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 الدرس بحث تقرير
Lesson Study Report 

 

 التفكير على قادرين الطالب يكون أن 
 وإثارة المشكالت وحل المنطقي

 والمتعه الرياضيات تعلم نحو دافعيتهم
  العمل في

-عيده الطواله-فريق عمل بحث الدرس : حنان السهلي
دالل -عزيزه الشمري-نوف الشمري-حسناء الشهيل

شيمه  -نوال الجهني -نوره الشمري-أمل المبلع -الفالح
 عائشه الشمري-الشمري

 الهمزاني فايزه : الدرس بحث فريق ميسرة
27/07/37 

 



 

 مقدمة ...     

نياطريقنا نحو تطوير المعلم مهبحث الدرس هو   
 

 

 

 

 

 

تستثمر الدول التي تسعى إلى تطوير نظمها التعليمية في تعليم المعلم باعتباره المحرك 
األساسي للعملية التعليمية من أجل : تطوير التعليم وتجويده ، تطوير المعلم مهنيا ، رفع 

الحديثة في تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلم :  تإنجاز الطالب ، ومن بين االستراتيجيا
 ) بحث الدرس ( . إستراتيجية

 انتشرت؟ وكيف ظهرت؟ وأين ؟اإلستراتيجية هذه هي فما

دراسة الدرس أو بحث الدرس شكل من أشكال التنمية المهنية ، حيث يجتمع  إستراتيجية
فريق من المعلمين لتحليل عملية التعليم والتعلم ، من خالل تطوير درس أو حل مشكلة معينة 

وفق خطوات محددة ، لتحليل عملية التعليم والتعلم ، من خالل تطوير درس أو حل مشكلة 
محددة ، بهدف الوصول إلى فهم أعمق لكيفية تعلم الطالب ، والخروج معينة وفق خطوات 

بتقارير ونتائج يمكن تبادلها مع غيرهم من المعلمين في نفس التخصص . وهي مشتقة من 
 ( . Lesson Studyكلمة يابانية ، تعني دراسة الدرس أو الدرس المبحوث ) 

وهو درس من  اإلبتدائيصف الخامس بحث درس ) وحدات الكتلة ( لل اخترناوفي بحثنا هذا 
 ضمن دروس وحدات القياس في الفصل العاشر الفصل الدراسي الثاني .

وتم إختياره مع الفريق بعد العديد من النقاشات والمداوالت لما في هذا الدرس من أفهام 
 خاطئة لدى البعض والعديد من األسباب والمبررات التي سنعرفها الحقا .

هو أحد أشكال التطوير المهني في    Lesson Studyرس المبحوث (بحث الدرس ) الدف

سياق المدرسة ، حيث تشترك مجموعات من المعلمين يتعاونون معا في التخطيط والمالحظة 

والمناقشة وتحليل عملية التعلم والتعليم ، وتدوين النتائج التي يتوصلون إليها ، ويعملون من 

عرف بدورة بحث خالل سلسلة من الدروس على تحسين عملية التدريس وفق خطوات ت

الدرس ، كما أنها تعزز من بناء مجتمعات مهنية داخل المدرسة الستكشاف التحديات التعليمية 

الحقيقية التي قد تواجه أفراد مجتمع المدرسة ، وتحديد أفضل ممارسات التدريس ، وبناء 

 القدرات وتوثيق العالقات والتعاون بين المعلمين .
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 أوال : الخطة الزمنية لفريق بحث الدرس : 

توزيع مقرر الرياضيات للصف الخامس اإلبتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 هـ1436-1437

 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول الشهر 

 
 
 ربيع ثاني  

7/4-11/4 14/4-18/4 21/4-25/4 28/4-2/5 
:تمثيل البيانات 8*الفصل

 التهيئة–وتفسيرها 
 *الوسيط والمنوال

 *استقصاء حل المسألة 
 *التمثيل بالنقاط

 *التمثيل باألعمدة
 *االحتمال 

 *استكشاف االحتمال والكسور
 *االحتمال والكسور
 *خطة حل المسألة

 *عد النواتج

 8*اختبار الفصل 

:القواسم 9*الفصل

 التهيئة-والمضاعفات

 *القواسم والمضاعفات
 *القواسم المشتركة 

*استكشاف األعداد األولية 
 وغير األولية

 
 
 

 جماد األول

 األسبوع الثامن السابعاألسبوع  األسبوع السادس األسبوع الخامس

5/5-9/5 12/5-16/5 19/5-23/5 26/5-1/6 
 *الكسور المتكافئة 

 *هيا بنا نلعب
 *تبسيط الكسور

ابحث عن -*خطة حل المسألة
 نمط

 *المضاعفات المشتركة
 

 *مقارنة الكسور

 9*اختبار الفصل

:جمع الكسور 10*الفصل

 التهيئة -وطرحها
*استكشاف جمع الكسور 

 المتشابهة 
 *جمع الكسور المتشابهة 

*استكشاف طرح الكسور 
 المتشابهة 

 *طرح الكسور المتشابهة
*استكشاف جمع الكسور 

 غير المتشابهة 
*جمع الكسور غير 

 المتشابهة 

*استكشاف طرح الكسور 
 غير المتشابهة

*طرح الكسور غير 
 المتشابهة

تحديد -*مهارة حل المسألة
 معلومية اإلجابة

 ية *جمع األعداد الكسر
 *طرح األعداد الكسرية 

 
 

 جماد ثاني

 األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع 

4/6-8/6 11/6-15/6 18/6-22/6 25/6-29/6 

 10*اختبار الفصل إجازة 

 1*اختبار تراكمي

-:الوحدات المترية11*الفصل

 التهيئة
 *استكشاف المسطرة المترية

 *وحدات الطول المترية 

تحديد -*مهارة حل المسألة
 معلومية اإلجابة 

 *وحدات الكتلة المترية
 *وحدات السعة المترية 

 *التحويل بين وحدات الزمن
 *استقصاء حل المسألة

 *حساب الزمن المنقضي 

 11*اختبار الفصل 

: األشكال 12*الفصل

 التهيئة-الهندسية
 *مفردات هندسية 

 *هيا بنا نلعب

 
 
 رجب

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر عشراألسبوع الثاني 

2/7-6/7 9/7-13/7 16/7-20/7 23/7-27/7 
االستدالل -*خطة حل المسألة
 المنطقي

 *األشكال الرباعية
*االنسحاب في المستوى 

 اإلحداثي

*االنعكاس في المستوى 
 اإلحداثي 

*الدوران في المستوى 
 اإلحداثي

 التحويالت الهندسية*تحديد 

 12*اختبار الفصل

:المحيط 13*الفصل

 والمساحة والحجم
 *استكشاف محيط المستطيل

 *محيط مضلع
 *المساحة

 *مساحة المستطيل والمربع
 *األشكال الثالثية األبعاد

 إنشاء-*خطة حل المسألة
 نموذج

 
 

 شعبان

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر

1/8-5/8 8/8-12/8 15/8-19/8 
 *استكشاف حجم المنشور

 *حجم المنشور

 13*اختبار الفصل

 2*اختبار تراكمي

 
 إختبارات الفصل الدراسي الثاني

 

 



 

   

 مصادر التعلم لفريق بحث الدرس ...

 

 . كتاب التطوير المهني القائم على المدرسة 

  على المدرسة (.الحقيبة التدريبية ) مدخل للتطوير المهني المعتمد 

 .) كتب الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية ) من الصف األول وحتى السادس 

 . كتاب المعلمة للصف الخامس 

 . البحث في المواقع االلكترونية 

 . االستعانة بالخبراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مواعيد مراحل دورة بحث الدرس ...

 

 

 
 م

 
 اليوم

 
 التاريخ

 
 المدة

 
 المقر

 
 المهمة

 

الغرض من 
 المهمة

 مالحظات  مصادر التعلم

 اإلثنين 1

6/5/
 هـ1437

ثالث 
 أيام

مكتب 
 التعليم شمال

برنامج 
تدريبي 
لفريق 

 الرياضيات

دورة بحث 
 الدرس

الحقيبة التدريبية ) مدخل للتطوير 
 المهني المعتمد على المدرسة (.

كتاب التطوير المهني القائم على -
 المدرسة .

 

 الثالثاء 2

7/5/
 هـ1437

مكتب  ساعتان
 التعليم شمال

ورشة عمل 

( فريق 1)

 الرياضيات
 

ضبط وتحديد  -

 الهدف البعيد
الحقيبة التدريبية ) مدخل للتطوير 

 المهني المعتمد على المدرسة (.
كتاب التطوير المهني القائم على -

 المدرسة .

 

 اإلربعاء 3

8/5/
 هـ1437

مكتب  ساعتان
 التعليم شمال

ورشة عمل 

( فريق 2)

 الرياضيات
 

إختيار   -

موضوع بحث 

 الدرس .

 

الحقيبة التدريبية ) مدخل للتطوير 
 المهني المعتمد على المدرسة (.

كتاب التطوير المهني القائم على -
 المدرسة .

 

 االحد 4

19/5/
 هـ1437

يوم 
 واحد

التدريب 
 التربوي

لقاء مديرات 
المدارس 
المطبقة 
 للمشروع

عقد لقاء 
لتوضيح آلية 

وتنظيم مشروع 
 بحث الدرس

  التعميم الوزاري

 اإلثنين 5

27/5/
 هـ1437

أربع 
 ساعات

اإلبتدائية 
 العاشرة

ورشة عمل 

( فريق 3)

 الرياضيات
 
 
 

إعادة صياغة  -

ضبط وتحديد 

 الهدف البعيد .

إختيار -

موضوع بحث 

 الدرس .

أسباب إختيار -

 الدرس.

تحديد أهداف -

 الوحدة

التدريبية ) مدخل الحقيبة -
للتطوير المهني المعتمد على 

 المدرسة (.
كتاب التطوير المهني القائم على -

 المدرسة
كتب الرياضيات للمرحلة -

اإلبتدائية ) من الصف األول 
 وحتى السادس (.

 كتاب المعلمة للصف الخامس .-

 

 الثالثاء 6

13/6/
 هـ1437

أربع 
 ساعات

اإلبتدائية 
الرابعة 

 والخمسون

عمل  ورشة

( فريق 4)

 الرياضيات
 

تحديد أهداف -

 .الدرس

تحديد -

إستعدادات 

الطالب 

والخلفية 

 الرياضية.

تبادل الخبرات -

وتعميق البحث 

الحقيبة التدريبية ) مدخل -
للتطوير المهني المعتمد على 

 المدرسة (.
كتاب التطوير المهني القائم على -

 المدرسة
كتب الرياضيات للمرحلة -
إلبتدائية ) من الصف األول ا

 وحتى السادس (.
 كتاب المعلمة للصف الخامس.-

 



 

 للمفاهيم .
 

 البحث في المواقع االلكترونية .-
 االستعانة بالخبراء .-
 

 الثالثاء 7

27/6/
 هـ1437

أربع 
 ساعات

 اإلبتدائية 
 الخامسة

ورشة عمل     

(5) 

فريق 
 الرياضيات

تخطيط درس -

البحث وتحديد 

 األنشطة

التدريبية ) مدخل الحقيبة -
للتطوير المهني المعتمد على 

 المدرسة (.
كتب الرياضيات للمرحلة -

اإلبتدائية ) من الصف األول 
 وحتى السادس (.

 كتاب المعلمة للصف الخامس.-
 البحث في المواقع االلكترونية .-

 

 اإلربعاء 8

13/7/
 هـ1437

أربع 
 ساعات 

اإلبتدائية 
الثالثة 

 واألربعون

 ورشة عمل 

(6) 

 فريق 
 الرياضيات

تخطيط -

 السبورة

عمل بروفة -

 لخطة الدرس 

الحقيبة التدريبية ) مدخل -
للتطوير المهني المعتمد على 

 المدرسة (.
كتاب التطوير المهني القائم على 

 المدرسة.
كتب الرياضيات للمرحلة -

اإلبتدائية ) من الصف األول 
 وحتى السادس (.

 كتاب المعلمة للصف الخامس.-
 البحث في المواقع االلكترونية .-
 اإلستعانة بالخبراء.-
–وسائل تعليمية )ميزان عادي -

ميزان ذو –ميزان كهربائي 
 -ملصقات–مواد لوزنها –كفتين 

 لوحات (

 

 األحد 9

17/7/
 هـ1437

أربع 
 ساعات

مكتب 
 الشمال

 ورشة عمل
مع مديرات 

 المدارس

تنسيق مواعيد -

 الدروس 

تحديد -

االحتياجات 

اثناء تنفيذ 

 الدروس

  

 اإلربعاء 10

20/7/
 هـ1437

يوم 
 واحد

اإلبتدائية 
السادسة 

 والعشرون

تنفيذ درس 
 البحث

تنفيذ درس 

البحث ثم 

 المالحظة

 تخطيط درس )وحدات الكتلة (
 لفريق الرياضيات

حظور القيادات 
التربوية 
وقائدات 
المدارس 
 والفريق

 الخميس 11

21/7/
 هـ1437

يوم 
 واحد

 ابتدائية
التحفيظ 

 الثانية

أعادة 
 التدريس 

إعادة تدريس 

بحث الدرس 

 بعد المالحظة

 تخطيط درس )وحدات الكتلة (
 لفريق الرياضيات

حظور الفريق 
 وقائدة المدرسة

 الثالثاء 12

26/7/
 هـ1437

 
 الحفل الختامي

 

 

 

 



 

 

 ميثاق عمل الفريق ....ثانيا :         

 

 المتوقعة خالل االجتماعات واللقاءات .وهي القيم والعادات السلوكية 

 عاون والتفاهم للحصول على أفضل أداء ممكن ومتابعة التعلم المستمر إلنجاز المهام الت

 .الموكولة 

  والوصول وذلك باالصغاء والسعي وراء الرأي الجماعي تبادل األراء حتى لو أختلفت

 إلى إتفاق .

  بشفافية والقدرة على رؤية وجهات النظر المختلفة االستماع واالنصات ثم التعليق. 

