المتكررة:

والحجم  جسممثل الشكل واللون / ميزتين 

 أو أكثر متكررة:غرضين و

  حلو تعبئة اثنان من المسليات الماحة واخر  ▪

 االعداد الطبيعية. 2

 

 االعداد  ترتيب عد وفهمال

 حتى العد

   على االقل 5حتى 
 العد حتى

  10 على االقل 
 التعرف على ترتيب العد

  االقلعلى  20حتى 
  بالعشرات 100حتى 
 
 

 التعرف على ترتيب العد

 على االقل( 1بقفزات من ) 100حتى 
 (ساعة باستخدام) 5من  بقفزات 

 التعرف على ترتيب العد

 2من  بقفزات 10حتى) 
 



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
 العددترتيب  التعرف على

 2من بقفزات  10حتى 

 العدد التعرف على اسم 
   على االقل 5حتى 

 العدد التعرف على اسم
  على االقل 10حتى 

  
 

 

 مجموعات الكمية ايجاد 

 للكميات الصغيرة دون فوري ودقيقتشخيص 
 احصاء)العد(

 منظم على االقل في قالب 4 -في مجال 

 فوري ودقيق للكميات الصغيرة دونتشخيص لا

 (عد)ال احصاء
   بنظام متنوع على االقل 4ال  مجالفي 

 فوري ودقيق للكميات الصغيرة دونتشخيص 

 (عد)ال احصاء
   بنظام متنوع على االقل 4 ال مجالفي 

 

 اغراضإحصاء 

   على االقل 5حتى 
 اغراضإحصاء 

   على االقل10حتى 
 اغراضاحصاء 

   على االقل 20حتى 
  100 حتىاحصاء 

 كاملة ووحدات عشرات 
 بواسطة االحصاءالمجموعة  كبرإيجاد 

 والدائرةالسطر ب 5حتى ▪

 االحصاءبواسطة المجموعة  كبرايجاد 
 على االقل مبعثرة5حتى ▪ 
 السطر والدائرةب االقل على10وحتى ▪ 
  10عد متواصل حتى 

 
 

 االحصاء بواسطةالمجموعة كبر ايجاد 
 هعلى األقل مبعثر 10حتى 
 السطر والدائرةبعلى األقل  20حتى

ويفضل ) 20حتى مع استمرارية العد  
 (استخدام النقود

 حصاءاالالمجموعة عن طريق كبر البحث عن 

حدات )يفضل الوعشرات وبال 100حتى ▪

 استخدام النقود(

 المجموعة من خالل التقدير كبر إيجاد 
  عن طريق فحصالو عناصر 5حتى 

 (العد) االحصاء

 المجموعة من خالل التقدير كبر ايجاد

  مرتبة بطرق معروفة عناصر 10 حتى 

 االحصاء وفحصها من خالل

  تقدير ال بواسطة المجموعة كبرإيجاد

 على األقل مبعثرةعناصر  10 حتى

 فك وتركيب المجموعات

   على االقل 5ال  مجالفي 
 
 

 فك وتركيب المجموعات 
  األقل على 10ال مجال في 

مجموعتان فرعيتان أو أكثر، )

 (الكمية متساوية ومختلفة في

 وتركيب المجموعات فك

  على االقل 20ال مجال في 
مجموعتان فرعيتان أو أكثر، )

  الكمية  متساوية ومختلفة في

 فك وتركيب المجموعات  

 الكاملة بالعشرات 100 -في مجال ال
ساوية متمجموعتان فرعيتان أو أكثر، )

 الكمية ومختلفة في 

 



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
 الكبر مقارنة وترتيب المجموعات حسب 

 في المجموعات غراضلعدد اال بالتقديرالمقارنة 

 .5 على االقل

 في المجموعات األغراضلعدد  بالتقدير المقارنة
 على االقل،5ال  مجالفي ▪

 لمجموعاتل  األغراض لعدد  بالتقديرالمقارنة 
 على االقل 20ال مجال  في 

في  االغراضلعدد  بالتقدير المقارنة

 المجموعات
  كاملة عشرات 100ال  مجالفي 

 مقارنة دقيقة للمجموعات

 على االقل 5في مجال ال 
 

 للمجموعاتمقارنة دقيقة 

 على االقل 10ال في مجال  ▪

 لمجموعاتل مقارنة دقيقة

    على االقل 20ال  مجالفي 

 لمجموعاتل مقارنة دقيقة

  كاملة على األقل، عشرات 100ال  مجالفي 

 المجموعات )حسب التعليمات(تكبير وتصغير 
   على االقل ،5 مجالفي 

  المجموعاتتكبير وتصغير  
  على االقل 10مجال في 

 المجموعاتتكبير وتصغير 

  على االقل 20ال  مجالفي 

 المجموعاتتكبير وتصغير 
  كاملة على األقل، عشرات 100 مجالفي 

 

 عشري( المبنىمن الفعاليات مع  دمجالقراءة وكتابة )يجب  -المكتوب العدد 

 رموز االعدادقراءة وكتابة 
  لى االقلع ،5ال مجال في 
 

   رموز االعدادقراءة وكتابة 

  على االقل 10ال مجال في 

 

 رموز االعدادقراءة وكتابة 
  مع التركيز على  على االقل 20مجال في(

 (عشريال المبنى

 رموز االعدادقراءة وكتابة 
   مع التركيز على  على االقل 100 مجالفي(

 (عشريالمبنى 

 

 االعداد ومستقيم االعداد  كبرمقارنة 

 *ساويي الوساوي اشارة يالتعرف على 

 ال يساوي =  ساوي 
 * ساويي الساوي ويالاشارة التعرف على 

 =ساويي... > ; اصغر من...<;  من اكبر

  

