الرياضيات
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة الخطة التفصيلية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبةة للةى الكةوا واإلنسةاا والحيةاة فةي الةدنيا والخةرة بالمفةاييم األساسةية والثقافةة اإلسةالمية التةي
تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة لليه والدفاع عنه.
تمكيا االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطا اإلسالمي العام والوطا الخاص (المملكة العربية السعودية).
تعهد قدرات الطالبة واستعداديا المختلف الذي يظهر في يذه الفترة وتوجيهها وفق ما يناسبها وما يحقق أيةدافها التربويةة اإلسةالمية فةي مفهومهةا
العام.
تنمية التفكير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع والتعود على طرق الدراسة السليمة.
لتاحة الفرصة للطالبات القادرات ولعداديم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعايد العليا والكليات الجامعية في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في مياديا الحياة بمستوى الئق.

 -1فهم المحيط المادي ما حيث الكم و الكيف و الشكل .
 -2القدرة على توظيف أساليب التفكير الرياضي في حل المشكالت .
 -3لدراك المفاييم و القواعد و العالقات و األنماط الرياضية .
 -4اكتساب المهارات و الخبرات في لجراء العمليات الرياضية المختلفة .
 -5تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الذاتي .
 -6تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرفة لسهامات الرياضيات في الحياة و في تقدم العلوم األخرى.
 -8تنمية ميول و اتجايات ليجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تطويريا .

معلومات عا المعلمة

 المؤيل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 0443/4/03

الخميس 0443/5/4

عالقة القسمة بالطرح  -عالقة القسمة بالضرب  -اختيار العملية المناسبة

2
3
4

األحد 0443/5/7
األحد 0443/5/04
األحد 0443/5/10

الخميس 0443/5/00
الخميس 0443/5/01
الخميس 0443/5/15

 القسمة على  - 2القسمة على  – 5القسمة على 11القسمة مع الصفر و على الواحد – اختبار الفصل  -تمثيل القسمة بنموذج
القسمة على  3و على  - 4أعمل جدوال – القسمة على  6و على 7

5

األحد 0443/5/11

الخميس 0443/6/1

6

األحد 0443/6/5
األحد 0443/6/01
األحد 0443/6/09

الخميس 0443/6/9
الخميس 0443/6/06
الخميس 0443/6/10

وحدات السعة المترية – ووحدات الكتلة المترية  -تقدير الحجم و قياسه
الزمن  :قراءة الساعة  -اختبار الفصل  -المجسمات

9

األحد 0443/6/16

الخميس 0443/6/03

األشكال المستوية –أحل مسألة أبسط -األنماط الهندسية

11

األحد 0443/7/0
األحد 0443/7/03

الخميس 0443/7/7
الخميس 0443/7/04

أختار الخطة المناسبة -التماثل – اختبار الفصل – التمثيل بالرموز

12

األحد 0443/7/07

الخميس 0443/7/10

13

األحد 0443/7/14

الخميس 0443/7/11

14

األحد 0443/1/1
األحد 0443/1/9
األحد 0443/1/06

الخميس 0443/1/6
الخميس 0443/1/00
الخميس 0443/1/17

7
8

11

15
17+16

القسمة على  8و على  – 9اختيار الخطة المناسبة  -وحدات الطول المترية
أحل عكسيا  -المحيط – قياس المساحة

تفسير التمثيل بالرموز – أنشئ قائمة – التمثيل باألعمدة
تفسير التمثيل باألعمدة – االحتمال – اختبار الفصل العاشر
الكسور كأجزاء من الكل  -الكسور كأجزاء من المجموعة – الكسور
المتكافئة
أرسم صورة – مقارنة الكسور وترتيبها – اختبار الفصل الحادي عشر
اختبار تراكمي 2

التقييم النهائي

مالحظات

الخطة التفصيلية لتنفيذ المهمات التعليمية لدروس الرياضيات داخل الفصل
اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

استكشف /
نشاط

مهارة
المذاكرة ( )

المقارنة
االستنتاج

تدويا المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل
دور المعلمة
 توفير األدوات
والخامات الالزمة
للنشاط.
 شرح الهدف ما
النشاط.
 توزيع بطاقات الصقة
وتوجيه التلميذات للى
كتابة أي معلومات
مثيرة لاليتمام وأي
أسئلة يرغبا في
معرفة لجاباتها أثناء
قراءتها للدرس.

الصف

الفصل

اإلجراءات
دور المتعلمة
 تنفيذ خطوات النشاط
ضما العمل في
مجموعات.
 استنتاج ما يهدف لليه
النشاط ما خالل
المالحظة والتوقع.
 تدويا المعلومات
المثيرة لاليتمام على
الملصقات أثناء قراءة
الدرس.
 تدويا األسئلة التي
يرغبا في معرفة
لجاباتها أثناء قراءتها
للدرس.

الزما

 25دقيقة

 21دقيقة

الفصل/الوحدة

موضوع الدرس

القسمة ()1

عالقة القسمة بالطرح

األدوات

االستراتيجيات

أدوات وخامات
النشاط

حل المشكالت

بطاقات الصقة،
كتاب الطالب

التعلم الذاتي

التقويم
وزعت  16وردة
في زيريات
فوضعت 4
وردات في كل
زيرية فما عدد
الزيريات؟
استعملي الطرح
المتكرر لقسمة:
3 ÷ 12
2÷8

األخوة المعلميا والمعلمات
َّللا او اب ار اكا ُت ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أا تقدم لكم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيع  +أيداف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس

+
سجل لنجاز المعلمة
+
وسجل لنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاييم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
___________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير

سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عا طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عا طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للكترونيا ً عا طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عا طريق االيميل
ما يذا الرابط
www.mta.sa/c
او

للطلب ما داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وينا أرقام الحسابات للمعلميا خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األيلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي باا)
SA0610000027949172000110
______________________________________________

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي باا)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
وما بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد يذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحما العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحما العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحما العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبيا في أا يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