  وااللتزام وعدم االستسالم ومواجهة الصعوبات استشعار مسؤولية العمل كفريق. 

 . المشاركة متاحة للجميع 

  والتعاطف والعطف واإليثارالدعم المعنوي بين أفراد الفريق. 

 . الخطأ وارد ويجب النظر إليه كفرصة للتعلم 

  وطلب التغذية الراجعة من اآلخريناآلخر وتقبل النقد احترام الرأي. 

 

بناء على بداية على أن يتم اإلضافة لها في كل مرحلة من مراحل بحث الدرس تم اختيار هذه العادات العقلية *

 حيث أن تغيير العادات العقلية يتطلب زمنا طويال واليمكن إحداث تغيير بشكل مفاجئ وسريع .نموذج كوستا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : المهام على فريق بحث الدرس توزيع  

 المرحلة األولى والثانية : 

 تفصيل المهمة المهمة  المعلمة  م

 أمل المبلع 1
 

 دالل الفالح

الخطة الزمنية -1

 لفريق بحث الدرس .

خطة فصلية لمواضيع الدروس والفصول والوحدات موثقة بعدد  -
 والشهري .األسابيع والتاريخ اليومي واألسبوعي 

 مصادر التعلم لفريق بحث الدرس . -
 مواعيد توجيه الخطابات لمصادر التعلم ، والقيادات للزيارة . -
 يمكن االستفادة من خطابات الوزارة في الخطة . -

 عزيزه الشمري  2
 أمل المبلع

ميثاق عمل فريق -2

 بحث الدرس .

اللقاءات كتابة القيم والعادات السلوكية المتوقعة خالل االجتماعات و -
،ويوضحون تأمالتهم في كل اجتماع حول تلك القيم ومدى التزامهم بها 

. 

 المرحلة الثالثة :

 تفصيل المهمة المهمة  المعلمة  م

 نوال الجهني 1
 نوره الشمري

موضوع بحث -1

 الدرس

 توثيق تاريخ اجتماعات ولقاءات الفريق . -
 تقييم مدى االلتزام بميثاق عمل الفريق . -
مصادر التعلم في المرحلة )على سبيل المثال : جلب خبير في توثيق  -

 ضبط الهدف البعيد ودوره في المرحلة (.
مراحل ضبط الهدف البعيد )موضوع بحث الدرس( ، بما في ذلك  -

 المسودات ، وتأمالت الفريق وتساؤالتهم .
 األسباب المنطقية في إختيار الهدف البعيد . -
 ة وكيفية صياغة الهدف البعيد .خصائص الطالب الفعلية والواقعي -

 

 رحلة الرابعة ) الجزء األول (:مال

 تفصيل المهمة  المهمة المعلمة  م

1  
 حنان السهلي
 عيده الطواله

 
 
 
 

 يتم توثيق جميع األعمال التالية )كتابة ،تصوير ، رسوم بيانية (: مرحلة التخطيط-1
 تاريخ إجتماعات ولقاءات الفريق . -1
االلتزام بميثاق عمل الفريق وعاداتهم العقلية وتوزيع تقييم مدى  -2

 األدوار والمسؤوليات بينهم وجميع اإلجراءات.
اختيار الوحدة الدراسية من المحتوى ،مع تحديد األسباب  -3

 المنطقية لالختيار.
 خريطة الوحدة . -4
 اختيار درس البحث ، مع توضيح األسباب المنطقية . -5
احتياجات فريق بحث الدرس )مصادر التطوير المهني وتحديد  -6

 تعلم فريق بحث الدرس تصور المفاهيم العملية لدرس البحث (.
 تأمالت الفريق حول نموهم المهني . -7
 تحديد استعدادات الطالب . -8
 ضبط أهداف الدرس . -9

بناء خطة درس البحث واإلحتفاظ بجميع المسودات مع كتابة  -10
 تأمالتهم في كل مسودة.

 كاملة .تخطيط السبورة  -11

 شيمه الشمري 2
 عايشه الشمري

 



 

 

 

 

 المرحلة الرابعة )الجزء األخير (: 

 تفصيل المهمة  المهمة المعلمة م

 أمل المبلع 1
 دالل الفالح

 
 

 يتم توثيق جميع األعمال التالية )كتابة ، تصوير ،رسوم بيانية (: مرحلة التخطيط-1
 االستعداد لمرحلة التدريس . -1
والدعوات للقيادات التعليمية والضيوف المشاركين في توجيه الخطابات  -2

 مالحظة ومناقشة التدريس )في وقت مبكر (.
 تحديد المعلم منفذ التدريس بعد نهاية خطة درس البحث . -3
االستعداد لعقد اجتماع مع القيادات التعليمية والضيوف ، وتوضيح  -4

 الغرض من الدرس وقواعد المالحظة وقواعد المناقشة .
نسخة من خريطة درس البحث في التقرير ولجميع المشاركين تصوير  -5

 في المالحظة .
 تهيئة طالب الفصل المستهدف قبل مرحلة التدريس . -6
 نسخة من خريطة الفصل لتوزيعها على المالحظين . -7
 تجهيز مصور فيديو للدرس . -8
تجهيز قاعة اجتماعات لمرحلة المناقشة بعد التدريس في حالة تعذر  -9

 االجتماع في غرفة الفصل .إجراء 
 تساؤالت وتأمالت الفريق حول األفكار الكبرى في مرحلة التخطيط . -10

 نوال الجهني 2
 نوره الشمري

   المرحلة الخامسة :

 تفصيل المهمة المهمة  المعلمة م

 عزيزه الشمري 
 

مرحلة  -1
التدريس 

والمالحظة 
 والمناقشة .

)المعلمين ( مع القيادات محاور ونتائج اجتماع فريق بحث الدرس  -1
 والضيوف والمشاركين قبل مالحظة التدريس .

 قواعد المالحظة ومدى التزام المالحظين بها . -2
،  ، الطالب ، المالحظين مشاركات الطالب أمام زمالئهمصور للسبورة  -3

وتسجيل فيديو للدرس كامال لتوثيقها في التقرير وعرضها خالل 
 المناقشة .

صور( ، وجميع  -ات في مرحلة اإلجتماع )كتابياتوثيق جميع اإلجراء -4
تساؤالت وتوصيات المالحظين والخبراء والضيوف خالل المناقشة 

 وأثرها على تحسين التدريس .
تساؤالت وتأمالت الفريق حول األفكار الكبرى وعاداتهم العقلية في  -5

 مرحلة التدريس والمالحظة والمناقشة .

 عزيزه الشمري 

 السادسة :المرحلة  

 تفصيل المهمة المهمة المعلمة م

1  
 شيمه الشمري

 عايشه الشمري
 

مرحلة  -1
المراجعة 

وإعادة 
 التدريس.

عقد إجتماع للفريق ومناقشة توصيات الخبراء في مرحلة المناقشة  -1
 السابقة .

 تعديل خطة درس البحث حسب التوصيات . -2
زمالئهم صور للسبورة ،الطالب،المالحظين مشاركات الطالب أمام  -3

،وتسجيل فيديو للدرس كامال لتوثيقة في التقرير وعرضه خالل 
 المناقشة .

صور( ،وجميع  -توثيق جميع اإلجراءات في مرحلة اإلجتماع )كتابيا -4
تساؤالت وتوصيات المالحظين والخبراء والضيوف خالل المناقشة 

 وأثرها على تحسين التدريس .
كبرى وعاداتهم العقلية في تساؤالت وتأمالت الفريق حول األفكار ال -5

 مرحلة المراجعة وإعادة التدريس والمالحظة والمناقشة .
 طباعة وتغليف الدرس وتصويرة عدة نسخ . -6

 عيده الطواله 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فريق الرياضيات لمشروع ) منحى بحث الدرس (ل األولإلجتماع اجدول األعمال          

 اسماء الحظور الوقت  المقر التاريخ اليوم

 مرفق بيان م 12 –ص 10 مكتب الشمال  هـ7/5/1437 ثالثاءال

 

أسماء 
 الفريق

عيده  –حسناء الشهيل  –نوال الجهني  –دالل الفالح  –نوره الشمري  –األستاذات : أمل المبلع 
 حنان السهلي . –نوف الشمري  –عايشه الشمري  –شيمه الشمري  –عزيزه الشمري  –الطواله 

 فايزه الهمزانيميسرة الفريق : 

 
 المهمة 

بحث الدرس عبارة عن طريقة للتعلم المهني ، وذلك على شكل دورة من المراحل التي تركز على 
التخطيط والمالحظة والمراجعة لدروس البحث الفعلية ، ومن خالل بحث الدرس سوف نسعى إلى 

أجل تحسين قدراتنا في تعميق معرفتنا حول المحتوى المعرفي ، والتدريس ، وتفكير الطالب من 
 التدريس ، وتحقيق نتائج تعلم جيدة .

 

 المهمة                                   الزمن  

 االتفاق على ميثاق عمل الفريق وتم االتفاق على : د 30

 . التعاون والتفاهم لتحقيق نتائج أفضل 
 . تبادل األراء حتى لو أختلفت والوصول إلى إتفاق 
  واالنصات ثم التعليق .االستماع 
 . استشعار مسؤولية العمل كفريق 
 . المشاركة متاحة للجميع 
 . الدعم المعنوي بين أفراد الفريق 
 . الخطأ وارد ويجب النظر إليه كفرصة للتعلم 
 . احترام الرأي اآلخر وتقبل النقد 

 تحديد مواعيد االجتماعات واللقاءات  د  25

الطالب المثالية التي يأمل الفريق أن يصل إليها طالبهم وتحديد تحديد صفات وخصائص  د  25
 صفات وخصائص الطالب الواقعية

 ضبط الهدف البعيد د 40
 بعد النقاش والدراسة والحوار يكون الهدف البعيد هو :

سوف يصبح لدينا طالبا لديهم دافعية نحو حل المشكالت بأنفسهم والقدرة على اإلبتكار واإلبداع 
 والمتعة في العمل .

 

 الصفات الواقعية للطالب  الصفات المثالية للطالب م

 ليس لديهم دافعية نحو التعلم لديهم دافعية ذاتية نحو التعلم 1

لديهم فهم عميق للمفاهيم والمعارف  2
 والمهارات العلمية

 تعلمهم سطحي

يمارسون التفكير العلمي في اكتساب  3
 المعرفة وإنتاجها 

 اليمارسون التفكير العلمي

 يعتمدون على اآلخرين في تعلمهم  يعتمدون على انفسهم الكتساب المعرفة  4

 قدراتهم في التفكير الفعال ضعيفة  يمارسون عادات عقلية ايجابية  5

 غير متعاونين مع زمالئهم اآلخرين متعاونين أثناء تعلمهم 6

 توصيات المجموعة :

 الفريق .االلتزام بميثاق عمل  -

 التزام بمواعيد االجتماعات واللقاءات وفي أي حالة طارئة يتم تغيير الموعد حسب إتفاق الفريق . -

 مراجعة الهدف البعيد وإمكانية مناقشته في الجلسة القادمة . -

 

 (66،ص)1ميضي،ط(،مطابع الح2015المصدر: الشمري،ماشي محمد. التطوير المهني القائم على المدرسة من خالل بحث الدرس )     



 

 

 

 

 ثالثا : موضوع بحث الدرس ...

 مرحلة ضبط الهدف البعيد :

 عند ضبط الهدف البعيد البد وأن نأخذ في اإلعتبار كال من :

معايير التدريس وهي وصف واسع ألدوار المعلم وممارساته التدريسية والتي تكفل له تحقيق أهداف  -1

 طالبه . المادة وتضمن تعلم

 أهداف المدرسة ومشروعاتها الوزارية . -2

 خصائص الطالب المثالية والواقعية . -3

 الصفات الواقعية للطالب  الصفات المثالية للطالب م

 ليس لديهم دافعية نحو التعلم لديهم دافعية ذاتية نحو التعلم 1

لديهم فهم عميق للمفاهيم والمعارف  2
 والمهارات العلمية

 تعلمهم سطحي

يمارسون التفكير العلمي في اكتساب  3
 المعرفة وإنتاجها 

 اليمارسون التفكير العلمي

 يعتمدون على اآلخرين في تعلمهم  يعتمدون على انفسهم الكتساب المعرفة  4

 قدراتهم في التفكير الفعال ضعيفة  يمارسون عادات عقلية ايجابية  5

 زمالئهم اآلخرينغير متعاونين مع  متعاونين أثناء تعلمهم 6

 

 وبعد النقاشات والحوار والمداوالت كتب أعضاء الفريق عدة أهداف كالتالي :

 سوف يصبح طالبنا مستقلين متعلمين يستمتعون بالعمل معا إلبتكار حلول إبداعية في مواقف غير مألوفة .

 العمل . تنمية قدرة طالبنا على حل المشكالت بأنفسهم والقدرة على اإلبتكار والمتعة في

أن يكون الطالب قادرين على االستقصاء العلمي في حل المشكالت لبعض الظواهر العلمية لتحقيق فهم عميق 

 للمفاهيم العلمية .

 أن يكون لدى الطالب القدرة على التفكير بشكل مستقل وإثارة الدافعية نحو تعلم الرياضيات وحل المشكالت .

التفكير المنطقي بشكل مستقل ولديهم الدافعية نحو حل المشكالت والتعاون أن يكون لدى الطالب القدرة على 

 والمتعة في العمل .

 هو : الهدف البعيدوأتفق الفريق بعد ورشة العمل على أن يصبح 

سوف يصبح لدينا طالبا لديهم دافعية نحو حل المشكالت بأنفسهم والقدرة على اإلبتكار 

 واإلبداع والمتعة في العمل .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فريق الرياضيات لمشروع ) منحى بحث الدرس (الثاني إلجتماع  اجدول األعمال             

 اسماء الحظور الوقت  المقر التاريخ اليوم

 مرفق بيان ظ 12 –ص 10 مكتب الشمال هـ8/5/1437 اإلربعاء

 ضبط األهداف :

أسماء 
 الفريق

عيده  –حسناء الشهيل  –نوال الجهني  –دالل الفالح  –نوره الشمري  –األستاذات : أمل المبلع 
 حنان السهلي . –نوف الشمري  –عايشه الشمري  –شيمه الشمري  –عزيزه الشمري  –الطواله 

 ميسرة الفريق : فايزه الهمزاني

 
 المهمة 

بحث الدرس عبارة عن طريقة للتعلم المهني ، وذلك على شكل دورة من المراحل التي تركز على 
التخطيط والمالحظة والمراجعة لدروس البحث الفعلية ، ومن خالل بحث الدرس سوف نسعى إلى 
تعميق معرفتنا حول المحتوى المعرفي ، والتدريس ، وتفكير الطالب من أجل تحسين قدراتنا في 

 التدريس ، وتحقيق نتائج تعلم جيدة .
 