 العدد كبر مقارنة
  على االقل 5مجال في 

  عدداال كبرمقارنة  
  على االقل 10في مجال ال 

  داألعدا كبرمقارنة  
 على االقل 10ال  مجال في 

  داألعداكبر مقارنة  
  على االقل 100ال  مجالفي 

 االعداد حسب الكبرترتيب 
 على االقل 5 مجالل في 

 الكبرحسب  االعدادترتيب 
 على االقل 10 مجالفي  ▪

 *الكبرحسب  االعدادترتيب 

   على االقل 20ال  مجالفي 
 *الكبرحسب  االعدادترتيب 

  كاملة عشرات على االقل 100ال  مجال في 

 متوالية حسابيةإكمال 
 اعداد متتالية على االقل 5في مجال ال 

 المتوالية الحسابية إكمال 
  على األقل اعداد متتالية  10 في مجال ال

 المتوالية الحسابية كمال ا 
   على األقل اعداد  20في مجال ال

  في مجال ال المتوالية الحسابية اكمال

 على األقل اعداد متتالية  100



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
 (مستقيم االعداديمكن دمج)  (مستقيم االعداد يمكن دمج)متتالية  (مستقيم االعداد يمكن دمج) (مستقيم االعداد )يمكن دمج

 

 

 وصفات االعداد معرفة الصفر

  عدد صفرالمعرفة 

 عددكممثل الترتيبي لجانب امن ▪ 
 

 معرفة العدد صفر
 وكممثل كممثل عددالترتيبي  من الجانب 

 كمية

 معرفة العدد صفر
 كممثل عدد الترتيبي من الجانب 

 كمية وكممثل

 صفرمعرفة العدد 
 وكممثل كممثل عدد الترتيبي من الجانب 

 كمية

  لألعدادوالفردي الزوجي  العدد صفات

 على االقل 4-في مجال ال 
  لألعداد والفرديالزوجي العدد صفات 

 على االقل 4 -في مجال ال 
  لألعداد والفرديالزوجي  العدد صفات

 على االقل 20-في مجال ال 

 

 

 *هندسة 

  قيمة االحرفمعرفة   مة االحرفقيمعرفة   

 المبنى العشري . 3

 

 تجميع وتفريق)تبديل(

 نقودباستخدام ال -( تفريقلالتجميع وا)تبديل 
  على االقل ،5ال  مجالفي 

 نقودباستخدام ال -( تفريقلالتجميع وا) تبديل
   على االقل 10 ال مجالفي 

 نقودباستخدام ال -( تفريقلالتجميع وا) تبديل
 ▪ ات و )عشر على االقل 20ال مجال قي

 وحدات(

 تفريق لالتجميع وا – تبديل

   قل )في عشرات على اال 100 مجالفي

 (وحداتكاملة و

 

 (االعداد الطبيعية -الفصل من  اعدادبين القراءة والكتابة دمج مع ) للعددقيمية المنزلة 

  
 

على  100حتى للعدد  المنزلةمعرفة قيمة  للعدد  المنزلةقيمة  معرفة



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
 األقل على األقل 20 حتى 

 

 

  *اعداد تقريب 

 لعشرات االعداد تقريب   
  على االقل 20ال  مجالفي 

  لعشرات ألعدادتقريب 
  األقلعلى  100المجال 

 عمليات حسابية . 4

 

 الجمع والطرح

 ضم و كإضافة الجمع عمليةمفهوم 
 تنقيص وفصل  الطرح عملية  مفهوم 

  5 -ال في مجال 
 

الحياة من  لمسائلمسائل كالمية من خالل: 

وكتابة  محسوسة وسائل دمج اليومية مع

 تمرين 

 ضم و كإضافة الجمع عمليةمفهوم 
 تنقيص وفصل عملية الطرح مفهوم 

 على االقل 10ال في مجال 
 

 من لمسائلمسائل كالمية من خالل: 

ايضاح وسائل استخدام الحياة اليومية مع 

 وكتابة تمرين 
 

 (المصعدركوب مثل ) كتقدم الجمعمفهوم 
 الطرح يعني االنسحاب

 على االقل 20ال في مجال 

الحياة  من مسائللمسائل كالمية من خالل: 

وكتابة ايضاح وسائل استخدام اليومية مع 

 تمرين 
 

الجمع والطرح مفهوم دمج ايضا يمكن  ▪

 من سنوات سابقة

 كمقارنة الجمعمفهوم 
 كتنقيص الطرح مفهوم 

 
ا  كاملة)العشرات على االقل  100ال في مجال 

 والوحدات(
الحياة من  لمسائلمسائل كالمية من خالل: 

وكتابة ايضاح وسائل استخدام اليومية مع 

 تمرين 
  الجمع مفهوم دمج ايضا يمكن  

 والطرح من سنوات سابقة
 

 (تمرينعمليات الجمع والطرح )
 على االقل ،5 مجاللفي▪

 

 
 (تمرينعمليات الجمع والطرح )

 
 على االقل 10 مجالفي  ▪
 
 

 
 عمليات الجمع والطرح )تمارين(

 
 على االقل 20مجال في  ▪

 
 (تمرينعمليات الجمع والطرح )

 
 تبديل ، مع 20 على االقل مجالال ▪
مع تبديل وبدون من قل على األ 100 مجال ▪

 التقديربواسطة  ▪تبديل 



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
 

 

 

