الرٌاضٌات
الصف الخامس ابتدائً
التحضٌر بطرٌمة الخطة التفصٌلٌة
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متابعة تحمٌك الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستمٌمة فً كافة جوانبها على شرعه.
دعم العمٌدة اإلسالمٌة التً تستمٌم بها نظرة الطالبةة للةى الكةوا واإلنسةاا والحٌةاة فةً الةدنٌا والخةرة بالمفةايٌم األساسةٌة والثمافةة اإلسةالمٌة التةً
تجعلها معتزة باإلسالم ولادرة على الدعوة للٌه والدفاع عنه.
تمكٌا االنتماء الحً ألمة اإلسالم والحاملة لراٌة التوحٌد.
تحمٌك الوفاء للوطا اإلسالمً العام والوطا الخاص (المملكة العربٌة السعودٌة).
تعهد لدرات الطالبة واستعداديا المختلف الذي ٌظهر فً يذه الفترة وتوجٌهها وفك ما ٌناسبها وما ٌحمك أيةدافها التربوٌةة اإلسةالمٌة فةً مفهومهةا
العام.
تنمٌة التفكٌر العلمً لدى الطالب وتعمٌك روح البحث والتجرٌب والتتبع المنهجً واستخدام المراجع والتعود على طرق الدراسة السلٌمة.
لتاحة الفرصة للطالبات المادرات ولعداديم لمواصلة الدراسة بمستوٌاتها المختلفة فً المعايد العلٌا والكلٌات الجامعٌة فً مختلف التخصصات.
تهٌئة سائر الطالبات للعمل فً مٌادٌا الحٌاة بمستوى الئك.

 -1فهم المحٌط المادي ما حٌث الكم و الكٌف و الشكل .
 -2المدرة على توظٌف أسالٌب التفكٌر الرٌاضً فً حل المشكالت .
 -3لدران المفايٌم و المواعد و العاللات و األنماط الرٌاضٌة .
 -4اكتساب المهارات و الخبرات فً لجراء العملٌات الرٌاضٌة المختلفة .
 -5تنمٌة المدرة و االستعداد للتعلم الذاتً .
 -6تنمٌة المدرة على االتصال و التعبٌر بلغة الرٌاضٌات .
 -7معرفة لسهامات الرٌاضٌات فً الحٌاة و فً تمدم العلوم األخرى.
 -8تنمٌة مٌول و اتجايات لٌجابٌة نحو الرٌاضٌات و تمدٌر علماء الرٌاضٌات فً تطوٌريا .

معلومات عا المعلمة

 المؤيل:
 التخصص:
 الصفوف التً تدرسها:
 مواد التدرٌس:
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اسم الدرس

التارٌخ

تولٌع المعلمة

تولٌع المدٌرة

ر٘سٝغ ٍْٖج ٍبدح اىزٝبضٞبد
األطج٘ع

اىزبرٝخ
ٍِ

إىٚ

1

األحذ 1443/4/33

اىخَٞض 1443/5/4

2

األحذ 1443/5/7

اىخَٞض 1443/5/11

3

األحذ 1443/5/14

اىخَٞض 1443/5/18

4

األحذ 1443/5/21

اىخَٞض 1443/5/25

5

األحذ 1443/5/28

اىخَٞض 1443/6/2

6

األحذ 1443/6/5

اىخَٞض 1443/6/9

7

األحذ 1443/6/12

اىخَٞض 1443/6/16

8

األحذ 1443/6/19

اىخَٞض 1443/6/23

9

األحذ 1443/6/26

اىخَٞض 1443/6/33

13

األحذ 1443/7/3

اىخَٞض 1443/7/7

11

األحذ 1443/7/13

اىخَٞض 1443/7/14

12

األحذ 1443/7/17

اىخَٞض 1443/7/21

13

األحذ 1443/7/24

اىخَٞض 1443/7/28

14

األحذ 1443/8/2

اىخَٞض 1443/8/6

15

األحذ 1443/8/9

اىخَٞض 1443/8/13

17+16

األحذ 1443/8/16

اىخَٞض 1443/8/27

اىذرٗص

الدروس
اىفصو اىظبثغ
(رَثٞو اىجٞبّبد ٗرفظٞزٕب)
اىفصو اىظبثغ
(رَثٞو اىجٞبّبد ٗرفظٞزٕب)
اىفصو اىثبٍِ
(اىث٘اطٌ ٗاىَضبػفبد)
اىفصو اىثبٍِ
(اىث٘اطٌ ٗاىَضبػفبد)
ٍزاجؼخ اىفصو اىظبثغ ٗاىثبٍِ
اىفصو اىزبطغ
(جَغ اىنظ٘ر ٗطزحٖب)
اىفصو اىزبطغ
(جَغ اىنظ٘ر ٗطزحٖب)
اىفصو اىؼبشز
(ٗحذاد اىقٞبص)
اىفصو اىؼبشز
(ٗحذاد اىقٞبص)
ٍزاجؼخ اىفصو اىزبطغ ٗاىؼبشز
اىفصو اىحبد ٛػشز
(األشنبه اىْٖذطٞخ)
اىفصو اىحبد ٛػشز
(األشنبه اىْٖذطٞخ)
اىفصو اىثبّ ٜػشز
(اىَحٞظ ٗاىَظبحخ ٗاىحجٌ)
اىفصو اىثبّ ٜػشز
(اىَحٞظ ٗاىَظبحخ ٗاىحجٌ)

اىزق ٌٞٞاىْٖبئٜ

ٍالحظبد

الخطة التفصٌلٌة لتنفٌذ المهمات التعلٌمٌة لدروس الرٌاضٌات داخل الفصل
الٌوم

التارٌخ

المهمة

المهارات

استكشف /
نشاط

مهارة
المذاكرة ( )

الممارنة
االستنتاج

تدوٌا المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهٌئة
الوحدة والفصل
دور المعلمة
 توفٌر األدوات
والخامات الالزمة
للنشاط.
 شرح الهدف ما
النشاط.
 توزٌع بطالات الصمة
وتوجٌه التلمٌذات للى
كتابة أي معلومات
مثٌرة لاليتمام وأي
أسئلة ٌرغبا فً
معرفة لجاباتها أثناء
لراءتها للدرس.