 المهمة                                   الزمن  
 

 مراجعة ميثاق عمل الفريق . د 10

 . وإعادة صياغته إذا لزم األمر مراجعة الهدف البعيد د 15

تحديد صفات وخصائص الطالب المثالية التي يأمل الفريق أن يصل إليها طالبهم وتحديد  د 45
 صفات وخصائص الطالب الواقعية وكيفية ردم الفجوة بينهما.

 وحدات القياس (تحديد الوحدة الدراسية )  د 20

 تحديد أهداف الوحدة د 30

 

 ردم الفجوة بينهما الصفات الواقعية للطالب  الصفات المثالية للطالب م
 

تصميم أنشطة تثير دافعية  ليس لديهم دافعية نحو التعلم لديهم دافعية ذاتية نحو التعلم 1
 الطالب نحو التعلم 

لديهم فهم عميق للمفاهيم  2
 والمهارات العلميةوالمعارف 

 ربط األنشطة بواقع الحياة تعلمهم سطحي

يمارسون التفكير العلمي في  3
 اكتساب المعرفة وإنتاجها 

 بناء أنشطة تتحدى تفكيرهم اليمارسون التفكير العلمي

يعتمدون على انفسهم الكتساب  4
 المعرفة 

بناء أنشطة تجعلهم يبحثون  يعتمدون على اآلخرين في تعلمهم 
 عن المعرفة 

يمارسون عادات عقلية  5
 ايجابية 

دمج مهارات التفكير ضمن  قدراتهم في التفكير الفعال ضعيفة 
 األنشطة 

غير متعاونين مع زمالئهم  متعاونين أثناء تعلمهم 6
 اآلخرين

تطبيق التعلم التعاوني لبعض 
 األنشطة

 

 تخطيط الوحدة : وحدات القياس 

وحدات  -مهارة حل المسألة ) تحديد معقولية اإلجابة (  -وحدات الطول   -استكشاف : المسطرة المترية  -التهيئة 

اختبار الفصل   -حساب الزمن المنقضي  -استقصاء حل المسألة   -وحدات الزمن   -اختبار منتصف الفصل   -الكتلة 

 االختبار التراكمي . -

 

 (66،ص)1(،مطابع الحميضي،ط2015اشي محمد. التطوير المهني القائم على المدرسة من خالل بحث الدرس )المصدر: الشمري،م         



 

 

 

 

 الت :ـــــــــأمـــــالت

 : الهدف البعيد السابق

 سوف يصبح لدينا طالبا لديهم دافعية نحو حل المشكالت بأنفسهم والقدرة على اإلبتكار

 واإلبداع والمتعة في العمل .

رأى الفريق أن الهدف البعيد يحتاج تحقيقه عدة سنوات وبعد مداوالت استقر الفريق على أن  ) الدافعية ( 

مهمه و )حل المشكالت ( ضروري ولكن نؤجل    ) القدرة على اإلبتكار واإلبداع ( إلى سنوات الحقة وإضافة 

 ) التفكير المنطقي (

 وأصبح الهدف البعيد بعد تنقيحه ومراجعته :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يد : أن يكون الطالب قادرين على التفكير المنطقي وحل المشكالت وإثارة الهدف البع

 دافعيتهم نحو تعلم الرياضيات والمتعه في العمل

 



 

 

 

 رابعا : مرحلة التخطيط ....

 إختيار الوحدة :

الخامس الفصل الدراسي الثاني وذلك بسبب الترابط الرأسي تم إختيار الفصل العاشر )وحدات القياس ( للصف 

 لموضوع الدرس خالل الصف والصفوف األخرى ) مصفوفة المدى والتتابع ( حيث نجد أن :

 الترابط الرأسي الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول 

  التاسع : القياس القياسالثامن :  الثاني عشر :السعه والكتلة العاشر: القياس الفصل 

مقارنة الكتل  الدرس
 وترتيبها

وحدات الكتلة غير  -
 القياسية .

 الجرام والكيلو جرام . -

وحدات الكتلة 
 المترية .

استكشاف تقدير 
 الكتلة وقياسها.

وحدات الكتلة في 
 النظام المتري .

في الصف األول والثاني فقط 
الكتلة ولكن في الثالث 

في النظام والرابع الكتلة 
المتري وسوف نوضح لما 

 النظام المتري الحقا .

فكرة 
 الدرس

أقارن بين الكتل ثم 
 أرتبها

استعمل وحدات غير  -
 قياسية ألجد الكتلة .

أقدر الكتلة وأقيسها  -
 بالجرام والكيلو جرام .

أقدر الكتلة 
وأقيسها بالجرام 

 والكيلو جرام.

أقدر الكتلة 
 وأقيسها .

ط مقارنة في الصف األول فق
وترتيب ثم تقديرها وقياسها 

 ويعمق الفكرة تدريجيا .

 –ثقيل  –الكتلة  المفردات
 األثقل –أثقل من 

أخف من  –خفيف 
 األخف –

 الكتلة .-
 الجرام والكيلو جرام. -

 الكتلة .
 الجرام ) جم (

 الكيلو جرام )كجم (

 الكتلة.
 الجرام )جم (

الكيلو جرام ) 
 كجم (

في الصف األول استخدم 
الوصف فقط ثم في الثاني 

استخدم الوحدات بدون رموز 
ثم في الثالث والرابع استخدم 

 رموز الكتلة 

         المفاهيم
 ــــــــــــــــــــــــ

كتلة الشيء هو قياس -
 ثقله.

الكتلة هي مقدار 
مايحتويه الجسم 

 من مادة .
 جم1000كجم = 1

بدون التطرق إلى 
 التحويل .

كتلة الشيء هي 
مقدار مايحتويه 

 من مادة .

في الصف األول لم يتطرق 
إلى مفهوم الكتلة وتطرق إلى 

المفهوم بالثاني والثالث 
والرابع ولكن بدأ بشكل 

 مبسط ثم تعمق بالمفهوم .

         الوحدات
 ــــــــــــــــــــــــ

خدم الوحدات في لم يست كجم  –جم  كجم . –جم  كيلو جرام. –جرام 
الصف األول وأستخدمها بعد 

 ذلك .

مقارنة األشياء  المهارات
بحسب كتلتها 

بإستخدام 
 المفردات. .

ترتيب األشياء من 
األخف إلى األثقل 

 والعكس .

تقيس الطالبة كتلة األشياء -
مستعملة وحدات غير 

 قياسية.
تحوط التقدير األنسب  -

 للكتلة.
تحوط القياس األنسب  -

 للكتلة.

اختيار الوحدة -
األنسب لكتل 

 األشياء .
اختيار التقدير  -

األنسب لكتل 
 .األشياء

تختار التقدير -
 األنسب للكتلة .

تقارن بين الكتل -
. 

نالحظ أنه يستخدم مهارة 
التقدير والمقارنة بحيث يعمق 

 المفهوم تدريجيا.

 

 تحديد أهداف الوحدة :

 . قياس الطول إلى أقرب ملمتر 

 . اختيار وحدة مترية مناسبة لقياس الطول ، والتحويل بين وحدات الطول المترية 

 . حل مسألة بتحديد معقولية اإلجابة 

 . التحويل بين الوحدات المترية لقياس الكتلة 



 

 . التحويل بين الوحدات المترية لقياس السعة 

 . التحويل بين وحدات الزمن 

 . اختيار الخطة األنسب لحل المسألة 

 وحدات الزمن وطرحها . جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول األعمال اإلجتماع الثالث لفريق الرياضيات لمشروع ) منحى بحث الدرس (                   

 اسماء الحظور الوقت  المقر التاريخ اليوم

 مرفق بيان ظهرا  1 –ص  9 اإلبتدائية العاشرة هـ27/5/1437 اإلثنين

 

أسماء 
 الفريق

عيده  –حسناء الشهيل  –نوال الجهني  –دالل الفالح  –نوره الشمري  –األستاذات : أمل المبلع 
 حنان السهلي . –نوف الشمري  –عايشه الشمري  –شيمه الشمري  –عزيزه الشمري  –الطواله 

 ميسرة الفريق : فايزه الهمزاني

 
 

 المهمة

على شكل دورة من المراحل التي تركز على بحث الدرس عبارة عن طريقة للتعلم المهني ، وذلك 
التخطيط والمالحظة والمراجعة لدروس البحث الفعلية ، ومن خالل بحث الدرس سوف نسعى إلى 
تعميق معرفتنا حول المحتوى المعرفي ، والتدريس ، وتفكير الطالب من أجل تحسين قدراتنا في 

 التدريس ، وتحقيق نتائج تعلم جيدة .

 

   الزمن المهمة                                  

 أوال: افتتاح اإلجتماع 
 الترحيب بالفريق وتوضيح سبب اإلجتماع . -
 تقديم لمحة موجزة عن ماسيقومون به خالل هذه الدورة . -
 كلمة تشجيعية وتحفيز المعلمات . -

 

 دقائق 10

  

  مراجعة إتفاقية ميثاق العمل والتعديل عليها .ثانيا : 

 دقيقة 60

  

 ثالثا : تحديد وإختيار الدرس :
 الصف الخامس : ) الفصل العاشر : وحدات القياس (

 درس : وحدات الكتلة .
 

 أسباب إختيار الدرس :
 صعوبة تمييز الطالبات للوحدة األنسب في القياس . أوال :
 عدم قدرة الطالبات على التحويل بين الوحدات . ثانيا :
 وجود الكسور العشرية في التحويالت المترية مع العلم بأنه لم يسبق للطالبة دراستها . ثالثا :
ضرورة تعميق الفهم لدى الطالبة ألهمية الدرس وأرتباطة بواقع الحياة وخصوصا أنه  رابعا :

من الصف األول إلى الرابع تقدير الكتلة أو مقارنة ولكن في الصف الخامس توجد فكرة جديدة 
 ارة التحويالت المترية  .وهي مه
 طن ( . –إضافة وحدات جديدة في هذا الصف لقياس الكتلة ) ملجم  خامسا :
 يساعد مفهوم التحويالت على إعداد الطالب لمفاهيم الجبر وإستعمال المعادالت . سادسا :

 

 

 دقيقة 120 

  

 رابعا: تحديد أهاف الدرس :

 ) وأكبر من الكيلو جرام ) طن (. التعرف على وحدات أصغر من الجرام ) ملجم 
 . التحويل بين وحدات الكتلة 
 . التمييز بين الكتلة والوزن 
 . استخدام السلسلة المترية في التحويل 

 

 

 دقيقة 30
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 : الفريق ملإتفاق ميثاق ع

 . التعاون والتفاهم لتحقيق نتائج أفضل 

  والوصول إلى إتفاق . اختلفتتبادل األراء حتى لو 

  ثم التعليق . واإلنصاتاالستماع 

 . استشعار مسؤولية العمل كفريق 

 . المشاركة متاحة للجميع 

 . الدعم المعنوي بين أفراد الفريق 

  وارد ويجب النظر إليه كفرصة للتعلم .الخطأ 

 . احترام الرأي اآلخر وتقبل النقد 

حيث أن التغيير في العادات العقلية يحتاج إلى رأى الفريق أنه بحاجه إلى تطوير هذه المعايير 

 تدرج واليمكن حدوثه بشكل مفاجئ وسريع ويتطلب وقتا طويال 

 إلى الميثاق التالي :وبعد الجلسة والمشاورات والحوار توصل الفريق 

 عاون والتفاهم للحصول على أفضل أداء ممكن ومتابعة التعلم المستمر إلنجاز المهام الت

 .الموكولة 

  تبادل األراء حتى لو أختلفت وذلك باالصغاء والسعي وراء الرأي الجماعي والوصول

 إلى إتفاق .

 المختلفة بشفافية . االستماع واالنصات ثم التعليق والقدرة على رؤية وجهات النظر 

 . استشعار مسؤولية العمل كفريق وااللتزام وعدم االستسالم ومواجهة الصعوبات 

 . المشاركة متاحة للجميع 

 .الدعم المعنوي بين أفراد الفريق والتعاطف والعطف واإليثار 

 . الخطأ وارد ويجب النظر إليه كفرصة للتعلم 

 ية الراجعة من اآلخرين .احترام الرأي اآلخر وتقبل النقد وطلب التغذ 

 بعد اإلنتهاء من ميثاق عمل الفريق تم أختيار درس البحث ) درس وحدات الكتلة (

 وتم إختياره مع الفريق لعدة أسباب وهي :

 بسبب الترابط الرأسي السابق ذكره  أوال :

 صعوبة تمييز الطالبات للوحدة األنسب في القياس . :ثانيا 

 عدم قدرة الطالبات على التحويل بين الوحدات . :ثالثا 

ضرورة تعميق الفهم لدى الطالبة ألهمية الدرس وأرتباطة بواقع الحياة وخصوصا أنه من الصف  : رابعا

األول إلى الرابع تقدير الكتلة أو مقارنة ولكن في الصف الخامس توجد فكرة جديدة وهي مهارة التحويالت 

 المترية  .