 الضرب والقسمة

 القسمة الى اجزاء : قسمةالمفهوم   
 

الحياة مسائل من من مسائل كالمية من خالل: 

وكتابة ايضاح وسائل استخدام اليومية مع 

  تمرين

 حتواءاالقسمة: قسمةالمفهوم 
 

من مواقف الحياة مسائل كالمية من خالل: 

وكتابة  ايضاحاليومية جنبا إلى جنب مع وسائل 

  تمرين
 كجمع متكررالضرب مفهوم   

الحياة من مسائل مسائل كالمية  من خالل:

 وكتابة تمرينايضاح وسائل دمج اليومية مع 
 

  متكررجمع  الضربمفهوم 
من الحياة مسائل مسائل كالمية : من خالل

وكتابة ايضاح  وسائل استخدام اليومية مع

  تمرين

 معطيات بحث. 5

 (في الصفالمدروسة  بمجاالت لها صلة بالمواضيع ربطها يجب )

 المعطيات تحليل 

 جمع المعطيات▪ 

بشكل )عرض المعطيات برسم بياني ▪ 

ملموس أو باستخدام صور الطالب 

 (واغراض

من الرسم البياني استخالص النتائج ▪ 

 .البصري الجانب بواسطة

 - كثير :والعالقة الكميةمفاهيم التطرق ل

 المعطيات  تحليل 
 جمع المعطيات▪ 
: مختلفةتمثيالت عرض المعطيات في ▪ 

 (شكلي ملموس،) اعمدة جدول أو رسم بياني
 (الكمية)ة المعطيات ءقرا▪ 
من خالل الرسم البياني استخالص النتائج ▪ 

 .والجدولاالعمدة 
 أقل من... استخدام المصطلحات أكثر من ▪ 

 معطياتال تحليل 
من لسؤال البحث جماعي / اختيار فردي ▪ 

 .اليومية الحياة
 لمعطياتجمع ا▪ 
: مختلفة تمثيالتفي  عرض المعطيات▪ 

ملموس، ) كعكه اعمدة جدول أو رسم بياني
 وشكلي 

الى التوصل والبحث لسؤال  مراجعة▪ 
 لفعالية مناسبة

 المعطياتتحليل 

  من  لسؤال البحث جماعي/فردي اختيار

 الحياة اليومية.
 جمع المعطيات 

  تمثيالت في   عرض المعطيات
, اعمدة بيانيرسم , جدول: مختلفة
برنامج ,  (شكلي,ملموس) كعكة

من إكسيل وإنتاج رسم بياني 

 خالله 
  واستخالص النتائج  لسؤال البحثالعودة 



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
 اقل - اكثر، قليل

 

  كسور. 6

 

 الكسرمفهوم 

 من واحد صحيحكجزء  التعرف على الكسر

 صحيح : "التعبير" 
 نصف الكسر  

 من واحد صحيحالتعرف على الكسر كجزء 
 

  ربع  

 من واحد صحيحالتعرف على الكسر كجز 
 

 ثلث 

 

 من واحد صحيحالتعرف على الكسر كجز 
 وكسور اعداد صحيحة مخلوط بواسطة عدد 

 مثال) لطالبا لدى معروفة
     1/2 1  ) 

 لكمية من كجزء  التعرف على الكسر   
 ربع,  ثلث, نصف 

 

 التعرف على الكسر   كجزء من كمية
 ثلث , ربع

  

 *  الكميات حسب عدد الطالب تقسيم

إلى الجزء التطرق وفي الصف، 

 6على  الكعكةتقسيم ) والكمية ككسر
، كل طالب من الصفطالب 

 (6/1اخذ
 كنسبة فهم الكسر    

  1:2 ( كاسين من الماء رزألكل كاس) 

 

 عملية جمع الكسور 

 عملية جمع الكسور   

نصف  -لواحد صحيح المتشابهة الكسور جمع 

  عملية جمع الكسور

نصف ,ربع  -لصحيح كسور متشابهة جمع 



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
مع الربط ث )مثال: نصف ونصف( لربع وث,

  الحياة اليومية من بأمور

 :من خالل

  مسائل معروضة او ممثلة بوسائل
 ملموسة 

  ملموسة  وسائل مع دمجمسائل كالمية 
 تمرين مكتوب 

مع الربط ( الخ وثلث )امثال: نصف ونصف

 من الحياة اليومية  بأمور
 من خالل:

  معروضة او ممثلة بوسائلمسائل 

 ملموسة 
  ملموسةمع دمج مسائل كالمية  
  كتابة تمرين 

 اعداد عشرية. 7

عشري يتضمن عددا صحيحا عدد تمثيل    

 بواسطة النقود ونصف صحيح /  أعشارو

 * نسب مئوية. 8

 ٪50 للنصف  الكسر قة بينالعال   
 :مثال)وبالعشرات  باألعداد٪ 10حساب 

120٫50) 

 قياسات وهندسة. 9

 خطوط
  خطوط التشخيص وتسمية وتصنيف

 .المستقيمة والمنحنية

 خطوط
 منكسرة خطوط تشخيص وتسمية وتصنيف  ▪

 ومنكسرة منحنيةرسم خطوط مستقيمة و . 