الصف

الفصل

اإلجراءات
دور المتعلمة
 تنفٌذ خطوات النشاط
ضما العمل فً
مجموعات.
 استنتاج ما ٌهدف للٌه
النشاط ما خالل
المالحظة والتولع.
 تدوٌا المعلومات
المثٌرة لاليتمام على
الملصمات أثناء لراءة
الدرس.
 تدوٌا األسئلة التً
ٌرغبا فً معرفة
لجاباتها أثناء لراءتها
للدرس.

الزما

 25دلٌمة

 20دلٌمة

الفصل/الوحدة

موضوع الدرس

االحصاء واالحتمال

المتوسط الحسابً والوسٌط
والمنوال

األدوات

االستراتٌجٌات

التموٌم

أدوات وخامات
النشاط

حل المشكالت

ما الممصود بـ
البٌانات؟

بطالات الصمة،
كتاب الطالب

التعلم الذاتً

وضحً مفهوم
المتسوط
الحسابً.

األخ٘ح اىَؼيَٗ ِٞاىَؼيَبد
ّللاه اٗثا ازمابرٔ
ظ االً ا
اى ّ
ػياٞنٌ اٗرحَخ َ
ٝظز ٍؤطظخ اىزحبضٞز اىحذٝثخ
www.mta.sa
أُ رقذً ىنٌ جَٞغ ٍب ٝخص ٍبدٓ اىزٝبضٞبد
رحضٞز  +ر٘سٝغ  +إٔذاف

أّ٘اع اىزحبضٞز
خَبطٗ + ٜحذاد ٍ +ظزد +ثْبئ + ٜاالطززارٞجٞبد اىحذٝثخ  +ثطبقبد رخطٞظ اىذرٗص

اىَزفقبد
ثالثخ ػزٗض ث٘ر ثْ٘ٝذ ٍخزيفخ ىنو درص
+
طجالد اىزق٘ٗ ٌٝاىَٖبراد حظت ّظبً ّ٘ر

+
ٍجيذاد اخزجبراد ٍزْ٘ػٔ
+
أٗراق قٞبص ىنو درص
+
أٗراق ػَو ىنو درص
+
طجو إّجبس اىَؼيَخ
+
ٍحز٘ٝبرٔ ٗطجو إّجبس اىطبىجخ
+
أطئيخ ٗأج٘ثخ ثزّبٍج حظِ ىجَٞغ اىفززاد
+
خزائظ ٍٗفبٌٕٞ

+
حو أطئيخ اىنزبة

شزح ٍزَٞش ثبىفٞذ ٘ٝىجَٞغ درٗص اىَْٖج

التوصٌل للرٌاض والخرج مجانا
)التوصٌل لبالً مدا المملكة عبر الفٌدكس ( المستعجل  42ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجٌل معلومات اإلستالم

 :ىيطيت ٍِ داخو اىََينخ َٝنْل اإلرصبه ػي ٚرقٌ

0505107025
0551092444

0555107025
0557977722

وٌمكنكم كذلن تسجٌل الطلب
للكترونٌا ً عا طرٌك الرابط
www.mta.sa/c
كذلن ٌمكننا التوصٌل عا االٌمٌل او الفٌدكس لجمٌع مدا المملكة
)سً دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادٌة ( حسب طلبكم
اٌمٌل المبٌعات
T@mta.sa

سعر المادة على سً دي  20لاير
سعر المادة عا طرٌك االٌمٌل  20لاير

سعر المادة مع السً دي طباعة عادٌة  05لاير
سعر المادة مع السً دي طباعة ملونة  055لاير
لما يم خارج مدٌنة الرٌاض ٌضاف لٌمة االرسالٌة  05لاير للفٌدكس المستعجل
ْٕٗب أرقبً حظبثبد اىَؤطظخ ىيَؼيَِٞ
اىجْل األٕيٜ
ٍؤطظخ اىزحبضٞز اىحذٝثخ
27949172000110
) ا ٛثبُ (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
ٍصزف اىزاجحٜ
ٍؤطظخ اىزحبضٞز اىحذٝثخ
233608010954856

) ا ٛثبُ (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ٍِٗ ثْ٘ك آخزَٝ ٙنْنٌ اىزح٘ٝو ػي ٚاحذ ٕذا اىحظبثبد
اىزٝبض
طؼذ ػجذاىزحَِ اىؼزٞجٜ
2052558759940
طبٍجب
طؼذ ػجذاىزحَِ اىؼزٞجٜ
8001852539
اىجْل اىظؼ٘د ٛىإلطزثَبر
طؼذ ػجذاىزحَِ اىؼزٞجٜ
0101001926001

ىألخ٘ح أصحبة اىَنزجبد اىزاغج ِٞف ٜأُ ٝنّ٘٘ا ٗمالء ىزحبضٞز ف٘اس اىحزث ٜفٍ ٜذٌّٖ االرصبه ثج٘اه اىَذٝز
0554466161