 

 طن ( . –ة وحدات جديدة في هذا الصف لقياس الكتلة ) ملجم إضاف : خامسا

 يساعد مفهوم التحويالت على إعداد الطالب لمفاهيم الجبر وإستعمال المعادالت . : سادسا

 تحديد أهاف الدرس : 

 .) التعرف على وحدات أصغر من الجرام ) ملجم ( وأكبر من الكيلو جرام ) طن 
 . التحويل بين وحدات الكتلة 
 . التمييز بين الكتلة والوزن 
  استخدام السلسلة المترية في التحويل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فريق الرياضيات لمشروع ) منحى بحث الدرس (ل الرابعإلجتماع اجدول األعمال                 

 اسماء الحظور الوقت  المقر التاريخ اليوم

 مرفق بيان ظهرا 12 –ص  7 لرابعة والخمسوناإلبتدائية ا هـ13/6/1437 ثالثاءال

 

 –حسناء الشهيل  –نوال الجهني  –دالل الفالح  –نوره الشمري  –األستاذات : أمل المبلع  أسماء الفريق
حنان  –نوف الشمري  –عايشه الشمري  –شيمه الشمري  –عزيزه الشمري  –عيده الطواله 

 السهلي .
 ميسرة الفريق : فايزه الهمزاني

 
 المهمة 

عن طريقة للتعلم المهني ، وذلك على شكل دورة من المراحل التي تركز على بحث الدرس عبارة 
التخطيط والمالحظة والمراجعة لدروس البحث الفعلية ، ومن خالل بحث الدرس سوف نسعى إلى 
تعميق معرفتنا حول المحتوى المعرفي ، والتدريس ، وتفكير الطالب من أجل تحسين قدراتنا في 

 ج تعلم جيدة .التدريس ، وتحقيق نتائ

 كتاب التطوير المهني القائم على المدرسة .  مصادر التعلم
 .) الحقيبة التدريبية ) مدخل للتطوير المهني المعتمد على المدرسة 
 . كتب الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية 
 . كتاب المعلمة للصف الخامس 
 . البحث في المواقع االلكترونية 
 االستاذة / هدى الشعيفان  من االبتدائية الثالثون ( تم أستضافة معلمة من ذوات الخبرة ( 

ميثاق عمل 
 الفريق

 عاون والتفاهم للحصول على أفضل أداء ممكن ومتابعة التعلم المستمر الت
 .إلنجاز المهام الموكولة 

  تبادل األراء حتى لو أختلفت وذلك باالصغاء والسعي وراء الرأي الجماعي
 والوصول إلى إتفاق .

  االستماع واالنصات ثم التعليق والقدرة على رؤية وجهات النظر المختلفة
 بشفافية .

  استشعار مسؤولية العمل كفريق وااللتزام وعدم االستسالم ومواجهة
 الصعوبات .

 . المشاركة متاحة للجميع 
 .الدعم المعنوي بين أفراد الفريق والتعاطف والعطف واإليثار 
 كفرصة للتعلم . الخطأ وارد ويجب النظر إليه 
 . احترام الرأي اآلخر وتقبل النقد وطلب التغذية الراجعة من اآلخرين 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 الخلفية الرياضية للطالبات      

 

 
 التأمالت                   

في قوى العشرة وتحتاجها سبق للطالبة دراسة ضرب عدد  ضرب عدد في قوى العشرة .
 عند التحويل

سبق للطالبة دراسة قسمة عدد على قوى العشرة وتحتاجها  القسمة على قوى العشرة .
 عند التحويل

تعرفت الطالبة على مفهوم الكتلة في المراحل السابقة  مفهوم الكتلة .
 )جدول الترابط الرأسي (

 كجم (. –وحدات الكتلة ) جم 
 

 الصف الثانيتعرفت عليها من 

 اختيار الوحدات األنسب لتقدير الكتل .
 

 في الصف الثالث 

 في الدرس الذي يسبق وحدات الكتلة وهو )وحدات الطول (طريقة التحويل من وحدة صغيرة لوحدة أكبر 

 
 المهمة
 

 
 الزمن

 أوال: افتتاح اإلجتماع 
 الترحيب بالفريق وتوضيح سبب اإلجتماع . -
 تقديم لمحة موجزة عن ماسيقومون به خالل هذه الدورة . -
 ميثاق العمل .مراجعة إتفاقية  -
 كلمة تشجيعية وتحفيز المعلمات . -

 

 

 يقةدق 20

 :الخلفية الرياضية للطالب ثانيا : 

 . الضرب في قوى العشرة 
 . القسمة على قوى العشرة 
 . مفهوم الكتلة 
  كجم (. –وحدات الكتلة ) جم 
 . اختيار الوحدات األنسب لتقدير الكتل 
  والعكس .طريقة التحويل من وحدة صغيرة لوحدة أكبر 

 

120 

 دقيقة

 طرح التساؤالت التالية للبحث وتعميق الفهم ومعالجة األفهام الخاطئة ثالثا : 
 ) تحتاج إلى بحث (لماذا وحدات القياس في النظام المتري ؟  -

 ) فهم خاطئ (الفرق بين الكتلة والوزن ؟  -
 

 
 دقيقة 100
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 والعكس 

 

 ثم طرح الفريق التساؤالت التالية :

 ؟  ) أسباب إختيار النظام المتري في القياس (. النظام المتريلماذا وحدات القياس في  -1

 . ؟ )من األخطاء الشائعة عدم التمييز بين الكتلة والوزن ( الكتلة والوزنمالفرق بين  -2

) الموسوعة الحرة ( توصل الفريق وبعد المناقشات والبحث في المواقع اإللكترونية 

 إلى النتائج التالية :

 ؟  ) أسباب إختيار النظام المتري في القياس (. النظام المتريلماذا وحدات القياس في   أوال :

 لنظام المتريا

النظام المتري: مجموعة من الوحدات تستخدم للقيام بأي من عمليات القياس؛ كقياس الطول أو الحرارة أو الزمن أو 

 .الوزن. وهو نظام ال يضاهيه من حيث البساطة أي نظام قياس استخدم حتى اآلن

 .التسمية متري فأصلها هو وحدة قياس الطول األساسية، المترأما 

 :استخدام النظام المتري

 ترجع سهولة استخدام النظام المتري إلى سببين؛

 .فهو أوالً يتبع النظام العشري ـ أي أن الوحدات المترية تتزايد وتتناقص في المقدار بالعشرات *

مبنية على سبع وحدات أساسية، بينما يحتاج النظام البريطاني ألكثر من كذلك فإن جميع القياسات في النظام المتري  *

  عشرين وحدة،

 : وحدات القياس المترية

تتكون قاعدة النظام المتري من سبع وحدات، ونقتصر على أربع منها فقط في معظم عمليات القياس التي نؤديها في 

 . حياتنا اليومية

 . أو المسافة ـ المتر وهو الوحدة األساسية للطول 1

 .ـ الكيلوجرام وهو الوحدة األساسية لكتلة الجسم أو وزنه على سطح األرض 2

 . ـ الثانية وهي وحدة الزمن األساسية 3

ـ الكلفين وهي الوحدة األساسية لدرجة الحرارة. يقوم معظم الناس عند قياس درجة الحرارة مترياً باستخدام الدرجات  4

ن درجة مئوية واحدة، غير أن نقطتي االبتداء في هذين النظامين لقياس درجة الحرارة المئوية. وتساوي وحدة كلفي

 .مختلفتان

 

 : أما الثالث وحدات األساسية الباقية فإنها ذات استخدامات متخصصة لدى العلماء والمهندسين وهي

 . ـ األمبير، الوحدة األساسية للقياس في الكهرباء 5

 .سية لمقدار أي مادة تدخل في تفاعل كيميائي أو غيرهـ المول وحدة القياس األسا 6

 . ـ الشمعة القياسية وهي الوحدة األساسية لقياس شدة اإلضاءة 7

 

 النظام العشري :

نسخدم النظام هذا يوميا في حياتنا و في اغلب امورنا و هو بكل بساطة نظام االرقام على االساس العشري و يحتوي 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 على :

عدد مكونات النظام العشري هو عشرة ارقام , و هذا هو سبب تسميته بهذا االسم حيث انه يكبر بعد كل عشرة ارقام, 

 مثل بسيط هو التالي:

 العالقة بين النظام المتري والنظام العشري :



 

 . 10، والنظام المتري أساسه مضاعفات العدد  10النظام العشري أساسه العدد 

 ام المتري هو نظام عشري نتيجة : النظ     

 

 ثانيا :

 مالفرق بين الكتلة والوزن ؟ )من األخطاء الشائعة عدم التمييز بين الكتلة والوزن (

 قياسات الوزن والكتلة :

كتلة الجسم ليست في واقع األمر وزنه أو ثقله ، إذ إن الوزن يتغير بتغير ارتفاع الجسم عن سطح األرض . ولكن 

مقياس الوزن عندما يكون الجسم على سطح األرض في مستوى البحر . ووحده الكتلة هي مقياس الكتلة يطابق 

 الكيلوجرام ) كجم ( ، غير أن معظم مستخدمي النظام المتري يعاملون الكيلوجرام كوحده وزن .

 توصل الفريق إلى النتائج التالية :

كثيرة على رأسها علم الفيزياء ، و يعتبر مصطلحا ) الوزن ( و ) الكتلة ( مصطلحان من مصطلحات علوم 

هناك فرق علمي بينهما ، و حيث أن كثيرا من عامة الناس يخلطون بينهما في أغلب األحيان ، و قد 

المفهومين العلميين لكل من  أن نسلط الضوء على نايعتبرونهما بمعنى واحد كمرادفات لغوية ، فقد أحبب

مصطلحي ) الوزن ( و ) الكتلة ( و اإلشارة إلى وحدة كل منهما حيث أنهما مختلفان عن بعضهما و ليسا 

شيئا واحدا . سنبدأ بمفهوم الكتلة ، فالكتلة تعرف فيزيائياً بأنها مجموع ما يحتويه الجسم ) الشيء ( من مادة 

ئياً على أنه مقدار جذب األرض ) الكرة األرضية ( للجسم ، و هو يساوي ،.أما مفهوم الوزن فهو يعرف فيزيا

مترا لكل  9.8بمعادالت الفيزياء كتلة الجسم مضروبة بثابت تسارع الجاذبية األرضية ) هذا الثابت يساوي 

ا فيكون كيلو غرام 50ثانية مربعة ( ، و وحدة قياس الوزن هي ) النيوتن ( ، فمثالً لو كان لدينا جسم كتلته 

كيلوغرام * متر  490=  9.8*  50: الوزن = الكتلة * ثابت تسارع الجاذبية األرضية، =  فإن الوزن يكون

  .نيوتن 490ثانية مربعة = ÷ 

 

 مقارنة بين الكتلة والوزن :

 
 الوصف

 
 الوزن

 
 الكتلة
 

الوزن هو قياس قوة الجاذبية المؤثرة  التعريف

 على الجسم
المادة الموجودة في الكتلة هي كمية 

الجسم بغض النظر عن حجمه أو القوى 

 المؤثرة عليه

يرتبط وزن جسم ما بجاذبية المكان الذي  تأثير الجاذبية

 يهيتواجد ف
 تبقى الكتلة ثابتة في أي مكان و زمان

 طن  –كجم  –جم  –ملجم  نيوتن وحدة القياس

يتم القياس باستخدام ميزان ذي نابض )  وسيلة القياس
 الميزان الزنبركي (

يتم القياس باستخدام ميزان عادي أو 
 الكتروني 

 كمية قياسية متجهة أو مشتقة نوع الكمية 

 

من القرآن الكريم قوله تعالى : " فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * 

 سورة القارعةفأمه هاويه " 



 

 الكتلة والوزن مقياسان مختلفتان  نتيجة :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فريق الرياضيات لمشروع ) منحى بحث الدرس (ل الخامسإلجتماع اجدول األعمال                   

 اسماء الحظور الوقت  المقر التاريخ اليوم

 مرفق بيان ظهرا 12 –ص  7 لخامسةاإلبتدائية ا هـ27/6/1437 ثالثاءال

 

 –حسناء الشهيل  –نوال الجهني  –دالل الفالح  –نوره الشمري  –األستاذات : أمل المبلع  أسماء الفريق
حنان  –نوف الشمري  –عايشه الشمري  –شيمه الشمري  –عزيزه الشمري  –عيده الطواله 

 السهلي .
 ميسرة الفريق : فايزه الهمزاني

 
 المهمة 

على شكل دورة من المراحل التي تركز على بحث الدرس عبارة عن طريقة للتعلم المهني ، وذلك 
التخطيط والمالحظة والمراجعة لدروس البحث الفعلية ، ومن خالل بحث الدرس سوف نسعى إلى 
تعميق معرفتنا حول المحتوى المعرفي ، والتدريس ، وتفكير الطالب من أجل تحسين قدراتنا في 

 التدريس ، وتحقيق نتائج تعلم جيدة .

 اب التطوير المهني القائم على المدرسة .كت  مصادر التعلم
 .) الحقيبة التدريبية ) مدخل للتطوير المهني المعتمد على المدرسة 
 . كتب الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية 
 . كتاب المعلمة للصف الخامس 
 . البحث في المواقع االلكترونية 

ميثاق عمل 
 الفريق

 عاون والتفاهم للحصول على أفضل أداء ممكن ومتابعة التعلم المستمر الت
 .إلنجاز المهام الموكولة 

  تبادل األراء حتى لو أختلفت وذلك باالصغاء والسعي وراء الرأي الجماعي
 والوصول إلى إتفاق .

  االستماع واالنصات ثم التعليق والقدرة على رؤية وجهات النظر المختلفة
 بشفافية .

 عار مسؤولية العمل كفريق وااللتزام وعدم االستسالم ومواجهة استش
 الصعوبات .