  

 شكالأ
: دائرة، وتصنيف االشكال تشخيص وتسمية

أربعة ذات المضلعات كاسم يشمل مثلث ومربع )

 الموجودة في الجوار األشكال تتبع (، واضالع

 تمضلعا 
المضلعات مربع تشخيص وتسمية وتصنيف  ▪

 .من حولنا األشكالوتتبع ومستطيل 
 مربع ومستطيل.مثلث, ، المضلعات   تصنيف ▪

 ضلعاتم 
 سداسية خماسية المضلعات تشخيص وتسمية  ▪
 ▪ مربع، المضلعات مثلث  تصنيف ،

 .السداسي والخماسي مستطيل، 

 ضلعاتم 

   שבלונה األشكال باستخدام القالبرسم 



 ثانوي  اعدادي (سادس-رابع) ابتدائي (ثالث-اول) ابتدائي
    المصطلح )التعبير(تشخيص وتسمية 

 ضلع / األضالع
  المختلفةبالمضلعات االضالع احصاء 
   تتبع المضلعات والمصطلحات

  الموجودة في الجوار

 اجسام

 االجساموتصنيف  تشخيص وتسمية :

 المكعب، الكرة

 االجسام
  م: اسطوانة وهرجساماالتشخيص وتسمية 

 ثراءا -اجسام 
  المخروط، صندوقتشخيص وتسمية 

 اجسام

 خزانة)حياتنا اليومية لها صلة ب تنظيم اجسام ,
 (جارور

 قياسات
  وسيط المقارنة بين الطول واالرتفاع دون ▪
 
 
 
 
 
 
 

 

 قياسات
قياس ومقارنة طول واالرتفاع من خالل  ▪

 (حبلخيط, وسيط )
 الساعة الرملية -وسيطباستخدام الزمن قياس  ▪
 
 

 تقياسا
 قياس ومقارنة طول وارتفاع باستخدام مسطرة ▪
 ساعات كاملة -قراءة الساعة :لزمن  اقياس ▪

 الساعة. انصافو
 يام وساعات كاملةباأل زمنيةحساب مدة  ▪
 معرفة - (جدول السنةالتقويم السنوي ) ▪

 قياسات
وحدة  قياس ومقارنة طول واالرتفاع باستخدام  ▪

 قياس متر 
 قياس الوزن ▪
 دقائق 5بقفزات ساعة، الأرباع  -الساعة  قراءة ▪
 حساب فترة زمنية بالساعات الكاملة ▪
األسابيع ٫األيام السنوي حساب الزمن بالتقويم  ▪

 واألشهر
 عمل معين الالزم ألداء  الزمنوتقدير  ▪
التي يمكن القيام بها خالل االعمال تقييم كمية  ▪

 معينزمن 
 

 

 متنوعة من بيئات التعلمامثلة أمثلة في  -وفقا للفئات العمرية المنهج فرص التعلم في تدريس . 2

  اهمية مجاالت ذو األداء خصائصلو .المتعلم عمرمالئمة ل تعلم فرصلخلق  لمضامين رياضية يوجد حاجة ألمثلاالتدريس 

 (למידה משמעותית) .تعلم ذو معنى منظورب، متنوعةتعليمية بيئات متواجدة  ةالرياضيالمضامين هذه الفرص لتعلم 

 تعليمية متنوعةفي بيئات  ضامينذ المتطبق على كيفية  أمثلةوفيما يلي 



 

 ثانوي  اعدادي ابتدائي بيئات التعلم

 

 في الصف

 
 

 العاب

 

 

 العابمع / بدون مكعب مثل علبة لعاب أ أ 

، ألعاب الرياضيات )تسلسل، المسارات

 مقارنة كميات  ،احصاءالكمية، ٫

  ( كقالبتصوير كميات لعبة الدومينو ،

 (مقارنة كميات ،احصاء

 اقي مثل "الحرب" ت (الشدةبطاقات ) ةولعب

، اشكال ٫مقارنة كميات، ة االعدادءقرا) קיאט

 .ألغراضالتقدير بمقارنة التسلسل، 

 

 مع / بدون مكعب مثل علبةاأللعاب ال: 

 ، ألعاب الرياضيات )تسلسلساراتم

مفهوم ، حسابيةعمليات  ،احصاء، الكميات

مفهوم الطرح على انه ، الجمع على انه اضافة

 (تنقيص

  عمليات ): الرباعية مثل (الشدةالبطاقات )لعبة

 )ومقارنة كميات(، تسلسل االعداد حسابية

 

 العمليات) למונופוمثل العلبة لعاب أ أ 

مفهوم الجمع ، مقارنة كميات تسلسل ،ةالحسابي

 فرق(مفهوم الطرح على انه مقارنة، على انه 

 ▪ االعداد)قراءة  פינגוمثل لعبة  لوحات العاب ،

 الفراغ  ، مقارنة كميات ومفاهيماحصاء 

 

 

 فعاليات 

 صفية

 

  تناظر احادي ) الطعاموتوزيع  طاولةاعداد

 (لمجموعات متساويةالتقسيم  القيمة

 

 مجموعات متساوية ل اغراضالطالب /  قسيمت

 (مبنى العدد)ومختلفة )تقسيم( 

 

 مناوب مفتاح, طعام  مناوب: تحديد مناوبة ,

التقويم السنوي , ترتيبيالعدد ال) مناوب نظافة



 ثانوي  اعدادي ابتدائي بيئات التعلم

  ▪ (ترتيبيال  دالعد) وقوف على الدوروال 

 

 (ساعة, (رزنامة) 

 

 

من حياتنا اعداد 

 اليومية

 

  استخدام الهاتف، طابق، وعدد أفراد األسرة

 (االعداد )قراءة

 

 التلفازفي  قنوات ، الهاتف، اختياررقم الباصات ،

، عداد، وكتابة االعداد)قراءة اال لعمر ٫رقم البيت

 التسلسل(,، بحث معطيات، 0ومعرفة الرقم 

 

 

