تحضير مادة

الرياضيات
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بالطريقة الثالثية
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متابعة تحقيقةةلتالءة وحتهتوجة اتومعة تاللصةةةاجتهاءمة تء مفةةكتوم ةتيقة ت ة ت ا ة تم ال فةةات
صلىتشرصك.ت
دصمتالءعيق ةتالإلسالمق تالءت تح تيقمتبفات ظرةتالءطاء ة تإءةىتالءوة وتوالإل ةاوتوالءققةاةت ة تالءة قات
والآلهةةرةتباءةهةةا قمتاللساسةةق توالءايا ة تالإلسةةالمق تالءت ة تحتعلفةةاتمعتةةاةتباإلسةةال تو ةةاد ةتصلةةىت
الء ص ةتإءقكتوالء اعتصنك.ت
حةوقنتالو تةاحتتالءق تلم تالإلسال توالءقامل تءرالي تالءت جق .ت
حقيقلتالء احتءل طنتالإلسالم تالءعا توالء طنتالءخاصت(الءةةلو تالءعربق تالء ع دي ).ت
حعف ة ت ة الطتالءطاء ة توالسةةتع الد اتالءةختلةةاتالءةةظهتيظفةةرت ة ت ةةظاتالءهتةةرةتوح مقففةةاتو ةةلتمةةات
يناس فاتوماتيقيلتأ ال فاتالءترب ي تالإلسالمق ت تمهف مفاتالءعا .ت
حنةق تالءتهوقرتالءعلة تء ىتالءطاءبتوحعةقلت وحتالء قثتوالءتتريبتوالءتت ة تالءةنفتة توالسةتخ ال ت
الءةرالم توالءتع دتصلىتطرقتالء الس تالء لقة .ت
إحاج ة تالءهر ة تءلطاء ةةاطتالءيةةاد الطتوإص ة الد متءة ال ةةل تالء الس ة تبة ةةت ياحفاتالءةختله ة ت ة ت
الءةعا تالءعلقاتوالءولقاطتالءتامعق ت تمختلاتالءتخمماط.ت
حفقئ تسائرتالءطاء اطتءلعة ت تمقادينتالءققاةتبة ت ىتوئل.ت
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 -1فمتالءةققطتالءةادهتمنتجقثتالءومتوتالءوقاتوتالءشو ت.ت
 -2الءي ةتصلىتح ظقاتأساءقبتالءتهوقرتالءرياض ت تج تالءةشوالطت.ت
 -3إد الكتالءةها قمتوتالءي الص توتالءعال اطتوتالل ةاطتالءرياضق ت.ت
 -4ال ت ابتالءةفا الطتوتالءخ رالطت تإمرالحتالءعةلقاطتالءرياضق تالءةختله ت.ت
 -5حنةق تالءي ةتوتالوستع الدتءلتعلمتالءظالح ت.ت
 -6حنةق تالءي ةتصلىتالوحماجتوتالءتع قرتبلغ تالءرياضقاطت.تت
 -7معر تإسفاماطتالءرياضقاطت تالءققاةتوت تحي تالءعل تتاللهرى.تت
 -8حنةق تمق جتوتالحتا اطتإيتابق ت ق تالءرياضقاطتوتحي يرتصلةاحتالءرياضقاطت تحط ير ات.
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الء وس
عالقة القسمة بالطرح  -عالقة القسمة بالضرب
 اختيار العملية المناسبةت القسمة على  - 2القسمة على  – 5القسمةعلى 01
القسمة مع الصفر و على الواحد – اختبار
الفصل  -تمثيل القسمة بنموذج
القسمة على  3و على  - 4أعمل جدوال –
القسمة على  6و على 7
القسمة على  8و على  – 9اختيار الخطة
المناسبة  -وحدات الطول المترية
أحل عكسيا  -المحيط – قياس المساحة
وحدات السعة المترية – ووحدات الكتلة المترية
 تقدير الحجم و قياسهالزمن  :قراءة الساعة  -اختبار الفصل -
المجسمات
األشكال المستوية –أحل مسألة أبسط -األنماط
الهندسية
أختار الخطة المناسبة -التماثل – اختبار الفصل
– التمثيل بالرموز
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

