تحضير مادة
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الصف الثالث ابتدائي
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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل اعمالاخ لال لة لوجولس ومملتقياة فل وافلة جواى ولا م ل
شرمس.
دمللا العقيللدس ايةلللمية التل تمللتقيا بوللا ى للرس ال ال لة إل ل النللوإل وايىمللاإل والحيللاس فل الللدىيا
واآللرس بالافاهيا اعةاةية والثقافة ايةلمية الت تجع وا معتزس بايةلم وقلادةس م ل اللدموس
إليس والدفاع منس.
تانين االىتااء الح عمة ايةلم والحام ة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء ل وطن ايةلم العام والوطن الخاص (الاا نة العربية المعودية).
تعود قدةات ال ال ة واةتعدادها الاخت ف الذي ي ور ف هذه الفتلرس وتوجيوولا وفلق ملا يناةل وا
وما يحقق أهدافوا التربوية ايةلمية ف مفووموا العام.
تنايللة التفنيللر الع ال لللد ال الللو وتعايللق ةوج ال حللت والتجريللو والتت ل الانوجل واةللتخدام
الاراج والتعود م طرق الدةاةة الم ياة.
إتاحة الفرصة ل ال ات القادةات وإمدادها لاواصل ة الدةاةلة باملتوياتوا الاخت فلة فل الاعاهلد
ات.
الع يا والن يات الجامعية ف مخت ف التخ
تويئة ةائر ال ال ات ل عا ف ميادين الحياس بامتو الئق.

 -1فوا الاحيط الاادي من حيت النا و النيف و الشن .
 -2القدةس م

توظيف أةاليو التفنير الرياض ف ح الاشنلت .

 -3إدةاك الافاهيا و القوامد و العلقات و اعىااط الرياضية .
 -4اوتماب الاواةات و الخ رات ف إجراء العا يات الرياضية الاخت فة .
 -5تناية القدةس و االةتعداد ل تع ا الذات .
 -6تناية القدةس م

االت اخ و التع ير ب غة الرياضيات .

 -7معرفة إةوامات الرياضيات ف الحياس و ف تقدم الع وم اعلر .
تناية ميوخ و اتجاهات إيجابية ىحو الرياضيات و تقدير م ااء الرياضيات ف ت ويرها
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 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
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اعحد 1441/4/31

الخايس 1441/5/4
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اعحد 1441/5/7

الخايس 1441/5/11
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اعحد 1441/5/14

الخايس 1441/5/18
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اعحد 1441/5/21

الخايس 1441/5/25
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اعحد 1441/5/28

الخايس 1441/6/2
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اعحد 1441/6/5

الخايس 1441/6/9

7

اعحد 1441/6/12

الخايس 1441/6/16
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اعحد 1441/6/19

الخايس 1441/6/23
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اعحد 1441/6/26

الخايس 1441/6/31
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اعحد 1441/7/3

الخايس 1441/7/7
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اعحد 1441/7/11

الخايس 1441/7/14
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اعحد 1441/7/17

الخايس 1441/7/21
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اعحد 1441/7/24

الخايس 1441/7/28
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اعحد 1441/8/2

الخايس 1441/8/6

اعحد 1441/8/9
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 17+16اعحد 1441/8/16

الخايس 1441/8/13
الخايس 1441/8/27

الدةوس
عالقة القسمة بالطرح  -عالقة القسمة بالضرب -
اختيار العملية المناسبة
 القسمة على  - 2القسمة على  – 5القسمة على01
القسمة مع الصفر و على الواحد – اختبار الفصل
 تمثيل القسمة بنموذجالقسمة 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 قياسه
الزمن  :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