  إعداد بطاقة هوية الشخصية: رقم وتاريخ

الشقة رقم  طابق,، رقم البيت ،العمر ،الميالد

الحذاء، نمرة ، طول, وزن، الهاتفرقم ، كوديم

 نمرة المالبس 

أرقام الهواتف الهامة التعرف على  -الهاتف استخدام 

، وأرقام الطوارئ )قراءة لعائلةمثل أرقام هواتف ا

، التسلسل، 0العدد ، ومعرفة عداد، وكتابة االعداداال

 عشرية(اعداد وقياسات، 

 

 

 

 كتب اطفال

 

 

  ضفائر للفئة العمرية مثل  وفقاكتب األطفال

 العدد، أربع عجالت )عناتي، جيوب نوعا

 ،ترتيبيكمي ومعنى  عالقة بينترتيبي، ال

النماذج  ،مصطلحات )تعابير( ،احصاء

  (النمطية

 

 

 

 

 كميةالكتاب، الصفحات، في مبنى التواجد 

عد ، عداد)قراءة االفصول  األوراق ,

اكمال  ،احصاءتنازلي، عد تصاعدي و

 (متواليات

 



 ثانوي  اعدادي ابتدائي بيئات التعلم

 

  ساعة

 

  التمييز بين العقاربالعقارب ساعة ,

, مفهوم نصفال, اعداد) قراءة االعداد

 (مفاهيممصطلحات ,صحيح 

 

 

  فنص, كاملة اتقراءة ساعالعقارب ساعة 

الزمن  قياس, مفاهيم, تسلسل) ربع ساعة ساعة

 ( عمليات حسابية,

 

 

  قراءة الساعة  :الرقميةالساعة والعقارب ساعة

دروس لل تنظيمالزمن ، وتتبع مع دمج الدقائق

حفالت، المثل  مناسباتتخطيط  االستراحاتو

 (وحساب الزمن)قياس  استراحات، رحلة

تقدير الكميات, حسابية , تسلسل, عمليات 

 تقريب االعداد

 

 

 

 الزمن تخطيط 

 

 

 مثل) يةالصفالساعات  استخدام برنامج :

 (الدروس/أيام االسبوع - تسلسل

 

 

  الرزنامة التقويم السنوي استخدام

 ،يوميةالعمليات ، تسلسل واليوميات

تواريخ  متابعة ,سبوعية وشهريةا

، )تسلسل، المفاهيم، شخصية وصفية

، تسلسل، وقراءة احصاءساعات، 

االحرف عمليات  ة، ومعرفة قيماالعداد

 (حسابية

 

 

 (، العدديةو عادي)ال يومياتستخدام الا

والجدول الزمني لحسابات الزمن 

، وتسلسل، يةحسابعمليات )المفاهيم، 

 (ةد ترتيبياعدا

    



 ثانوي  اعدادي ابتدائي بيئات التعلم

 التعرف

البيئة  وترتيب

 التعليمية

  ،اتجاه ترتيب الكراسي والطاوالت

وترتيب األغراض األثاث المدرسي، 

)عدد ترتيبي وفقا للتدريس  الشخصية

 ،لقياساتا، فراغية مضلعاتمفاهيم 

 شكالاكميات 

قياسات ، نمطية، نماذج هندسية

  .وسيطبواسطة 

 تعليمية  زاويةترتيب لوحات الحائط و

، المضلعات، القياسات فراغيةمفاهيم )

وقياسات هندسية شكال االكميات ,

 (والمسطرةوسيط  واسطةب

 مالئمة , ترتيب الخزانات والجوارير

 اشكال)للشباك  ستائر, شرشف للطاولة

, الفراغ مفاهيم  اجسام,, في الصف هندسية

مقياس بواسطة قياسات , نمطية  نماذج

 المتر(

 

 

التعرف 

 استخدام و

 استهالك ,النقود

 

 

 دفع ثمن التعرف على النقود ،

كميات,  تجسيد االعداد) المنتوجات

تشخيص ، احصاء، عمليات حسابية

 ركيب، تفكيك وتاحصاءكميات دون 

 (مسائل كالمية ،تبديلمجموعات، 

 

 ( العشري  مبنىالشراء وبيع

تكبير ، حسابية تبديل عملياتاحصاء

مقارنة  المجموعات وتصغير

مسائل ,مصطلحات  المجموعات

 (كالمية

 

   استخدام  الشراءمقارنة األسعار لغرض

. إدارة تخفيضاتالفواتير والحسابات، 

 لألموالناجع استخدام الميزانية الشخصية: 

على المدى القصير استعمال الشخصية 

مبنى ال، والقروض )التوفيروالطويل، 

 ، العمليات الحسابيةتبديل، احصاءعشري، ال

مجموعات، مقارنة  تكبير وتصغير

 ، النسب المئوية،مصطلحات، مجموعات

 (التقدير ،تقريب اعداد ،مسائل كالمية



 ثانوي  اعدادي ابتدائي بيئات التعلم

 

حل مشترك 

للمعضالت 

 االجتماعية

 

  اغراض بشكل متساوي بواسطة وتوزيع

تناظر احادي ) القيمة التناظر احادي

, مجموعات متساوية التقسيم ل، القيمة

 (مفهوم نصفال

 

 وفقا لرأي األغلبية )تحليل  فعالية اختيار

حديث ,مجموعات  مقارنة، معطيات

 (حسابي

 

 تقسيم,) التقسيم لمجموعات متساوية 

 حديث حسابي 

 

 

 

 تسالي 

 

 

 

 