 . المشاركة متاحة للجميع 
 .الدعم المعنوي بين أفراد الفريق والتعاطف والعطف واإليثار 
 . الخطأ وارد ويجب النظر إليه كفرصة للتعلم 
 . احترام الرأي اآلخر وتقبل النقد وطلب التغذية الراجعة من اآلخرين 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأمالت :

 في هذه الجلسة تم توزيع المهام بين أعضاء الفريق 

 والمهام هي :

 تصميم مدخل جاذب للدرس ) التهيئة ( -

 تصميم نشاط جاذب إلكتشاف الوحدات الجديدة . -

 تصميم أنشطة تعلم للطالب تحقق األهداف . -

 تصميم أنشطة للتأكد من فهم الطالبات . -

 في نهاية الورشة تم تخطيط الدرس مع إضافة التأمالت في كل مرحلة 

 

 

 

 

 

 المهمة 
 

 الزمن

 أوال: افتتاح اإلجتماع 
 الترحيب بالفريق وتوضيح سبب اإلجتماع . -
 تقديم لمحة موجزة عن ماسيقومون به خالل هذا األجتماع . -
 مراجعة إتفاقية ميثاق العمل . -
 كلمة تشجيعية وتحفيز المعلمات . -

 

 
 د15

 ثانيا : مرحلة التخطيط :
 للدرسالتهيئة  -
 تصحيح األفهام الخاطئة  -

 نشاط الكتشاف الوحدات الجديدة

 د105

 د120 ثالثا : تصميم أنشطة تعلم الطالب 
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 Lesson Studyبحث الدرس                                      

 درس وحدات الكتلة 

أسماء فريق 
 بحث الدرس

عيده  –حسناء الشهيل  –نوال الجهني  –دالل الفالح  –نوره الشمري  –أمل المبلع 
حنان  –نوف الشمري  –عايشه الشمري  –شيمه الشمري  –عزيزه الشمري  –الطواله 

 السهلي ــ فايزه الهمزاني .
 

 هـ20/7/1437 التاريخ رياضيات المادة خامس الصف
 

 
 األهداف   

 
 الوصف

 

 
 التأمالت

 
 المالحظة

 
موضوع بحث 

 الدرس

 
 الهدف البعيد :

أن يكون الطالب قادرين على التفكير المنطقي 
وحل المشكالت وإثارة دافعيتهم نحو تعلم 

 الرياضيات والمتعه في العمل .
 

 
السابق : سوف يصبح لدينا طالبا البعيد الهدف 

لديهم دافعية نحو حل المشكالت بأنفسهم والقدرة 
 على اإلبتكار واإلبداع والمتعة في العمل .

 
رأى الفريق أن الهدف البعيد يحتاج تحقيقه عدة 

 مداوالت استقر الفريق على أنبعد سنوات و
) الدافعية ( مهمه و )حل المشكالت ( ضروري  

ولكن نؤجل    ) القدرة على اإلبتكار واإلبداع ( إلى 
 سنوات الحقة وإضافة 

 ) التفكير المنطقي (
 وبذلك أصبح الهدف البعيد بعد تنقيحه :

<-------- 

 

 

 
 : أهداف الوحدة
 الفصل العاشر

 
)وحدات 
 القياس(

 
 –محتويات الوحدة : )وحدات الطول 

وحدات  –وحدات السعة  –وحدات الكتلة 
 حساب الزمن المنقضي (  –الزمن 

 
 أهداف الوحدة :

 . قياس الطول إلى أقرب ملمتر 
  اختيار وحدة مترية مناسبة لقياس

الطول ، والتحويل بين وحدات الطول 
 المترية .

 . حل مسألة بتحديد معقولية اإلجابة 
 بين الوحدات المترية لقياس  التحويل

 الكتلة .
  التحويل بين الوحدات المترية لقياس

 السعة .
 . التحويل بين وحدات الزمن 
 . اختيار الخطة األنسب لحل المسألة 
 . جمع وحدات الزمن وطرحها 
 . اتباع الخطوات األربع لحل المسألة 

 
 : أسباب اختيار الوحدة

ضوع الدرس خالل بسبب الترابط الرأسي لمو أوال :
 الصف والصفوف األخرى 

جدول الترابط الرأسي فة المدى والتتابع (.) مصفو

 السابق

صعوبة تمييز الطالبات للوحدة األنسب في  ثانيا :
 القياس .

عدم قدرة الطالبات على التحويل بين  ثالثا :
 الوحدات .

الفهم لدى الطالبة ألهمية  ضرورة تعميق : رابعا
بواقع الحياة وخصوصا أنه من  الوحدة وأرتباطها

ن في أو مقارنة ولك صف األول إلى الرابع تقديرال
مهارة  الصف الخامس توجد فكرة جديدة وهي

 التحويالت المترية  .
 . في هذا الصف إضافة وحدات جديدة  :خامسا
طالب يساعد مفهوم التحويالت على إعداد ال :سادسا

 لمفاهيم الجبر وإستعمال المعادالت .
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 أهداف الدرس:

 
 

 )درس البحث (

 
 موضوع بحث الدرس :

 وحدات الكتلة المترية .          
 

 أهداف درس البحث :

  التعرف على وحدات أصغر من
الجرام ) ملجم ( وأكبر من الكيلو 

 جرام ) طن (.
 . التحويل بين وحدات الكتلة 
 الكتلة والوزن . التمييز بين 
  استخدام السلسلة المترية في

 التحويل .
 فكرة الدرس :

 أحول بين وحدات الكتلة في النظام المتري .
 المفردات :

الكيلو جرام  –الملجرام  –الجرام  –الكتلة 
 الطن . –
 

 
 أسباب أختيار الدرس :

بسبب الترابط الرأسي لموضوع الدرس خالل  أوال :
 الصف والصفوف األخرى 

 فة المدى والتتابع (.) مصفو
 ) مرفق جدول مصفوفة المدى والتتابع(

صعوبة تمييز الطالبات للوحدة األنسب في  ثانيا :
 القياس .

عدم قدرة الطالبات على التحويل بين  ثالثا :
 الوحدات .

ضرورة تعميق الفهم لدى الطالبة ألهمية  :رابعا 
الدرس وأرتباطة بواقع الحياة وخصوصا أنه من 

ن الصف األول إلى الرابع تقدير الكتلة أو مقارنة ولك
مهارة  في الصف الخامس توجد فكرة جديدة وهي

 التحويالت المترية  .
إضافة وحدات جديدة في هذا الصف لقياس  :خامسا

 .طن (  –الكتلة ) ملجم 
يساعد مفهوم التحويالت على إعداد الطالب  :سادسا

 لمفاهيم الجبر وإستعمال المعادالت .

 

 

 
الخلفية 

 الرياضية

 

 . الضرب في قوى العشرة 
 . القسمة على قوى العشرة 
 . مفهوم الكتلة 
  كجم (. –وحدات الكتلة ) جم 
  اختيار الوحدات األنسب لتقدير

 الكتل .
  صغيرة طريقة التحويل من وحدة

 لوحدة أكبر والعكس .
 
 
 

 

نتوقع أن بعض الطالبات يستطعن الضرب -1

والقسمة بقوى العشرة لذلك نحتاج في أحد 
 مراحل الدرس مراجعة الطريقة .

نعلم أن الطالبة تناولت مفهوم الكتلة في -2

 الصف الرابع والثالث )جدول الترابط الرأسي (
 من الممكن أن تذكر بعض الطالبات وحدات-3

 الكتلة التي سبق دراستها .
 تعلمت الطالبة التحويل بين وحدات الطول .-4

 

إستعدادات 
 الطالب

تعرف الطالبة مفهوم الكتلة ولكن  -1
يوجد هناك فهم خاطئ بين الكتلة 

 والوزن .
تعرفت الطالبة على وحدات القياس  -2

الكتلة  –السعة  –لكل من ) الطول 
 (وتميز بينها .

صحيح في  أخذت الطالبة ضرب عدد -3
قوى العشرة ولكن لم تأخذ في 

المراحل السابقة ضرب عدد عشري 
 في قوى العشرة

تعلمت الطالبة طريقة التحويل بين  -4
وحدات الطول وستتعرف على طريقة 

 التحويل بين وحدات الكتلة .
تعرفت الطالبة على وحدات الكتلة )  -5

كجم ( ولم تتعرف مسبقا على  –جم 

تم البحث المطول لتعديل المفهوم الخاطئ 
 ومحاولة معالجته بنشاط جاذب 

 
سبق للطالبة دراستها ولكن يوجد بعض 

 الصعوبة لدى بعض الطالبات في التمييز بينها
 

البحث عن أسهل األفكار والطرق العلمية لعملية 
العشرة )طريقة ضرب أعداد عشرية بقوى 

 تحريك الفاصلة (
 
 
 

نصمم نشاط جاذب ويكون فيه إكتشاف للوحدات 
 الجديدة 

 



 

 طن (.  –) ملجم 
الطالبة أختيار الوحدات تستطيع  -6

 األنسب لتقدير الكتل .

 
 

 
 بالنسبة للجرام والكيلوجرام

 
 التهيئة

 
 س/ ماهي الوحدات المترية لقياس الطول ؟
 س/ ماهي الوحدات المترية لقياس السعة ؟
 س/ ماهي الوحدات المترية لقياس الكتلة ؟

الوحدات على شبكة وتعرض المعلمة 
 المفاهيم.

 
وحدات الطول في النظام المتري تعتمد على 

 المتر
وحدات الكتلة في النظام المتري تعتمد على 

 الجرام
وحدات السعة في النظام المتري تعتمد على 

 اللتر 
 

 
 لماذا النظام المتري ؟

 :استخدام النظام المتري

 :استخدام النظام المتري إلى سببينترجع سهولة 

يتبع النظام العشري ـ أي أن الوحدات  أنه  *
 .المترية تتزايد وتتناقص في المقدار بالعشرات

كذلك فإن جميع القياسات في النظام المتري مبنية  *
على سبع وحدات أساسية، بينما يحتاج النظام 

 .البريطاني ألكثر من عشرين وحدة

 : وحدات القياس المترية

من سبع وحدات، تتكون قاعدة النظام المتري 
ونقتصر على أربع منها فقط في معظم عمليات 

 . القياس التي نؤديها في حياتنا اليومية

 . وهو الوحدة األساسية للطول أو المسافة المتر  - 

وهو الوحدة األساسية لكتلة الجسم أو  جرامال  - 
 .وزنه على سطح األرض

 . وهي وحدة الزمن األساسية الثانية - 

 وهي الوحدة األساسية لدرجة الحرارة.  الكلفين - 

أما الثالث وحدات األساسية الباقية فإنها ذات 
استخدامات متخصصة لدى العلماء والمهندسين 

 : وهي

 . ، الوحدة األساسية للقياس في الكهرباءاألمبير - 

وحدة القياس األساسية لمقدار أي مادة  المول - 
 .تدخل في تفاعل كيميائي أو غيره

وهي الوحدة األساسية لقياس  الشمعة القياسية - 
 . شدة اإلضاءة

 

 

 
 الكتلة والوزن(  1) 

 

 
 اإلجراءات 

 )المعلم(

 
 التوقعات
 )الطالبة(

 
 التأمالت 

 

 
 المالحظة

 
تطلب المعلمة من إحدى الطالبات 

أن تقف على الميزان وتقيس 
 وزنها.

 ثم تعرض صورة لرجل في الفضاء 
التأمل في الطالبة  وتطلب من 

هل تستطيع قياس الصورة ثم تسأل 
 وزنها في الفضاء ؟

 
 
 

 مالفرق بين الكتلة والوزن ؟
 عرفي الكتلة ؟

 مالوحدة المستخدمة لقياس الكتلة؟
 بماذا نقيس الكتلة ؟

 
 
 
 

ال ألنها التستطيع الوقوف على 
الميزان والن الجاذبية معدومة 

 في الفضاء
 
 
 
 

ادة فالكتلة : هي قياس كمية الم
 .في جسم
 الجرام 

 بميزان عادي أو الكتروني

 
)من األخطاء الشائعة عدم التمييز بين الكتلة 

 والوزن (
 مالفرق بين الكتلة والوزن ؟ 

فالكتلة : هي قياس كمية المادة في جسم 
والوحدات المستخدمة هي )جم ( ويقاس 

 بميزان عادي أو الكتروني .
المؤثرة والوزن : هو قياس قوة الجاذبية 

على الجسم والوحدات المستخدمة هي )نيوتن 
 ( وتقاس بميزان زنبركي .

فالكتلة ثابتة والوزن يختلف بحسب مقدار 
 جاذبية األرض .

الوزن = الكتلة * ثابت تسارع الجاذبية 
 . األرضية
 نتيجة :

في هذه المرحلة كان 
من المفترض جلب 

 خبير في مادة العلوم 



 

 الكتلة والوزن مختلفتان 
من القرآن الكريم قوله تعالى : " فأما من 

ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما 
 سورة القارعةمن خفت موازينه * فأمه هاويه " 

 

 

 اكتشاف الملجرام والطن(  2) 

 

 
 اإلجراءات 

 )المعلم(

 
 التوقعات
 )الطالبة(

 
 التأمالت 

 

 
 المالحظة

 
 في الدرسالموجودة فقرة إستعد 

جرام وأنها  300) وزن الخنفساء 

 أكبر الحشرات (
 
 

 جم1000كجم=1نعلم أن 

 
 تستبدل بنشاط صنع الكعك :

تقسيم الطالبات إلى أربع مجموعات 
ولدى كل مجموعة ورقة مكتوب 

 عليها المقادير .
وتقوم كل مجموعة بقياس أحد 

المقادير مثال )قياس الطحين )كجم 
قياس  –قياس السكر )جم (  –( 

 ذرة من الفانيال
 
 

من لنتخيل شاحنة مليئة بأالف 
أكياس الدقيق ونريد قياس كتلتها 

 مع الدقيق ) كيس الدقيق = اكجم (
س/ هل تخدمنا وحدة الكيلو جرام 

 أم أننا نحتاج إلى وحدة أكبر ؟
 
 

 
التشد إنتباه الطالبات والتثير 
الدافعية وليس فيها إكتشاف 

 للوحدات الجديدة .
 