الءتيققمتالءنفائ

مالجظاط
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الءمات-تالءةادةت

الءااءثتالوبت الئ ت-ت ياضقاطت

الء سائ ت
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الءة ض عت

صال تالءي ة تباءطرحت
ت

بطا اط،ت ط تص .ت

د ستحط قي ت()1ت-تالءخط الطتالل ب ت تالءتعلقمت(ب ووتالستخ ال تالءتينقاط)ت
الءف فتمنتالء س:تالستعةاجتالءنةاذجتءربطتالءي ة تباءطرح.
الءةهردالطتالءت ي ة:تتمةل تص دي .
مات تالء س:تتالشتر تت ت جل ت ادهتالءعل ت11تحلةقظةتمنتالءماتالءااءث،تو9تحلةقظالطتمنتالءماتالءاا .تإذالت
اوت تبر تالء اج ت17تحلةقظةت ةاتأ تص دتمنتحلةقظالطتالءماتالءااءثتيو وت تالء ر تأشرحتإمابت تت8تحلةقظالط؛ت
ل كتإذالت اوت تحلةقظالطتالءماتالءاا ت تالء ر ،ت ةنتالءضرو هتأوتيو وت قفاتأيضاًتحلةقظالطتمنتالءماتالءااءثت
ءقو وتالءع دت17تحلةقظة.ت

 oأسئل تالءتعايا:تت

الءت يست

أصطت تمتة ص تمنتالءتلةقظالطت12ت طع تص ،توالطلبتإءقفاتوت ةتفاتإءىتمتة صتقنتمت اويتقنتوالسأءفن:ت
 ماتص دتالءةتة صاط؟تمتة صتاو
 ماتص دتالءيط ت ت تمتة ص ؟ت6ت ط ت
ة.
ال تبت÷12ت=2ت6تصلىتالء
 ماتص دت ط تالءع ت لفا؟تت12ت طع
 ماتص دتالءةتة صاطتالءةت اوي ؟تمتة صتاو
 ماتص دتالءيط ت ت تمتة ص ؟ت6ت ط
أشرتإءىتالءتلةقظالطتأوتيةونفنتالستعةاجتالءتة تالءةتور تءلتقيلتمنتإمابتفم.تأ تبت2+2+2+2+2+2تصلىتالء
والطلبتإءقفاتوتمالجظ تأ كت تمة ت6تأص الدتمت اوي .تماتمتة عتالءع الدتالء ت ؟ت12تتت
 الستع :تتالطلبتمنتالءتلةقظةتالوتحهتحت تابفاتوالوتحيرأتالءةعل ماطتالء ال دةت ت يرةتأستع ت تالءوتابت.توحرالم ت
مهردا((مةل تص دي )).تثمتال ا شفنت تالءةااجتالءةقل ج.ت
الءةقت ى:تتأ ال :تماتص دتالل ال تمنت تء وت تالءعل ؟تأستعة تمةل تص دي تءوتاب تالءق .ت
ال ظرهت تابتالءطاءبت.ت

ة.ت

 أحأ :ت
الستعة تالءنةاذجتل متوأ تبتمةل تص دي .ت
()1تتوزصتت16تو دةتصلىتز رياط.ت ضعتت4تو دالطت ت تز ري .تماتص دتالءا رياط؟تت÷16ت=4ت4تما رياط
ال ظرهت تابتالءطاءبت.ت

 ح بتوج تالءة أء :تت

الءت يبت
الءتي يمت
ت
ت

أستعة تالءنةاذجتل متوأ تبتمةل تص دي :ت
()5ت طعتت تبرحياء تإءىت8تشرالئح.ت إذالتحتة ت تط لت16تشريق ،ت ةاتص تالء رحياوطتالءت ت طعت؟تتت÷16ت=8ت2ت
برحياء ت
أستعة تالءطرحتالءةتور تل م:ت
÷11ت5ت=ت2تت
()7ت
ت()12تتالشترىت ا رت24ت ل ًةا،ت اجتهظتبــت4تأ ال تءنه ك،تو متالل ال تالآلهرىتباءت اوهتصلىتأه حكتالل بع .ت مت ل ًةات
أهظت توالج تمنفم؟تتتتتت5تأ ال تتتتتتتت
ال ظرهتالءوتابتالءطاءبت.ت
 أسئل تمفا الطتالءتهوقرتالءعلقا:ت
ال ظرهت تابتالءطاءبت.ت
 فمتالءرياضقاط:تالطلبتإءىتالءتلةقظةتأوتح ضحت قاتيةونفاتإيتادت احجت÷9ت3؟تال تمنكتح زي تالءت ع تصلىت
متة صاطتمت اوي ،تأوتالستعةاجتالءطرحتالءةتور .ت
 متابع تالءةط ياط:تمتابع توحن قكتالءتلةقظالطتءلةط ياطتوطريي تالستخ المفا.ت

ت

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا او اب ار اكا ُت ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيع  +أهداف
(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 إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+

المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
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 عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة

او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او

للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)

SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