 كميات االعداد بين سلسلة من  ,مد خط /

تسلسل اعداد  ،االعداد معرفة) شكلإلنشاء 

 (يةتسلسل

 

 

 

 

  ةرسماشكال من / تتبع االعداد 

تسلسل  ،االعداد/لصورة )معرفة 

 لأشكااعداد 

 

 

 

 

 

 أشكال  كميات مارين,من خالل الت الغاز

 (شكالتسلسل اعداد أ ،االعداد معرفة)

 

ذاتية  متابعة

لخطة ل

 الشخصية

 

 العمليات , احصاء ) السلوك تعديل

 (المعطيات تحليل, يةالحساب

 

 اإلنجازات الظاهرة في  تعديل السلوك

, عمليات حسابية , حصاء) الخطة الفردية

 (تحليل المعطيات

 

 اإلنجازات الظاهرة في , تعديل السلوك

, عمليات حسابية , حصاء) الخطة الفردية

 (تحليل المعطيات

 

تحليل 

 

 مواضيع صفية مثل : 

 

 :عدد الطالب الذين  مواضيع مدرسية مثل

 

 أيام المطرعدد متابعة : مواضيع عامة ,



 ثانوي  اعدادي ابتدائي بيئات التعلم

 المعطيات

 

 

 

 

 

 

 دمج 

 التكنولوجيا

 

 

مفضلة على فعاليات  ألنواع بياني )عرض(تمثيل

 طعام أنواع ,  مختلفةالطالب 

 

 

 

 والمواقع التابعة لوزارة  التطبيقات

كز الدعم ر)م الماتياالتربية والتعليم، 

 مواقع أخرى والدمج(

 عدد االخوة في العائلة, في شهر معينولدوا 

 

 

 

 

 

 

  التطبيقات والمواقع التابعة لوزارة التربية

مواقع  كز الدعم والدمج(ر)م الماتياوالتعليم، 

 أخرى

 تحليل, انتخابات, تتبع درجة الحرارة

 االعالم.من  ةبياني رسوم

 

 

 

  التطبيقات والمواقع التابعة لوزارة التربية

مواقع  الدعم والدمج( كزر)م الماتياوالتعليم، 

 أخرى

 

استمارات 

 وكشف

 حسابات 

   

  التعامل  كيفية :وكشف حساباتاستمارات

لطلب استمارة : مثلاالستمارات  ىمبنمع 

 قراءة) حساباتكشف , بنكاستمارة , هوية 



 ثانوي  اعدادي ابتدائي بيئات التعلم

 (اتمقارنة كمي, ةبياني سومر ,اعداد  وكتابة

 

 

 

 

 

 الساحة في /الصف خارج

 

 

 العاب

 

 

 

 

  الحجلة، الكرة، الزقطة: لساحة العاب ،

 (،احصاء ،بقفزات البولينج، )عد، العد

)مفاهيم مكان  تحديد )الغميضة( المخابئ

 (بالفراغ

   ولوحة المئة األعداد مستقيم على العمليات

، األشكال االعداد)تسلسل، وأسماء  مكبرة

 الهندسية(

 

 لعبة, الرماية, البولينج: الساحة العاب 

, مقارنة الكميات,  احصاء) التمرير

 (يةحسابعمليات 

 ةمئة كبيراللوحة : أرضية كبيرة العاب ,

 ,مسار على االرضيةال سر في العاب

 (اشكال هندسية, االعدادأسماء  ،تسلسل

 

 

 بصلة  ابحث عن الكنز: الساحة العاب

مقارنة ,  احصاء) الحركة واالتجاه يةحساب

 (يةحسابعمليات , الكميات

 

 

 

 

 

 



 ثانوي  اعدادي ابتدائي بيئات التعلم

 

 

 

 المدرسةخارج 

 

 

 مضامين دمج

من  حسابية

 فعاليات خالل

  خارج المدرسة

 

 

 جوالت 

 التقسيم , ألزواج التقسيم) رحالت

إحصاء  الوقوف بالدور, لمجموعات

, احصاء , גعدد ترتيب, قسمة, )االشياء

 (مفاهيم, مقارنة الكميات

 

  سوبر ماركت 

  الجوالت 

  رحالتال 

  المفاهيم، عدد) مراكز تجارية –مجمعات 

العمليات  ،مفهوم العمليات الحسابية، ترتيبي

 (، األشكال الهندسيةيةالحساب

 

 

 

 

 

  البريد، صندوق  ،مثل: البنوكالجمهور خدمات

 التامين الصحيالمرضى 

 بعد الظهر /  يصباحالنظام ال: شقة للتأهيل /

 مساء

 ▪  / جوالتالرحالت 

 ▪ المطاعم والمقاهي 

 (الكسر العشري، يةشراء وبيع، عمليات حساب ،

 ، وقياساتالزمن ، وقياسات نسب مئوية

 (مساحات 

 



 

 

 المتنوعة مجاالت المعرفة في أمثلة -وفقا للفئات العمرية المنهج فرص التعلم في تدريس  .3

السيرورة والمهام التي لم يتم تعريفها بأنها ذات طابع رياضي مباشر. هذه  لفعالياتوتطبيقه وربطه باتذويت المنهج الرياضيات في مختلف مجاالت المعرفة له أهمية كبيرة في منهج دمج 

 سياقات مختلفة.ب اهميةله تجارب متنوعة وذات  يوفراستخدام واسع للرياضيات وعلى الطالب تكشف 

 .المتنوعة في مجاالت المعرفة ضامينوفيما يلي أمثلة على تنفيذ الم

 

 ثانوي  اعدادي ابتدائي مجال المعرفة

 

 تربية لغوية

 