 
 
 

ستواجه الطالبة مشكلة حيث 
اليوجد وحدة مناسبة لقياس 

 الفانيال .
وستفكر منطقيا بالحاجة إلى 

 وحدات أصغر 
ن الطالبات والمعلمة صنع ويكمل

الكعك ويخبز ويستمتعون بتناولة 
 نهاية الحصة 

 
 

 نعم .بنتوقع بأن تجيب الطالبات 
ثم تذكر أمثلة على أشياء كتلتها 

 طن 

 
نرى من األفضل إستبداله بنشاط جاذب 

للطالبات ويحقق الهدف ) استكشاف 
وحدات جديدة أصغر من الجرام وأكبر 

 من الكيلو جرام (
 
 
 

هنا تسأل المعلمة كيف نستطيع قياس 
 ذرة الفانيال ؟

كتشاف وحدات يثير الدافعية للتعلم وإ
 جديدة وفيه حل للمشكالت 

 
 

 إحضار الكيك في نهاية الحصه 
 التعلم بالمتعة 

 
 
 

 التفكير المنطقي

 
يصمم النشاط على أنه مشكلة 
وتحاول الطالبة إيجاد الحلول 

 المناسبة 

 
 التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها والعكس(  3) 

 

 
 اإلجراءات 

 )المعلم(

 
 التوقعات
 )الطالبة(

 
 التأمالت 

 

 
 المالحظة

 
تضع المعلمة وحدة الجرام على 

سلم التحويالت وتطلب من الطالبات 
 ترتيب باقي الوحدات 

 
 جم 1000كجم = 1نعلم أن 

 جم =         ملجم 1ولكن 

 نعود إلى ذرات الفانيال 
 ملجرام تقريبا 1كل ذرة = 

س/ كم ذرة تتوقعين لكي نحصل 
 على جرام واحد 

 

 
تضع الطالبة الوحدات المتبقية  

 بالترتيب
 
 
 
 
 
 

 تقريبا1000

 ملجم 1000جم = 1

 

 
نتوقع من نشاط الكعك تستطيع الطالبة 
ترتيب الوحدات من األكبر إلى األصغر 

 والعكس 
 
 
 
 
 
 

هنا تنبه المعلمة الطالبات أن التحويل 

( إما ضرب أو 1000في وحدات الكتلة )

 



 

 نعود إلى شاحنة الدقيق 
س/ كم كيس من الطحين تتوقعين 

 لتحصلي على طن واحد ؟
 

س/ إذا أردنا التحويل من وحدة 
كبيرة إلى صغيرة مالعملية التي 

 ستجرينها ؟
س/ إذا أردنا التحويل من وحدة  
صغيرة إلى كبيرة مالعملية التي 

 ستجرينها ؟
 

 (2-1مثال )مناقشة ال

 
 

 (3مثال )مناقشة ال

 المقارنة 
 
 

 

 كجم 1000طن = 1

 
 

 الضرب 
 
 

 القسمة 
 
 
 

نتوقع من الطالبة أن تفهم فكرة 
 التحويل مبدئيا .

 
تواجه الطالبة صعوبة في 

المقارنة حيث أنها ستقارن 
 األعداد ببعضها فقط 

 قسمه
 
 
 
 
 

 ) من تحويالت الطول المترية (
 
 

 )من تحويالت الطول المترية (
 
 
 
 

تذكرهم المعلمة بأنهم لكي يقارنوا البد 
 أن يحولوا الكميات إلى الوحدة نفسها 

النستطيع أن نقارن بين طالبة من 
الصف األول مع طالبة من الصف 

 الخامس.
 
 
 

  

 للتأكد من فهم الطالبات(  4) 

 

 
 اإلجراءات 

 )المعلم(

 
 التوقعات
 )الطالبة(

 
 التأمالت 

 

 
 المالحظة

 
تقوم المعلمة بالمشاركة مع  

 للتحويل  تأكدالطالبات بحل تمارين 

 (1-2-3-5) 

 
 

تقوم المعلمة بالمشاركة مع 
الطالبات بحل تمارين تأكد للمقارنة 

 (7-8 ) 

 
نتوقع أن الطالبة ستواجه بعض 

( حيث أن  3الصعوبة في رقم ) 

 حله يحتاج إلى خبرة سابقة .
 
 

( 7نفس الفكرة السابقة في رقم )

ولكن نتوقع من الطالبة اإلجابة 
 عليه 

 
 

 
 القسمة على مضاعفات العشرة 

 
 
 
 

 معرفة سابقة تم التأكيد عليها 

 

  

 لحل مسائل على التحويل والمقارنة(  5) 

 

 
 اإلجراءات 

 )المعلم(

 
 التوقعات
 )الطالبة(

 
 التأمالت 

 

 
 المالحظة

 
تقسم المعلمة الطالبات إلى 

مجموعات وتطلب منهم حل تمارين 

 (18-15-14-13-12) تدرب 

 (23-22الجدول  )

 مسائل مهارات التفكير العليا 

(28-29) 

 

 
أوال تحدد الطالبة هل العملية التي 

ستستخدمها للتحويل ضرب أم 
 قسمة ثم تحول 

 
 تفكير منطقي 

 
 

تقسيم الطالبات إلى مجموعات يثير 
 الدافعية لدى الطالبات ويعزز التعاون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  

 ( لنكتشف أكثر  6)                                                                       

 

 
 اإلجراءات 

 )المعلم(

 
 التوقعات
 )الطالبة(

 
 التأمالت 

 

 
 المالحظة

 
على ورق مقوى تعرض المعلمة 

جدول الببغاء وتطلب منهم حل رقم 

 (22-23) 

 
 

 
نتوقع أن جميع الطالبات ستعرف 

( ولكن النتوقع أن 22حل رقم )

 (23جميع الطالبات ستحل )

 
 

 
 جم1000كجم =1( 22رقم )

ستكتسب الطالبة مهارة التقدير من 
 (23تمرين )

 

 

  

 ( لتحويالت أكثر  7)                                                                  

 

 
 اإلجراءات 

 )المعلم(

 
 التوقعات
 )الطالبة(

 
 التأمالت 

 

 
 المالحظة

توزع المعلمة على الطالبات ورقة 
 ) إكتشف الخطأ (عمل 

من الطالبات اإلجابة على نتوقع 
 التمرين

  على التفكير الناقديساعد الطالبة 

 

 الخالصة : 

 الوزن والكتلة مقياسان مختلفتان .  -

 مفهوم كال من الكتلة والوزن . -

 الملجرام والطن وحدات لقياس الكتلة . -

 التحويالت بين وحدات الكتلة في النظام المتري . -

 المقارنة بين وحدات الكتلة في النظام المتري . -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فريق الرياضيات لمشروع ) منحى بحث الدرس (ل السادسإلجتماع اجدول األعمال                  

 اسماء الحظور الوقت  المقر التاريخ اليوم

 مرفق بيان ظهرا 12 –ص  7 لثالثة واألربعوناإلبتدائية ا هـ13/7/1437 ربعاءاإل

 

أسماء 
 الفريق

عيده  –حسناء الشهيل  –نوال الجهني  –دالل الفالح  –نوره الشمري  –األستاذات : أمل المبلع 
 حنان السهلي . –نوف الشمري  –عايشه الشمري  –شيمه الشمري  –عزيزه الشمري  –الطواله 

 ميسرة الفريق : فايزه الهمزاني

 
 المهمة 

بحث الدرس عبارة عن طريقة للتعلم المهني ، وذلك على شكل دورة من المراحل التي تركز على 
والمالحظة والمراجعة لدروس البحث الفعلية ، ومن خالل بحث الدرس سوف نسعى إلى تعميق التخطيط 

معرفتنا حول المحتوى المعرفي ، والتدريس ، وتفكير الطالب من أجل تحسين قدراتنا في التدريس ، 
 وتحقيق نتائج تعلم جيدة .

مصادر 
 التعلم

 . كتاب التطوير المهني القائم على المدرسة 
 التدريبية ) مدخل للتطوير المهني المعتمد على المدرسة (. الحقيبة 
 . كتب الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية 
 . كتاب المعلمة للصف الخامس 
 . البحث في المواقع االلكترونية 
 . إستضافة المعلمة / منيره الشمري من اإلبتدائية الرابعة والستون 

ميثاق عمل 
 الفريق

  على أفضل أداء ممكن ومتابعة التعلم المستمر إلنجاز المهام التعاون والتفاهم للحصول
 الموكولة .

  تبادل األراء حتى لو أختلفت وذلك باالصغاء والسعي وراء الرأي الجماعي والوصول إلى
 إتفاق .

 . االستماع واالنصات ثم التعليق والقدرة على رؤية وجهات النظر المختلفة بشفافية 
 يق وااللتزام وعدم االستسالم ومواجهة الصعوبات .استشعار مسؤولية العمل كفر 
 . المشاركة متاحة للجميع 
 .الدعم المعنوي بين أفراد الفريق والتعاطف والعطف واإليثار 
 . الخطأ وارد ويجب النظر إليه كفرصة للتعلم 
 . احترام الرأي اآلخر وتقبل النقد وطلب التغذية الراجعة من اآلخرين 

 

 المهمة 
 

 الزمن

 أوال: افتتاح اإلجتماع 
 الترحيب بالفريق وتوضيح سبب اإلجتماع . -
 تقديم لمحة موجزة عن ماسيقومون به خالل هذا األجتماع . -
 مراجعة إتفاقية ميثاق العمل . -
 كلمة تشجيعية وتحفيز المعلمات . -

 

 د15

 :ثانيا : مرحلة ماقبل التدريس 
 إذا لزم األمرعمل بروفه للدرس والتأمل في األنشطة والتعديل 

 توزيع المهام في تحضير الوسائل المطلوبة لتنفيذ األنشطة 

 د 175

 د 30  ثالثا : تخطيط السبورة

 د 20 رابعا: تحديد إحتياجات الفريق للمرحلة القادمة

             

 (66،ص)1(،مطابع الحميضي،ط2015رس )المصدر: الشمري،ماشي محمد. التطوير المهني القائم على المدرسة من خالل بحث الد            



 

 

 

 

 

 : مرحلة ماقبل التدريس

 بعد اإلنتهاء من تخطيط الدرس تم سؤال المعلمات من ترغب بالتدريس ؟  -

 لب المعلمات لديهن الثقة والرغبةبادرت المعلمة / حنان برغبتها بالتدريس مع أنني على يقين بأن أغ

 والدافعية للتدريس .

 عمل بروفة للدرس كامال وتم إجراء تعديالت بسيطة على الخطة  -

 تخطيط السبورة   -

 

 بورةــطط الســمخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لمرحلة ماقبل التدريس تحديد إحتياجات الفريق 

 المراد التدريس فيه وكانت قاعة الرياضيات في المدرسة المستهدفة .تم التأكد من جاهزية المكان  -

 السبورة التكفي لجميع األنشطة لذلك تم إضافة سبورة متحركة ولوحات مساعدة . -

 توزيع المهام وتوفير أدوات األنشطة والوسائل على الفريق . -

 اليوم والتاريخ

 البعيد:الهدف 

 )تم تسجيله مسبقا ( 

هدف الدرس:)يكتب 

 بعد ذكره للطالبات (

 المفردات :

)تكون على شكل 

ملصقات تضاف عند 

 ذكر كل مفردة (

إضاءة:الكتلة 

والوزن مقياسان 

 مختلفان

المهارة الطلوب 

 إتقانها في الدرس

 

بطاقات توضح 

خطوات التحويل بين 

 الوحدات 

 

لوحة صغيرة مرسوم 

 عليها جدول الببغاء

 موضوع درس البحث                

 

 بطاقات ملونه فيها العالقات بين وحدات الكتلة 

 

حلول للمسائل تمارين تأكد وتدرب والمقارنة 

وتكون مكتوبة بألوان جاذبة وتحوي رسومات 

 وأسهم توضيحية 

 استراتيجية النصف اآلخر 

 

  التقويم                                      



 

 عمل مخطط للفصل  -

 ت والخبراء لحظور الدرس .تحديد موعد تنفيذ الدرس وإرسال الدعوات إلى القيادا -

 تحديد موعد إعادة الدرس وبادرت المعلمة / دالل بتنفيذ اإلعادة . -

  الكاتبة ( وتوضيح مهام الفريق أثناء المالحظة. –المعلمة  –توزيع األدوار أثناء المالحظة ) الرئيسة  -

 

 بطاقة مالحظة بحث الدرس                          

  المالحظينعدد   اليوم والتاريخ

 54ب  – 43ب  – 2ب ت – 26ب - 10ب – 5ب أسماء المدارس المشاركة 

 خامس الصف اإلبتدائية السادسة والعشرون اسم المدرسة التي نفذ بها الدرس

 حنان السهلي اسم المعلمة التي نفذت الدرس رياضيات المادة الدراسية 

 الوحدة العاشرة : وحدات القياس الوحدة 

 وحدات الكتلة الدرسموضوع 

 

 
 العنصر

 
 المالحظة

هل خطة النشاط تتوافق مع أهداف 
 الدرس ؟

 

 

هل خطة الدرس أخذت في عين اإلعتبار 
 إستجابات الطالبات المختلفة ؟

 

 

هل قدمت المعلمة أهداف الدرس بشكل 
 واضح بحيث تتمكن الطالبات من الفهم ؟

 

 

التعلم هل يوجد لدى الطالبات دافعية نحو 
 ؟
 

 

هل تشارك كل الطالبات بنشاط أثناء 
 ممارسة األنشطة ؟

 

 

هل المعلمة تراقب الطالبات عن قرب 
وتشجعهم بشكل مناسب لتبادل آرائهم مع 

 طالبات أخريات ؟

 

هل أنشطة التعلم المخطط لها والوسائل 
التعليمية المستخدمة بما في ذلك السبورة 

ى الطالبات كانت كافية لتعزيز الدافعية لد
 في المشاركة وممارسة أنشطة التعلم ؟

 

 هل العملم نفذ ماخطط له في الدرس ؟
 
 

 

هل ختمت المعلمة الدرس بشكل مناسب 
تعليق على الدرس  –تقديم  –) مراجعة 

 التالي (؟

 

 

 
 جوانب القوة

 
 مقترحات لتحسين األداء

  



 

 
 
 
 

 

 إرشادات عند ملاحظة بحث الدرس  

 

  الفصل ؛ وضع الجوال على الصامت ، التتحدث مع أحترم مناخ

 زمالئك ، أحضر في بداية الدرس والتخرج قبل نهايته .

 

 . قراءة خطة الدرس جيدا 

 

 

 يتهم خالل التركيز على جميع الطالب ومالحظة مدى تقدمهم ودافع

 الدرس وتنفيذ األنشطة .

