تحضير مادة

الرياضيات
الصف الخامس ابتدائي
التحضير بطريقة بطاقات التخطيط بالفهم
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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصةةةةةةةة لوجهي ومفةةةةةةةتقيمة اي لااة جوا بها ع
شرعي.
دعم العقيدة اإلفالمية التي تفتقيم بها ظرة الطالبة إل اللون واإل فان والحياة اي الد يا واآلخرة
بالمفاهيم األفافية والثقااة اإلفالمية التي تجع ها معتزة باإلفالم وقادرة ع الدعوة إليي والدااع
ع ي.
تملين اال تماء الحي ألمة اإلفالم والحام ة لراية التوحيد.
تحقيق الوااء ل وطن اإلفالمي العام والوطن الخاص (المم لة العربية الفعودية).
تعهد قدرات الطالبة وافتعدادها المخت ف الذي يظهر اي هذه الفترة وتوجيهها واق ما ي افبها وما
يحقق أهدااها التربوية اإلفالمية اي مفهومها العام.
ت ميةةة التفلير الع مي لةةدط الطةةالة وتعميق روو البحة والتجرية والتتبس الم هجي وافةةةةةةةتخةةدام
المراجس والتعود ع طرق الدرافة الف يمة.
إتاحة الفرصةةةةة ل طالبات القادرات وإعدادهم لمواصةةةة ة الدرافةةةةة بمفةةةةتوياتها المخت فة اي المعاهد
الع يا والل يات الجامعية اي مخت ف التخصصات.
تهيئة فائر الطالبات ل عمل اي ميادين الحياة بمفتوط الئق.

 -1اهم المحيط المادي من حي اللم و الليف و الشلل .
 -2القدرة ع

توظيف أفالي التفلير الرياضي اي حل المشلالت .

 -3إدراك المفاهيم و القواعد و العالقات و األ ماط الرياضية .
 -4التفا المهارات و الخبرات اي إجراء العم يات الرياضية المخت فة .
 -5ت مية القدرة و االفتعداد ل تع م الذاتي .
 -6ت مية القدرة ع

االتصال و التعبير ب غة الرياضيات .

 -7معراة إفهامات الرياضيات اي الحياة و اي تقدم الع وم األخرط.
 -8ت مية ميول و اتجاهات إيجابية حو الرياضيات و تقدير ع ماء الرياضيات اي تطويرها .

مع ومات عن المع مة
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افم الدرس

التاريخ

توقيس المع مة

توقيس المديرة

توزيس م هج مادة الرياضيات
األفبوع

التاريخ
من

إل

الدروس

1

األحد 1440/4/30

الخميس 1440/5/4

2

األحد 1440/5/7

الخميس 1440/5/11

الفصل الفابس(تمثيل البيا ات وتففيرها)

3

األحد 1440/5/14

الخميس 1440/5/18

الفصل الفابس(تمثيل البيا ات وتففيرها)

4

األحد 1440/5/21

الخميس 1440/5/25

الفصل الثامن(الثوافم والمضاعفات)

5

األحد 1440/5/28

الخميس 1440/6/2

الفصل الثامن(الثوافم والمضاعفات)

6

األحد 1440/6/5

الخميس 1440/6/9

مراجعة الفصل الفابس والثامن

7

األحد 1440/6/12

الخميس 1440/6/16

الفصل التافس(جمس اللفور وطرحها)

8

األحد 1440/6/19

الخميس 1440/6/23

الفصل التافس(جمس اللفور وطرحها)

9

األحد 1440/6/26

الخميس 1440/6/30

الفصل العاشر(وحدات القياس)

10

األحد 1440/7/3

الخميس 1440/7/7

الفصل العاشر(وحدات القياس)

11

األحد 1440/7/10

الخميس 1440/7/14

مراجعة الفصل التافس والعاشر

12

األحد 1440/7/17

الخميس 1440/7/21

الفصل الحادي عشر(األشلال اله دفية)

13

األحد 1440/7/24

الخميس 1440/7/28

الفصل الحادي عشر(األشلال اله دفية)

14

األحد 1440/8/2

الخميس 1440/8/6

الفصل الثا ي عشر(المحيط والمفاحة والحجم)

15

األحد 1440/8/9

الخميس 1440/8/13

الفصل الثا ي عشر(المحيط والمفاحة والحجم)

الخميس 1440/8/27

التقييم ال هائي

 17+16األحد 1440/8/16

الدروس

مالحظات

موذج التخطيط ل تدريس المعتمد ع

رياضيات

المادة
المع مة
مدة ت فيذ الدرس

االداء

اليوم
التاريخ
الحصة

المتوفط الحفابي والوفيط
ع وان الدرس
والم وال
الترابط
تم درافة مفهوم القفمة
ال واتج التع يمية المرتبط بالدرس
ال واتج التع يمية المرتبط بالوحدة
الصف

يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:
 أن توجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة من
البيانات .
 أن تنشي وتفسر التمثيل باألعمدة
 أن تحدد فرصة وقوع حدث ما
 أن تصف االحتمال باستعمال الكسور
 أن تحل مسائل باستعمال خطة إنشاء قائمة
 أن تكتب جميع النواتج الممكنة لتجربة احتمالية

ما الذي يج ع

الخامس ابتدائي

اي هاية هذا الدرس تلون الطالبة قادرة بإذن هللا تعال
ع أن:
 أن توضح الت ميذة مفهوم المتوفط الحفابي.
 أن تقوم الت ميذة بدرافة المثال واق المط و
ل مفاعدة ع الفهم.
 أن تحل الت ميذة المفائل واق المط و .

الطالبات معراتي ويفتطعن القيام بي لتحقيق المعايير المفتهداة

أفتعد:
البيا ات مع ومات تلون اي الغال أعداد لاألعداد اي الجدول ومن طرائق وصف البيا ات افتعمال لل من المتوفط الحفابي والوفيط
والم وال.
المتوفط الحفابي لمجموعة من البيا ات هو مجموع البيا ات مقفوما ع عددها.
الوفيط هو العدد األوفط اي مجموعة من البيا ات بعد لتابتها بالترتي .
الم وال هو العدد أو األعداد األلثر تلرار لمجموعة من البيا ات.
مثال من واقس الحياة:
أفماء :أوجد الوفيط ل بيا ات التالية صم أصفها:
.9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،10 ،9 ،5 ،5 ،12
أتألد أوجد المتوفط الحفابي والوفيط والم وال للل مجموعة بيا ات مما يأتي:
اثمان عصائر باللاير.10 ،6 ،5 ،9 ،5 :
أعمار طال .11 ،13 ،11 ،14 ،13 ،10 ،12 :
لميات أمطار بالف تمترات7,3 ، 8,1 ، 7,2 ، 3,1 ، 8,1 ، 7,3 :

الوفائل والمعي ات التع يمية
لتا الطال

أوراق عمل الفبورة األقالم الم و ة الحافو اآللة الحافبة بوربوي ت -
أخرط................................./

التمهيد
ما المقصود بـ البيا ات؟
اال شطة التع يمية
المقار ة
االفت تاج

تدوين المالحظات
"طرو األفئ ة"

التقويم

دور الطالبة

دور المع مة
 تواير األدوات والخامات الالزمة ل شاط.
 شرو الهدف من ال شاط.
 توزيس بطاقات الصقة وتوجيي الت ميذات إل
لتابة أي مع ومات مثيرة لالهتمام وأي أفئ ة
يرغبن اي معراة إجاباتها أث اء قراءتهن
ل درس.

 ت فيذ خطوات ال شاط ضمن العمل اي
مجموعات.
 افت تاج ما يهدف إليي ال شاط من خالل
المالحظة والتوقس.
 تدوين المع ومات المثيرة لالهتمام ع
الم صقات أث اء قراءة الدرس.
 تدوين األفئ ة التي يرغبن اي معراة إجاباتها
أث اء قراءتهن ل درس.

التقويم المرح ي

ما المقصود بـ البيا ات؟

التقويم الختامي

وضحي مفهوم المتفوط الحفابي.

التل يف الم زلي

ح ي المفائل واق المط و .

األخوة المعلمين والمعلمات
س اَلم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط
الدروس

المرفقات
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة

+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل ل رياض والخرج مجا ا
)التوصيل لباقي مدن المم لة عبر الفيدلس ( المفتعجل  24فاعة
 :لحجز ط بلم وتفجيل مع ومات اإلفتالم

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم

0505107025
0551092444
0555107025

0557977722

ويمل لم لذلك تفجيل الط
إللترو يا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
لذلك يمل ا التوصيل عن االيميل او الفيدلس لجميس مدن المم لة
)في دي _ طباعة م و ة _ طباعة عادية ( حف ط بلم
ايميل المبيعات
T@mta.sa

فعر المادة ع

في دي  20لاير

فعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
فعر المادة مس الفي دي طباعة عادية  50لاير
فعر المادة مس الفي دي طباعة م و ة  100لاير
لمن هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة االرفالية  50لاير ل فيدلس المفتعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
الب ك األه ي
مؤففة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110

_________________________________________
_____
مصرف الراجحي
مؤففة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
_________________________________________
_____
ومن ب وك آخرط يمل لم التحويل ع

احد هذا الحفابات

الرياض
فعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
فامبا
فعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
الب ك الفعودي لإلفتثمار
فعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحا الملتبات الراغبين اي أن يلو وا ولالء لتحاضير اواز الحربي اي
مد هم االتصال بجوال المدير
0554466161