 

  عدد المقاطع في كلمة 

 ▪ عدد الحروف في كلمة 

  رياضية )مصطلحات( مفاهيم 

  تعليمات التي تتضمن مفاهيملاالنصياع 

تدمج مضامين والقصص التي  حسابية

 رياضية 

 حديث حسابي 
 

 

 عدد كلمات, 

 من اجسامو اشكال, )تتبع( االعداد تعقب 

  النص

  رياضية)مصطلحات( مفاهيم 

  مفاهيم التي تتضمن تعليماتעاالنصياع 

مضامين تدمج التي وقصص  اغاني, رياضية

  رياضية

  حديث حسابي 

 

 الفقرات عدد 

 بالقصيدة بيات عدد اال 

  التي تتضمن مفاهيم تعليماتللالسير وفقا  

 حديث حسابي  , ةرياضي 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



  علوم
 

 : جسم االنسان

 مقارنة بال في جسم االنسان عدد أعضاء  

 .لحيواناتل

 اقل ,اكثر, منخفض, مرتفع,) مصطلحات مفاهيم 

 .(تحت, فوق
 

 :الموادصفات 

 عناصر من مجموعة  ومقارنةإحصاء  تصنيف

, صفحة) قاسي مرن/ /لين وفقا لمعايير البيئة

 ( طاولة, قميص , زر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :االمطار المناخ وهطول

 

  فصول السنة وفقا لعدد ميزات إنشاء جدول

من العناصر في كل فئة )على سبيل معطى 

من  3مالبس الشتوية، لااشياء المثال أربعة 

 (.الخالشتاء اطعمة 

 ▪  صنيفهات، في الفصل مهمةاحصاء اغراض ،

 : جسم االنسان والصحة

 مقارنة بين الطالب عدد االسنان في الفم 

 من خالل بحث,  الحيواناتمع ومقارنة 

 معطيات 
 
 

 :  موادصفات ال

 قارنة مالسوائل وال حتى غليانزمن مدة ال قياس

 (. الخ زيت, ماء) بينهم

مواد مختلفة )على لومقارنة كمية احصاء ,تصنيف 

غير فبلة قابلة لالشتعال ومواد سبيل المثال، مواد 

 موصلةغير ولحرارة ل   موصلة  موادلالشتعال 

بحث معطيات والعمليات  بينالدمح لحرارة يمكنك ل

 الحسابية
 
 
 
 

 :االمطار المناخ وهطول

 في الشهر/ في االسبوع ةطراالم إحصاء األيام 

 ألشهر االخرىل \األسابيع ب تهاقارنمو

 .  وبناءلفترة من الزمن وقياس درجة الحرارة 

-0حرارة )ات الدرجحسب رسم بياني 

 (20-16، 15-11، 10-6درجات، 5

   وبناءلفترة زمنية هطول األمطار كميات قياس 

مع . يةحسابدمج عمليات ، من المهم رسم بياني

 :ةوالصحجسم االنسان 

  وضع  مقارنة بين, عدد التنفس في دقيقةاحصاء

 ووضع الجهد الراحة

. 

 

 المواد:صفات 

من زمن )التحول( قياس : تجميعال تغيير وضع ▪

 إلى صلبالسائل ومن ،  صلب لسائل

لمواد طبيعية ومواد  ، تصنيف المواداحصاء و ▪

 .فرعية المجموعاتفي مصنعة وتوزيعها 

  المادةمكونات حسب  تصنيف المواد احصاء و ▪

 وعمليات حسابية.بحث المعطيات  دمج  يمكن

 

 

 :هطول االمطارالمناخ و

  الهطول في الشهر/  رالماطرة  األيامكمية مقارنة 

. ويمكن االخرىوالسنين  ةالحالي في السنة/ 

الصحيفة واألخبار معلومات من ب االستعانة

 واإلنترنت.

  فرشها وشهر بال ةطرايام الماألحساب معدل



 .بواسطتهامسائل كالمية وحل 
 

 اليومياتاستخدام 
 

 .الشتاء اشهرعلى  (توزيعها)

 

 

ادارة منزلية 

 منزلي()تدبير 

 

  יوالمقارنة بينهاحصاء االغراض 

 لها عالقة بالوصفة مسائل كالمية

 المقدمة
 

 

  كسوربالقياس كميات 

        توزيع الكمية إلى أجزاء متساوية 

         وصفةتحضير تقدير كميات أثناء 

 

 الوصفةبات كميقياس ال 

 الوصفةب الكمياتتقليل /تكبير       

 الطبخ, الخبيززمن قياس        

  وصفةالإعداد  اثناءتقدير الكميات 

 الحفلةتخطيط كميات         

 

 بدنية تربية

 

  الثابتة القفزات، القفزاتاحصاء 

 اللعبةنقاط حساب 

 بعد االلغاء  المتبقين كمية الالعبين حساب

 )فريقين(

 

  مجموعة/ تقدم الطالبجدول : المعطياتبحث 

   اهداف/ كمية األهداف للسلة -

 الملعب الجري في. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الفترة الزمنية للفعاليةقياسات، 

 فعالية اثناء  شخصي /جماعيهدف كمي  وضع

 عمليا :مرات،  10الهدف: تقفز ) انجازهوفحص 

مرات كم عدد القفزات التي يجب أن  6قفزت 

 تحقيق الهدف.؟( حتى  قفزلأ

  تقدم جدول يصف : بحث المعطيات- 

 ف ااهد/ كمية الرماية للسلة -مجموعة/طالب / 

 لجريالفترة الزمنية ل, الملعب  الجري في 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 زراعة

 

 

  مصطلحات 

 مرتبة و مبعثرةمن النباتات  كميةاحصاء

 بمجموعة 

 تناظر احادي القيمة 

 على سبيل المثال: كل تناظر متعدد القيمة ،

 نباتات 3يأخذ  البط

   لطالبا   وعدد النباتاتالمقارنة بين كمية 

 وفقا  ومقارنة كمية الخضاراحصاء ، تصنيف

 لمعايير معينة مثل الحجم والشكل واللون.