 

 . التجول بين الطالب أثناء ممارستهم لألنشطة 

 

  الرؤية بين المعلم والطالب .التحجب 

 

 . أكتب الشواهد واألدلة حول إستجابات الطالب 

 

 . اتبع تعليمات رئيس الجلسة عند المناقشة 

 

 

 تم وضع ملف لكل ضيف يحتوي على 

 بطاقة مالحظة الدرس ( –مخطط الفصل  –خطة الدرس  –) إرشادات المالحظة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stud   فريق الرياضيات  Lessonبحث الدرس   

 حائل (منطقة ) 

 درس وحدات الكتلة 

 
أسماء فريق 
 بحث الدرس

 
عيده  –حسناء الشهيل  –نوال الجهني  –دالل الفالح  –نوره الشمري  –أمل المبلع 

حنان  –نوف الشمري  –عايشه الشمري  –شيمه الشمري  –عزيزه الشمري  –الطواله 
 السهلي ــ فايزه الهمزاني .

 

 هـ20/7/1437 التاريخ رياضيات المادة خامس الصف

 

 
 األهداف   

 
 الوصف

 

 
موضوع بحث 

 الدرس

 
 الهدف البعيد :

 أن يكون الطالب قادرين على التفكير المنطقي وحل المشكالت وإثارة دافعيتهم نحو تعلم الرياضيات والمتعه في العمل .
 

 
 الوحدة :أهداف 

 الفصل العاشر
 

)وحدات 
 القياس(

 
 حساب الزمن المنقضي (  –وحدات الزمن  –وحدات السعة  –وحدات الكتلة  –محتويات الوحدة : )وحدات الطول 

 

 . قياس الطول إلى أقرب ملمتر 
 . اختيار وحدة مترية مناسبة لقياس الطول ، والتحويل بين وحدات الطول المترية 
  معقولية اإلجابة .حل مسألة بتحديد 
 . التحويل بين الوحدات المترية لقياس الكتلة 
 . التحويل بين الوحدات المترية لقياس السعة 
 . التحويل بين وحدات الزمن 
 . اختيار الخطة األنسب لحل المسألة 
 . جمع وحدات الزمن وطرحها 
 . اتباع الخطوات األربع لحل المسألة 

 

 
 أهداف الدرس:

 
 

 )درس البحث (

 
 موضوع بحث الدرس :

 وحدات الكتلة المترية .          
 

 أهداف درس البحث :

 .) التعرف على وحدات أصغر من الجرام ) ملجم ( وأكبر من الكيلو جرام ) طن 
 . التحويل بين وحدات الكتلة 
 . التمييز بين الكتلة والوزن 
 . استخدام السلسلة المترية في التحويل 

 فكرة الدرس :
 دات الكتلة في النظام المتري .أحول بين وح

 المفردات :



 

 الطن . –الكيلو جرام  –الملجرام  –الجرام  –الكتلة 
 
 

 
إستعدادات 

 الطالب

 . تعرف الطالبة مفهوم الكتلة ولكن يوجد هناك فهم خاطئ بين الكتلة والوزن 
  الكتلة (وتميز بينها . –السعة  –تعرفت الطالبة على وحدات القياس لكل من ) الطول 
  أخذت الطالبة ضرب عدد صحيح في قوى العشرة ولكن لم تأخذ في المراحل السابقة ضرب عدد عشري في

 قوى العشرة
 . تعلمت الطالبة طريقة التحويل بين وحدات الطول وستتعرف على طريقة التحويل بين وحدات الكتلة 
  طن (.  –لم تتعرف مسبقا على ) ملجم كجم ( و –تعرفت الطالبة على وحدات الكتلة ) جم 
 . تستطيع الطالبة أختيار الوحدات األنسب لتقدير الكتل 

 
 

                                                                  

 ( معا لنتهيأ  1)                                                                  

 

 
 المعلمة( اإلجراءات )دعم

 
 التوقعات )إستجابة الطالبة(

تعرض المعلمة شبكة مفاهيم باستخدام ) استراتيجية فرز 
 المفاهيم ( فيها المفاهيم التالية :

 وحدات الكتلة  –وحدات السعة   –وحدات الطول 
جم  –مللتر  –لتر  –كلم  –م  –سم  –وتكتب الوحدات ) ملم 

كجم ( على بطاقات ثم تطلب من الطالبات تثبيت الوحدات  –
 بجانب المفاهيم المناسبة لها 

 ) سبق للطالبة دراستها (

 كلم ( عند وحدات الطول  –م  –سم  –نتوقع من الطالبات وضع ) ملم 
 مللتر ( عند وحدات السعة -نتوقع من الطالبات وضع ) لتر 
 عند وحدات الكتلة كجم (  –نتوقع من الطالبات وضع ) جم 

                                                                 

 ( مالفرق بين الكتلة والوزن 2)                                                                

 

 
 اإلجراءات )دعم المعلمة(

 
 التوقعات )إستجابة الطالبة(

 
الطالبات أن تقف على الميزان تطلب المعلمة من إحدى 

 وتقيس وزنها.
 ثم تعرض صورة لرجل في الفضاء 

 وتسأل الطالبة هل تستطيع قياس وزنها في الفضاء ؟
 
 
 

توضح المعلمة الفرق بين الكتلة والوزن وأنهما كميتان 
ثم تعرض أحد الطالبات تعريف الكتلة ويكون  مختلفتان .

 مكتوب ببطاقة مفردة الكتلة والجهة المقابلة تعريفها 
 س/مالوحدة المستخدمة لقياس الكتلة؟

 بماذا نقيس الكتلة ؟

 
 تخرج أحد الطالبات وتقيس وزنها 

 
 

نتوقع بأن تجيب ال ألنها التستطيع الوقوف على الميزان والن الجاذبية 
 الفضاءمعدومة في 

 
 
 

 تقرأ أحد الطالبات 
 .الكتلة : هي قياس كمية المادة في جسم

 الجرام 
 بميزان عادي أو الكتروني

 

 ( اكتشاف الملجرام والطن 3) 

 

                    
 اإلجراءات )دعم المعلمة(                      

                       
 التوقعات )إستجابة الطالبة(                         

  



 

جم ويكتب على 1000كجم=1تذكر المعلمة الطالبات بأن 

 السبورة .
 

 ثم نشاط صنع الكعك :
تقسم المعلمة الطالبات إلى أربع مجموعات ولدى كل مجموعة 

ورقة مكتوب عليها المقادير وتطلب من أحد الطالبات قراءة 
 المقادير .

 وتقوم كل مجموعة بقياس أحد المقادير مثال 

 ( قياس الطحين )كجم ( 1المجموعة )

 ( قياس السكر )جم ( 2المجموعة )

( قياس الحليب  ) وهنا تذكر أن الحليب نستخدم 3المجموعة )

 فيه وحدات السعة 

 (  قياس ذرة من الفانيال4المجموعة )

 
 
 

وتخرج طالبة مكتوب عليها المفردة الجديدة ثم توضح المعلمة 
الوحدة الجديدة )الملجرام ( ومتى تستخدم وتطلب من الطالبات 

 طرح أمثلة 
 

لنتخيل شاحنة مليئة بأالف من أكياس الدقيق ونريد قياس 

 كجم ( 1كتلتها مع الدقيق ) كيس الدقيق = 

حتاج إلى وحدة أكبر س/ هل تخدمنا وحدة الكيلو جرام أم أننا ن
 ؟

ثم تطلب المعلمة من الطالبات ذكر أمثلة على أشياء كتلتها طن 
 ؟

 
 
 

 تقرأ أحد الطالبات المقادير 
 
 

 ( الطحين باستخدام الميزان 1تقيس الطالبة من المجموعة )

 ( السكر باستخدام الميزان 2تقيس الطالبة من المجموعة )

 ( الحليب بوعاء خاص لقياس اللترات 3تقيس الطالبة من المجموعة )

 
 ستواجه الطالبة مشكلة حيث اليوجد وحدة مناسبة لقياس الفانيال .

 وستفكر منطقيا بالحاجة إلى وحدات أصغر وهي )الملجرام (
ويكملن الطالبات والمعلمة صنع الكعك ويخبز ويستمتعون بتناولة نهاية 

 الحصة 
 

 ن تكون معظم األمثلة صحيحة إلى حد ما .نتوقع أ
 
 
 
 

 نتوقع بأن تجيب الطالبات بنعم وهي ) الطن (
 نتوقع أن تكون معظم األمثلة صحيحة إلى حد ما .

 

 

 ( التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها والعكس 4) 

 

 
 اإلجراءات )دعم المعلمة(

 
 التوقعات )إستجابة الطالبة(

 
تضع المعلمة وحدة الجرام على سلم التحويالت وتطلب من 

 الطالبات ترتيب باقي الوحدات 

 جم 1000كجم = 1نعلم أن 

 جم =         ملجم 1ولكن 

 نعود إلى ذرات الفانيال 

 ملجرام تقريبا 1كل ذرة = 

 س/ كم ذرة تتوقعين لكي نحصل على جرام واحد 

 ملجم 1000جم =1وتستنتج المعلمة أن 

 نعود إلى شاحنة الدقيق 
 س/ كم كيس من الطحين تتوقعين لتحصلي على طن واحد ؟
 ثم تطرح المعلمة أسئلة على الطالبات من خبراتهم السابقة :
س/ إذا أردنا التحويل من وحدة كبيرة إلى صغيرة مالعملية 

 التي ستجرينها ؟
س/ إذا أردنا التحويل من وحدة  صغيرة إلى كبيرة مالعملية 

 ي ستجرينها ؟الت

 ( مع الطالبات 3-2-1ثم تناقش المعلمة األمثلة  )

 

 
نتوقع أن تضع الطالبة بطاقات الوحدات المتبقية بالترتيب وهي ) الطن  

 الملجرام ( بعد نشاط الكعك . –الكيلو جرام  –
 
 
 
 

 تقريبا 1000نتوقع بأن تجيب الطالبات 

 
 

 كجم 1000طن =  1نتوقع أن تجيب الطالبات 

 
 ستجيب الطالبات الضرب ) من تحويالت الطول المترية (

 
 ستجيب الطالبات القسمة ) من تحويالت الطول المترية (

 
في المثال األول والثاني تحويل ونتوقع من الطالبة أن تفهم فكرة 

 التحويل مبدئيا 



 

( مقارنة تنوه المعلمة أنه عند المقارنة بين 3في المثال رقم )

 كميتين البد أن يحولوا الكميات إلى الوحدة نفسها .
 
 
 

 

(  3ولكن قد تواجه بعض الطالبات صعوبة في المقارنة في المثال رقم )

 حيث أنها ستقارن األعداد ببعضها فقط 

 

 م الطالبات( للتأكد من فه 5)                                                           

  

 
 اإلجراءات )دعم المعلمة (

 
 التوقعات )إستجابة الطالبة(                          

 
تقوم المعلمة بالمشاركة مع الطالبات بحل تمارين تأكد على  

 ( 5-3السبورة للتحويل  )

 
تقوم المعلمة بالمشاركة مع الطالبات بحل تمرين تأكد للمقارنة 

 (8 ) 

 على ضرورة تحويل الكميات إلى الوحدة نفسها .بعد أن تؤكد 

 

( حيث أن حله  3نتوقع أن الطالبة ستواجه بعض الصعوبة في رقم ) 

 يحتاج إلى خبرة سابقة ) وضع الفاصلة ( 
 

 ستشارك الطالبات المعلمة ويتمكن من الحل 
 
 

 

 ( لحل مسائل على التحويل والمقارنة 6)                                                               

 

 
 اإلجراءات )دعم المعلمة(                       

 
 التوقعات )إستجابة الطالبة(                          

 
تمرين تقسم المعلمة الطالبات إلى مجموعات وتطلب منهم حل 

 شارك ( -زاوج -( باستخدام إستراتيجية ) فكر 15 -13رقم ) 

 ( باستخدام ) استراتيجية الدقيقة الواحدة ( 18وتمرين ) 

قبل أن تبدأ الطالبات بالحل على المعلمة أن تنبه الطالبات إلى 
 أن يطرحن على أنفسهن التساؤالت التالية :
 س/ سنحول من كبير إلى صغير أو العكس ؟

 العملية التي احتاجها لكي أحول ؟ س/ م
 

 
 أوال تحدد الطالبة التحويل سيكون من وحدة كبيرة إلى صغيرة أو العكس 

 ثم تحدد العملية التي ستستخدمها للتحويل ضرب أم قسمة ثم تحول 

 

 ( لنكتشف أكثر 7)                                                                

 

 
 اإلجراءات )دعم المعلمة(                      

 
 التوقعات )إستجابة الطالبة(                      

 
تعرض المعلمة على ورق مقوى جدول الببغاء وتسأل مالنوع 

 كجم ؟ 1الذي كتلته أقرب إلى 

 1ثم تسأل المعلمة كم ببغاء أصفر الرقبة كتلتها معا تساوي 
 كجم ؟

 

 جم 1000كجم =1ة أن هنا تذكر المعلم

 
تقوم المعلمة بتوزيع ورقة عمل كنشاط جماعي تمرين إكتشف 

 الخطأ وتتركهم مدة دقيقة واحدة 
 
 
 

 
 نتوقع أن جميع الطالبات ستعرف الحل ويجبن بأنه أخضر الجناح .

 
هنا نتوقع أنه من الممكن أن بعضا من الطالبات لن يتمكن من تقدير 

 جم  250االجابة حيث أن كتلتة = 

 ستجيب الطالبات نحتاج إلى أربعة .
 

