
لتدريس المنهجالبرنامج التدريبي 

الوطني الكويتي لرؤساء أقسام مادة

الرابعالصف كتاب -الرياضيات 

 الثانيالجزء 

م2019–2018للعام الدراسي 



إكساب المتدربين القدرة على تحقيق أهداف المناهج المطورة

شة إعداد متدربين قادرين على متابعة تدريس كتاب الصف الرابع ومناق

فنية مواضيعه وتمارينه مع المعلمين في المدارس أثناء عقد االجتماعات ال

وحصص التوطين 

الهدف العام من البرنامج التدريبي

أهميته

https://vb.almstba.com/t29062.html


اليوم
مالحظاتالفترة الثانيةالفترة األولى

األول

المتدربين على الهدفتعريف

العام من البرنامج التعليمي

م نبذة عن المنهج الوطني القائ

.على  الكفايات

ف استعراض محتوى كتاب الص

الثاني الجزء –الرابع 

عة السابمناقشة دروس الوحدتين 

والثامنة

اد تكلف مجموعات المتدربين بإعد

:  نموذج درس ألحد البنود التالية

7-2 ،7-5

8-2 ،8-3 ،8-4

التاسعةالوحدة مناقشة دروس الثاني
عرض نماذج الدروس المعدة من 

قبل مجموعات المتدربين 

اد تكلف مجموعات المتدربين بإعد

:  نموذج درس ألحد البنود التالية

9-3 ،9-5 ،9-6 ،9-10،

9-11

لثالثا
–العاشرة الوحدة مناقشة دروس 

الوحدة الحادية عشر

عرض نماذج الدروس المعدة من 

قبل مجموعات المتدربين 

اد تكلف مجموعات المتدربين بإعد

:نموذج درس ألحد البنود التالية

10-3 ،10-4 ،11-1 ،11-5

،11-7

الجدول الزمني  للبرنامج التدريبي لتدريس المنهج الوطني الكويتي للصف الرابع 

(الثانيالجزء )لرؤساء أقسام مادة الرياضيات 
م2019–2018للعام الدراسي 



اليوم
مالحظاتالفترة الثانيةالفترة األولى

الرابع
ر الثانية عشالوحدة مناقشة دروس 

(4-13)والثالثة عشر حتي 

نماذج الدروس المعدة من عرض 

قبل مجموعات المتدربين 

ن تكلف مجموعات المتدربي

بإعداد نموذج درس ألحد 

:البنود التالية 

12-2 ،12-3 ،12-4

13-2 ،13-4

الخامس

الثالثة الوحدة مناقشة دروس 

عشرة

(14-13)إلى (13-5)

عرض نماذج الدروس المعدة من 

قبل مجموعات المتدربين 

ن تكلف مجموعات المتدربي

بإعداد نموذج درس ألحد 

:البنود التالية 

13-5 ،13-8 ،13-9 ،

13-12

13-13

صف الرابع الجدول الزمني  للبرنامج التدريبي لتدريس المنهج الوطني الكويتي لل:  تابع 

(الثانيالجزء )لرؤساء أقسام مادة الرياضيات  
م2019–2018للعام الدراسي 



وثيقة المنهج الوطني للرياضيات

كتاب المتعلم الجزء الثاني

 دليل المعلم الجزء الثاني.

مصادر البرنامج التدريبي



. أسأل المتعلمين عما يشاهدونه في الصوره 

اطرح مجموعه من األسئله واطلب من المتعلمين 

هااستخدام التمثيل البياني أو الجدول لالجابه عن



بع ناقش مشروع الوحدة مع المتعلمين وتا

انجازه خالل تدريس الوحدة

https://www.freepptbackgrounds.net/abstract/light-blue-effects-power-design
https://www.freepptbackgrounds.net/abstract/light-blue-effects-power-design
https://www.freepptbackgrounds.net/abstract/light-blue-effects-power-design


مراجعه كتابة وقراءة : التمهيد المقترح 

.وتمثيل أعداد حتى المليون 

مثيل يتعرف المتعلم على قراءة وكتابة وت

أرقام على 9أعداد مكونه رموزها من 

ر عن يتدرب المتعلم على التعبيواألكثر 

األعداد بطرق مختلفة 



علم يمكن أن يطلب الم:التقييم المختصر 

8من المتعلمين كتابة عدد مكون رمزه من 

في منزلة 5أرقام على أن يحوي الرقم 

في منزله أحاد الماليين 3والرقم األحاد

والتعبير عنه بطرق مختلفه 



https://www.freepptbackgrounds.net/abstract/wave-green-backgrounds


وقراءة مراجعه كتابة : التمهيد المقترح 

9وتمثيل أعداد مكونه رموزها حتى 

أرقام على األكثر  

مثيل يتعرف المتعلم على قراءة وكتابة وت

رقم على 12أعداد مكونه رموزها من 

األكثر 

داد يتدرب المتعلم على التعبير عن األع

بطرق مختلفه 



ه ذكر المتعلمين بعالقات القيم المكانيه لمعرف

.عدد الماليين في واحد مليار 

اطلب من المتعلمين: التقييم المختصر 
فيما 4تسمية الحلقه التي يقع فيها الرقم 

:يلي 

87625134753

120000757704



مراجعه مقارنة عددين : التمهيد المقترح 

أرقام على األكثر 5رمز كل منهما مكون من 
.

يقوم المتعلمون باتباع خطوات المقارنه
ه التي تعلمونها للمقارنه بين أعداد مكون

ا رقم على األكثر، وترتيبه12رموزها من 
.اً ترتيباً تصاعدياً أو تنازلي





مراجعه تقريب أعداد كلية : التمهيد المقترح 

.إلى أقرب عشرة أو أقرب مئة أو أقرب ألف 

:  قرب يقوم المتعلمون بتقريب أعداد كلية إلى أ

10 ،100 ،1000 ،000,0000001.

يستخدم المتعلمون خط األعداد أو يتبعون

خطوات التقريب التي يعرفونها 



:التقييم المختصر 

:اطلب من المتعلمين تقريب العدد 

47502082

الى أقرب ألف ، عشرة آالف و الى أقرب 

مليون



نعرض على المتعلمين :المقترح التمهيد

علبتين مرقمتين ونعرض عليهم أشكاالً 

(  نجمه ، دائره ، مريع ، مستطيل ) مختلفه 

ثم ...( أزرق، أخضر ، أحمر ) بألوان مختلفه 

أطلب منهم أن يضعوا النجوم ذات اللون 

والدوائر ذات اللون ( 1)األحمر في العلبه رقم 

.2األزرق في العلبه رقم 

اطلب من المتعلمين أن ينظروا الى الجدول 

الذي استخدمته روان لتصنيف األشكال 

ما عنوان العمود األول ؟: الهندسية وأسألهم 

ما عنوان العمود الثاني ؟

يتعرف المتعلمون مخطط كارول و كيفية 

تين تصنيف البيانات وفق خاصية أو خاصي



يتدرب المتعلمون على تصنيف البيانات وفق 

خاصية أو خاصيتين في مخططات كارول أو 

يستخدمونها في اإلجابة على األسئلة المطروحة

.يمكن للمعلم أن يطرح أسئلة أخرى 

أطلب من المتعلمين أن: التقييم المختصر 

يضعوا أسماءهم في مخطط كارول التالي في

:المكان المناسب 

ال يحب الرياضةيحب الرياضة

يحب 

الموسيقى

اليحب

الموسيقى