 الزهرةسطر  شكل تسمية 

 ▪  باستخدام وسيطزهرة القياس طول وعرض 

 

 النباتات كمية  حسب روزهال سطر صميمت

 المطلوبة بين النباتات )البعد( والمسافة

 الزهرة سطر شكل تسمية 

 ▪  وسيطقياسات ارتفاع النبات باستخدام /

 مسطرة

 ▪ وسيطزهرة مع ال سطر قياس طول وعرض 

 مسائل كالمية 

 بعدد الطالبكمية النباتات مقارنة  )تقييم(تقدير 

 اقل من الالزم , )أكثر من الالزم

 ▪  حتى  مرحلة االنبات من النبتةمتابعة نمو

 بحث المعطيات() اقصى ارتفاع

 االوراق تماثل 

 

 

  االشتالعدد نسبة ل الزهرةسطر تقدير حجم 

 ،الموجود

  المترزهرة باستخدام محيط سطر القياس 

  والتأشير شتالوأنواع اال رةالزهسطر  خطيطت 

 .خالل قالبمن 

   ليوم / األسبوعالري التخطيط كميات 

 النباتنمو  متابعة او تعقب: بحث المعطيات 
 

 

مجتمع  ،موطن

 ومدنيات ومواطنة

 

 

 عداد بطاقة الهوية الشخصية )رقم الهوية، وتاريخ ا

 األخوة(وعدد ، الميالد والعنوان ورقم الهاتف
 

 

  الهوية الشخصية الموسعة إعداد بطاقة

م  وان)رقم الهوية، وتاريخ الميالد والعن

، الطول، الوزن(. خوة، عدد األتلفونالرقم 

 ثابتة ومتغيرة.معطيات التمييز بين محبذ 

 ▪  صفية من خالل بحث إعداد بطاقة هوية

، بناتاألوالد، وكمية ال كمية) لمعطياتا

، مكان سكنهموكمية من الطالب بناء على 

 إلى ذلك(. يمكن مقارنة مع فئة أخرىوما 
 

  ت، وعدد المباني و: أرقام البيبحث الحارة

 

  ،انتخابات مجلس الطلبة: كمية من المرشحين

 جموع كلموكل مرشح لاألصوات  كميةو

 األصوات.

  كميةالكنيست: كمية أعضاء الكنيست، و 

 بينهماوالمقارنة االحزاب 

   الجريدة القراءة وتحليل الرسوم البيانية من /

اعداد قراءة االنترنت بالمجاالت المهمة موقع 

 وكميات مثل عدد السكان، وعدد من المتظاهرين،



 في الحارة الحافالتخطوط العامة، وأرقام 
 

 

  وأرقام هاتف الطوارئ 

 

 

 التشغيل

   

: اإلنتاجية خالل يوم / األسبوع / بحث المعطيات

 مدة العمل يومية/اسبوعية/شهرية الشهر؛ 

   ةشهريال/  ةأسبوعياالجرة مبلغ 

   شهرلألألسابيع / لالمقارنة بين رواتب وفقا 

   وتقدير  بالعبواتبشكل متساوي توزيع اغراض

 اتلكميا

 فاعليات مميزة

/تخصصات 

 مدرسية

 

زاوية  الورق، الرقص الشعبي، النجارة، اليوغا بيالتيس، ركوب الخيل، مسرح، جوقة، عجن ، العناية بالجمال، مجوهرات،ةمائية، ركوب الدراج ة، رياضبركة

 الحيوانات

 

 

 

 

 

 



 الوسائل الرياضية وفقا للفئات العمرية

عمر الطالب مالئمة لالمع  وسائل. ويوصى بدمج هذه التنظيم البيئة–متنوعة وسائل ستخدام هنالك اهمية كبيرة ال، ةالرياضي تذويت المضامينن أجل م

 واحتياجاته.

 .الرياضية وفقا للفئات العمرية لوسائلوفيما يلي ا

 

 

 وي ناث اعدادي ابتدائي

 لبني دي جي 

  نيسد 

  ،قوالب لي 

  االعداد المحور / مستقيم 

 لوحة المئة 

  الجمع : لوحة لوحات عملية 

  ،لكراسات رفقة الملوازم  جداول الشرائط

 المدارس االبتدائية. ة فيختلفالتعليم الم

  األعمدة رسوم بيانية و لمعطياتوجداول ا 

  النقود 

  قياس خيط يمثل طول معين كوسيط لل 

 لوحة المئة 

 جدول االتصال، وجدول الضربعمليةات لوح : 

  مسطرة 

   األشرطة والجداول المرفقة 

 االبتدائية.المختلفة للمدرسة  الكتيبات التعليمية 

  والرسوم البيانية المختلفةمعطيات وجداول ال 

  آلة حاسبة 

 النقود 

 

 

 آلة حاسبة 

  لوحة المئة 

  جدول الضرب 

 مسطرة 

  قياس متراداة 

 ▪ اثنين المكونة من لمعطيات وجداول ا

 رسوم بيانية مختلفةالمعطيات 

  أكسلبرنامج 

 النقود 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