 نتوقع من الطالبات اإلجابة عن التمرين 



 

 
 
 
 
 
 

 

 ( لتحويالت أكثر 8)                                                                    

 

 
 اإلجراءات )دعم المعلمة(                    

 
 التوقعات )إستجابة الطالبة(                      

 –تضع المعلمة في كل ركن من أركان الصف وحدة ) ملجم 
جم كجم ( وتعلق على كل طالبة ورقة مكتوب فيها ) ذرة ملح 

العب كرة ( وتطلب من كل طالبة أن تذهب  –طبق سلطة  –
 ركن المناسب حسب إختيار الوحدة المناسبة .إلى ال

 

 طن (2 -جم  2 –طن 5 –جم 5استراتيجية النصف اآلخر )

 كجم( 2000 –ملجم 2000 –كجم 5000 -ملجم5000مع ) 

 

جم ( وكيس مكرونة  1800تحضر المعلمة علبة حليب كتلته )

 جم ( 500كتلتة )

بة تطلب من أحد الطالبات قراءة الكتلة المدونة على العل
 والكيس

 كجم جم ملجم  المادة

  1800  علبة الحليب

كيس 
 المكرونة

 500  

ثم تقوم المعلمة مع الطالبات بالتحويالت من الجرام إلى كجم و 
 ملجم

 

 نتوقع أن كل طالبة ستذهب بالتأكيد إلى الركن المناسب .
 
 
 
 

 نتوقع أن تصل الطالبة كل نصف مع النصف الذي يناسبه .
 
 

 نتوقع أن تتمكن الطالبات من التحويل من جم إلى كجم وملجم 

 

 : ماذا تعلمنا اليوم 

 الوزن والكتلة مقياسان مختلفتان .  -

 مفهوم كال من الكتلة والوزن . -

 الملجرام والطن وحدات لقياس الكتلة . -

 التحويالت بين وحدات الكتلة في النظام المتري . -

 ظام المتري .المقارنة بين وحدات الكتلة في الن -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مرحلة التدريس والمالحظة :خامسا : 

 تم التدريس بحظور القيادات التربوية وقائدات المدارس والخبيرات وفريق العمل 

 وقد إلتزمت المعلمة بالخطة ونفذتها بالكامل .

 المالحظة والنقاشات :

على أدائها ووضحت للحظور الغرض  بعد اإلنتهاء من الدرس رحبت رئيسة اللجنة بالحظور وشكرت المعلمة

 من اإلجتماع .

 ثم المعلمة المنفذة للدرس وضحت أهداف الدرس والصعوبات التي واجهت سير الدرس وكيفية التغلب عليها 

 الكاتبة تسجل وتدون جميع النقاشات .

  ( :1الخبيرة )

انت مثيرة لدافعية وكان سير الدرس متوافق مع الخطة  واألنشطة كلقد قدمتم الدرس بشكل جيد  -

 الطالبات  .

يجب علينا تعويد الطالبات على مهارات الفهم وليس الحفظ مثال ) عند التحويل من ولكن أعتقد أنه   -

كبير إلى صغير نضرب وتذكرهم الكبير يضرب الصغير مع العلم أنها وضحت المعلمة الهدف الديني 

وأن يكون غير مبرح ( وكان رأيها بأننا اليجب وأن الضرب في اإلسالم اليكون إال عند ترك الصالة 

أن نتطرق إلى الحفظ في الرياضيات من وجهة نظرها وأنه لو أستبدلناها بأن الضرب يكبر العدد 

 والقسمة يقل العدد .

 أعجبني تفعيل اإلستراتيجيات بما يخدم الدرس ) على وجه الخصوص إستراتيجية النصف اآلخر ( -

 

  (: 2الخبيرة )

 لدافعية عالية لدى الطالبات واألسئلة المطروحة تثير التفكير .كانت ا  -

) بالكتلة والوزن ( بمادة العلوم حتى تتمكن الطالبة من التمييز بين الكتلة  لو تم ربط الجزء الخاص -

 والوزن .

 .بشكل جميل تصحيح المفاهيم الخاطئة تم  -

 تفعيل التعلم النشط بالصف الدراسي . -

 بة للتأمل واإلستكشاف .ترك مجاال أكبر للطال -

  ( :3الخبيرة )

 استكشاف الخبرات السابقة للطالبات من خالل إستراتيجية فرز المفاهيم كان موفقا . -

 استبدال نشاط إستعد كان موفقا وفيه جذب للطالبات . -

 .اعجبني طريقة وضع الفاصلة بالمغناطيس وتحريكها  -



 

 .تبسيط التحويالت للطالبات  -

 إعجابهم بالدرس . ي األعضاء أبدواباق

 

 

 ثم إجتمع أعضاء الفريق لمناقشة ماتم في التدريس ومرحلة المالحظة وعليه كانت التأمالت التالية  :

الفريق معجب بأداءه كمرحلة أولى في التطبيق حيث أنه يرى أن التخطيط شامل وممكن التطبيق واليتفق 

 مع رأي الخبيرة األولى في مسألة الضرب 

مفهوم الكتلة والوزن مع مادة العلوم وسوف تضاف هذه المالحظة إلى التخطيط ويؤكد عليها ولكن مع ربط 

 في إعادة التدريس .

من التحديات التي واجهت الفريق ) الوقت ( ألن بحث الدرس فيه طرح للمفاهيم والمفردات بشكل عميق 

 .ويحتاج من الطالبة الكثير من التأمل والتفكير واإلستكشاف 

فريق أن بعض األعضاء لم يلتزم بمعايير المالحظة على الرغم من توزيعها عليهم وأحتاج ترتيب الحظ ال

 األدوار إلى جهد من الفريق .

أيضا الحظنا إستمتاع القيادات التربوية بالدرس وأنها تجربة حية وتثري مجالهم لبعدهم عن الصفوف 

 الدراسية .

 لمة ويالحظ ويدون وكأنهم شخص واحد .كان الفريق متعاون مشدود اإلنتباه مع المع

أيضا أن الطالبات لم يأبهن لوجود الضيوف أو يرتبكن ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى مخطط الحظنا 

  الفصل وتوزيع الحظور وكانت المشاركة فعاله من قبل الطالبات .

 . األرضية ( كانت إستجابات من الطالبات غير متوقعة مثل ) الوزن له عالقة مع الجاذبية

لمس الفريق مقدار الحرص واإلهتمام من قبل القيادات وتشجيع القيادات للفريق كان له األثر البالغ في 

 نفوسهم .

كانت التهيئة موفقه جدا وأيضا األنشطة ثرية ومحققة لألهداف وعلى الرغم من كثرتها إال أن المعلمة 

 .عرضتها بشكل متسلسل وفق الخطة الموضوعة 

 .لفريق ضرورة التقيد بخطة بحث الدرس وعدم الخروج عنها وأنه سبب أساسي في نجاح البحث الحظ ا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مرحلة إعادة التدريس :سادسا : 

 . تمت إعادة التدريس بحظور الفريق فقط وقائدة المدرسة التي تم فيها اإلعادة

 التأمالت : 

 المعلمة إلتزمت بالخطة ولم تخرج عنها إال في نقطة الربط بمادة العلوم التي تم اإلتفاق عليها سابقا 

عليه تأكد الفريق أن خطته نجحت بإذن هللا ألن المعلمتين قاموا بأداء الدرس كما هو مخطط له ولم يشعروا عند 

 .مناقشتهم بحاجتهم إلى تغيير أي جزء في الخطة 

 كانت إستجابات الطالبات رائعة وتحقق الهدف األساسي .

 

 تأمالت أخيرة للفريق حول خطة الدرس : 

 يرى الفريق أن خطة الدرس نجحت وذلك لألسباب التالية :

 عدم التغيير فيها يعني أنها وضعت بشكل مدروس وبحثت بشكل كافي . -

 الوحده ككل . إستدعاء الخبرات السابقة بإستراتيجية فرز المفاهيم خدم -

الربط بالحياة  –االستكشاف  –إستبدال نشاط فقرة إستعد بنشاط صنع الكعك تحقق فيه ) التعلم بالمتعة  -

 التفكير المنطقي  ( –

طريقة طرح التساؤالت العميقة للتمييز بين الكتلة والوزن فيها تصحيح لألفهام الخاطئة التي تقع فيها  -

 الطالبات وممكن المعلمات .

األنشطة كانت بشكل بحيث تثير الدافعية نحو التعلم وتستدعي مهارات االستكشاف واالستمتاع تصميم  -

 في التعلم والتفكير المنطقي .

 تصميم أنشطة أيضا لكي نتحقق من تحقق األهداف وصممت بحيث تقيس أثر وناتج التعلم . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من المشروع :تأمالت فردية ألعضاء الفريق بعد اإلنتهاء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربما من الخطأ الحكم بفشل أي مشروع في مراحله األولى ولكن هذا ماشعرت به إلى أن وجدت نفسي وسط فريق متميز .. 

 متفاني .. مخلص .. متحمس .. متفائل .. متعاون .. فتغيرت لدي آراء وأفكار بل حتى قناعات ....

من الخطأ أيضا الحكم بنجاح المشروع في مراحله األولى أيضا ولكن يكفي ماشعرنا به من متعه ومااستفدناه من تبادل  وربما

 خبرات وما اكتسبناه من دوافع إلكمال المشروع وتجاوز كل الصعوبات بإذن هللا للوصول إلى الهدف المطلوب ....

 شكرا فريقي الرااااائع ......

 ح . الشهيل

فكرة بحث الدرس جيده ومفيدة حيث أني لوحدي سأبقى بدون جديد وعلى طريقتي القديمة ولكن مع الفريق يكون تبادل خبرات  

وتوسيع مدارك وتصحيح مفاهيم وتعمقنا أكثر في المادة ) أشركني وسوف أفهم ( جميل البحث حيث تفيدين وتستفيدين وتتعمقين 

 لو كل الدروس بحثت بهذه الطريقة . اكثر ... أستفدت من درس واحد وتمنيت

 عيد . الطواله

استفدنا نحن المعلمات من عملية البحث نفسها وكأننا نتعمق ونبحث في كل مفهوم وقاعدة وحتى العمليات الحسابية في الدرس  

 التي طالما أتبعناها من غير فهم بعضها فهما عميقا ومدروسا وبمعنى أصح مبحوثا .

 . السهلي ح

تجربة بحث الدرس جعلتنا نبحث عن كل ماهو جديد في جميع الدروس وربطها بطريقة صحيحة بالمواد األخرى وبالحياة .... 

أفضل ... وأعطتنا طرق جديدة بصراحه في وأيضا غيرت مفهوم طريقتنا بصراحه في التدريس وجعلت عندنا دافع اكثر لعطاء 

 عملية التدريس ... وساعد بحث الدرس على القدرة في توصيل المعلومة بأكثر من طريقة .

 د . الفالح

الهدف العام كان سهل تحقيقه حيث لوحظ على الطالبات التفكير المنطقي لحل مشكلة أستثيرة من خالل أمثلة الدرس وكذلك وجد  

عند الطالبات الدافعية نحو تعلم الوحدات الجديدة لحاجتهن لها لقياس كتلة أصغر من الجرام ... ولوحظ عليهن المتعة في حل 

 التي صممت في تمارين مشوقة ومن واقع حياتهن اليومية . التمارين

 . الجهني ن

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنه اليوجد أهداف مستحيلة وأنه يكفي أن يكون الهدف مالمسا للواقع وإلحتياجات الطالب لنتمكن من تحقيقه وبأقل  -

 جهد ...

ا نستطيع اإلستفادة من المحتوى مع الفهم والتعمق واإلستفادة من كل جزئية توصلنا للهدف مع إمكانية التبديل أنن -

 واإلضافة ....

 أن تعلم الطالب يكون أفضل بكثير إن وجدت الدافعية وإن شعر الطالب بالمتعة في كل جزئية من أجزاء الدرس ... -

خلق أجواء تمكن الطالب من إكتشاف المعلومات واإلستمتاع معهم  أن التدريس اليعني إعطاء معلومات فقط بل -

 بالدرس ....

 ح . الشهيل

استفدت من المشروع التعرف على اعضاء الفريق وتبادل الخبرات وتعلمت منهن اإلخالص . والتفاني . ومواجهة الصعوبات 

التعليمية في الميدان التربوي ... وفيه فهم أعمق للدرس الذي تم بحثه وتغيير والتحديات والتغلب عليها ... وااللتقاء بالقيادات 

 مفاهيم تتعلق به ... ولكن كنا نأمل لو تم التعريف عن المشروع قبل البدء فيه بوقت كافي ..

 . الشمري اع

وهذا ماشعرت به في بداية المشروع قد يبدو من الوهلة األولى أن أخوض أي عمل أو بحث سيكون أمر صعبا بعض الشيء 

... ولكن بعد اإلستمرار وفهم الهدف من المشروع وحظور ورشات العمل والعمل مع فريق متعاون كان يدا واحده تغيرت 

نظرتي فشعرت بالحماس واإلندفاع أكثر وخاصه بعد تحديد الدرس والهدف منه ... واستفدنا من ذلك كفريق تبادل الخبرات 

المفاهيم والتعرف على بعض الطرق التي تساعد في عملية التدريس ... فمشروع بحث الدرس دفع الفريق إلى وتغيير بعض 

 البحث والتعمق في كل مفهوم أو معلومة ومحاولة ربط ذلك بالحياة اليومية للطالبة ...

 ع . الشمري 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخــاتــــمة ....
 
 

البداية كنا نعتقد أنه كأي مشروع وزاري ينفذ وينتهي أثره مشروع بحث الدرس في 

ولكن عندما بدأنا بالمشروع الحظنا مدى إستجابة المعلمات ودافعيتهم إلى المشروع مما 

فإنني أعتبره في صلب العمل اإلشرافي  مس إحتياجات المعلم وبالنسبة لييعني أنه ال

عة لما لمسناه من تغيير في العادات ومن المشاريع التي سوف نعمل بها حتى بدون متاب

وفيه أيضا زرع الثقه بالنفس عند المعلمة والذي تم مالحظته من العقلية عند المعلمات 

في كل مدرسة مجتمع مهني ليعدلوا من قائدات المدارس أيضا فنتمنى أن يكون قبل 

 ة .لتحقيق األهداف المطلوبواالستقصاء ممارساتهم ويتمكنوا من التأمل والبحث 

 

 أشكر الفريق الرائع الذي عملت معه ....

 

 للمشرف العام على المشروع في منطقة حائل التعليمية والشكر          

 .على مساندته لنا في كل مرحلة من مراحل المشروع الشمري محمد ألستاذ / ماشي ا