التقييا النوائ

ملح ات

المادة
اليوم
التاريخ

رياضيات
األحد

الصف
الثالثاء

االثنين
الفصل ()6
الدرس ()1

فيما سبق

الثالث االبتدائي
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

القسمة ()1
عالقة القسمة بالطرح
اآلن

الوسائل المساندة للدرس

زمن الدرس

كتاب الطالب أوراق عمل
يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن
السبورة األقالم الملونة
تحقق األهداف التالية:
الحاسوب اآللة الحاسبة
تم دراسة مفهوم القسمة  تستكشف مفهوم القسمة.
بوربوينت
 تستعمل النماذج لربط القسمة بالطرح.
 3حصص
أخرى................................./
( )2التدريس
( )1التركيز
 oأسئلة التعزيز:
 oالهدف من الدرس :استعمال النماذج لربط القسمة بالطرح.
أعطي كل مجموعة من التلميذات  12قطعة عد ،وأطلب إليهن
 oالمفردات الجديدة :جملة عددية.
 oما قبل الدرس :اشتركت في رحلة نادي العلوم  11تلميذة من قسمتها إلى مجموعتين متساويتين واسألهن:
 oما عدد المجموعات؟ مجموعتان
الصف الثالث ،و 9تلميذات من الصف الثاني .إذا كان في
بركة السباحة  11تلميذة فما أقل عدد من تلميذات الصف
 oما عدد القطع في كل مجموعة؟ اكتب  6 =2 ÷12على
السبورة.
الثالث يكون في البركة أشرح إجابتي  8تلميذات؛ ألنه إذا
كان كل تلميذات الصف الثاني في البركة ،فمن الضروري أن  oما عدد قطع العد كلها؟ ما عدد المجموعات المتساوية؟
يكون فيها أيضا ً تلميذات من الصف الثالث ليكون العدد 11
 oما عدد القطع في كل مجموعة؟
تلميذة.
أشر إلى التلميذات أن يمكنهن استعمال الجمع المتكرر للتحقق من
إجابتهم .أكتب  2+2+2+2+2+2على السبورة .وأطلب إليهن
مالحظة أنه قد جمع  6أعداد متساوية .ما مجموع العداد الستة؟ 12
 oاستعد :أطلب من التلميذة ان تفتح كتابها وان تقرأ المعلومات
الواردة في فقرة أستعد في الكتاب .وتراجع مفرده((جملة
عددية)) .ثم اناقشهن في المثال المحلول.
المحتوى :أقالم :ما عدد األقالم من كل لون في العلبة؟ أستعمل جملة
عددية لكتابة الحل.انظري كتاب الطالبة.
 oأتأكد :استعمل النماذج ألقسم وأكتب جملة عددية أجد الناتج.
( )1وزعت  16وردة على زهريات .فوضعت  4وردات في كل
زهرية .ما عدد الزهريات؟  4 =4 ÷16مزهريات
انظري كتاب الطالبة.
( )4التقويم
( )3التدريب
 oفهم الرياضيات :أطلب إلى التلميذة أن توضح كيف يمكنها إيجاد
 oتدرب وحل المسألة:
ناتج 3 ÷9؟ اقبل منه توزيع التسعة على مجموعات متساوية،
أستعمل النماذج ألقسم وأكتب جملة عددية وأجد الناتج:
أو استعمال الطرح المتكرر.
( )5قطعت ربة منزل كل برتقالة  8شرائح ،ووضعتها جميعا في
طبق واحد إذا كان في الطبق  16شريحة ،فما عدد البرتقاالت
 oمتابعة المطويات :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة
التي قطعتها؟  2 =8 ÷16برتقالة
استخدامها.
أستعمل الطرح المتكرر ألقسم:
2 = 5 ÷11
()1
( )12اشترى ناصر  24قل ًما ،فاحتفظ بــ  4أقالم لنفسه ،وقسم
األقالم اآلخرى بالتساوي على أخوته األربعة .كم قل ًما أخذ كل
انظري الكتاب الطالبة.
 5أقالم
واحد منهم؟

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 (  24ساعة ) يضاف  51لاير
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

