تحضير مادة

الرياضيات
الصف السادس ابتدائي
التحضير بالطريقة الرباعية
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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل اععالاخ لالصلة لوجولس ومسلتقياة فلي وافلة جواى ولا ع ل
شرعس.
دعللا العقيللدس ايةلللمية التللي تسللتقيا بوللا ى للرس الطال لة إل ل النللوإل وايىسللاإل والحيللاس فللي الللدىيا
واآللرس بالافاهيا اعةاةية والثقافة ايةلمية التي تجع وا معتزس بايةلم وقلادةس ع ل اللدعوس
إليس والدفاع عنس.
تانين االىتااء الحي عمة ايةلم والحام ة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء ل وطن ايةلمي العام والوطن الخاص (الاا نة العربية السعودية).
تعود قدةات الطال ة واةتعدادها الاخت ف الذي ي ور في هذه الفتلرس وتوجيوولا وفلق ملا يناةل وا
وما يحقق أهدافوا التربوية ايةلمية في مفووموا العام.
تنايللة التفنيللر الع اللي لللد الطالللو وتعايللق ةوج ال حللت والتجريللو والتت ل الانوجللي واةللتخدام
الاراج والتعود ع طرق الدةاةة الس ياة.
إتاحة الفرصة ل طال ات القادةات وإعدادها لاواصل ة الدةاةلة باسلتوياتوا الاخت فلة فلي الاعاهلد
الع يا والن يات الجامعية في مخت ف التخصصات.
تويئة ةائر الطال ات ل عا في ميادين الحياس باستو الئق.

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

توظيف أةاليو التفنير الرياضي في ح الاشنلت .

 -3إدةاك الافاهيا و القواعد و العلقات و اعىااط الرياضية .
 -4اوتساب الاواةات و الخ رات في إجراء العا يات الرياضية الاخت فة .
 -5تناية القدةس و االةتعداد ل تع ا الذاتي .
 -6تناية القدةس ع

االتصاخ و التع ير ب غة الرياضيات .

 -7معرفة إةوامات الرياضيات في الحياس و في تقدم الع وم اعلر .
تناية ميوخ و اتجاهات إيجابية ىحو الرياضيات و تقدير ع ااء الرياضيات في تطويرها

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اةا الدةس

التاةيخ

توقي الاع اة

توقي الاديرس

توزي منوج مادس الرياضيات
اعة وع

التاةيخ
من

إل

الدةوس

الدروس

1

اعحد 1441/4/31

الخايس 1441/5/4

2

اعحد 1441/5/7

الخايس 1441/5/11

3

اعحد 1441/5/14

الخايس 1441/5/18

4

اعحد 1441/5/21

الخايس 1441/5/25

5

اعحد 1441/5/28

الخايس 1441/6/2

ضرب النسوة – ضرب اععداد النسرية

6
7
8

اعحد 1441/6/5
اعحد 1441/6/12
اعحد 1441/6/19

الخايس 1441/6/9
الخايس 1441/6/16
الخايس 1441/6/23

قساة النسوة –قساة اععدادا النسرية

9

اعحد 1441/6/26

الخايس 1441/6/31

11

اعحد 1441/7/3

الخايس 1441/7/7

11

اعحد 1441/7/11

الخايس 1441/7/14

12

اعحد 1441/7/17

الخايس 1441/7/21

العلقات بين الزةايا – الاث ثات

13

اعحد 1441/7/24

الخايس 1441/7/28

اعشناخ الرباعية – محيط الدائرس

14

اعحد 1441/8/2

الخايس 1441/8/6

15

اعحد 1441/8/9

الخايس 1441/8/13

 17+16اعحد 1441/8/16

الخايس 1441/8/27

تقريو النسوة و اععداد النسرية – تاثي
الاسألة
جا النسوة الاتشابوة و طرحوا  -جا
النسوة غير الاتشابوة و طرحوا
جا اععداد النسرية وطرحوا – تقدير
ىواتج ضرب النسوة

النس ة والاعدخ – جداوخ النسو
التناةو – الج ر ح التناةو
النسو الائوية و النسوة االعتيادية -
النسو الائوية و النسوة العشرية
االحتااخ – فضاء العينة
مسألة أبسط  -تقدير الزوايا وقياةوا
وةةاوا

مساحة متوازي اعضلع  -مساحة
الاث ت
إىشاء ىاوذج – حجا الانشوة الرباعي
مساحة ةطح الانشوة الرباعي
مساحة متوازي اعضلع  -مساحة
الاث ت

االلت اةات
النوائي

ملح ات

المادة
اليوم
التاريخ

رياضيات
األحد

الصف
الثالثاء

االثنين
الفصل ()6
الدرس ()1

فيما سبق







السادس االبتدائي
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

العمليات على الكسور االعتيادية
تقريب الكسور واألعداد الكسرية
اآلن

الوسائل المساندة للدرس

زمن الدرس

كتاب الطالب  أوراق عمل
يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن
السبورة األقالم الملونة
تحقق األهداف التالية:
تم دراسة الكسور
الحاسوب اآللة الحاسبة
 تقرب كسور اعتيادية وأعداد
االعتيادية
بوربوينت
كسرية.
 3حصص
أخرى................................. /
( )2التدريس
( )1التركيز
 أسئلة التعزيز:
الهدف من الدرس :أقرب كسوراً اعتيادية وأعدا ًدا
أطلب إلى التلميذات رسم مستطيلُ ،بعداه  3وحدات ×  7وحدات على
كسرية.
4
ورقة مربعات ،وتظليل المستطيل.
المفردات الجديدة:
ثم اسأل7 :
ما قبل الدرس :المقارنة بين مقدارين كسريين.
ما عدد المربعات المظللة في المستطيل؟ 12
ضمن الدرس :التقريب للحصول على نتائج معقولة.
ما عدد المربعات غير المظللة؟ 9
ما بعد الدرس :تمثيل مواقف تتضمن جمع كسور
ما جزء المستطيل الذي تعتقد أنك ظللته تقري ًبا :ال شيء ،نصفه،
وطرحها ،واستعمال الجمع والطرح لحل مسائل تتضمن
كله؟ إجابة ممكنة :نصفه؛ ألنه يبدو أن المنطقة المظللة تغطي
كسورا.
ً
نصف المستطيل تقريبا ً
.
6
1
لمستطيل ُبعداه 3
7
أكرر األسئلة الثالثة السابقة عند تظليل 7 ،
وحدات× 7وحدات.
 استعد:
أطلب إلى التلميذة قراءة فقرة "النشاط" بكتاب الطالبة.
 المحتوى:
قربي  1 5إلى أقرب نصف.
8
انظري كتاب الطالبة.
 تأكد:
قربي كالّ مما يأتي إلى أقرب نصفٍ:

( )3التدريب
 تدرب وحل المسألة:
قربي كالّ مما يأتي إلى أقرب نصفٍ:

انظري كتاب الطالبة.
 أسئلة مهارات التفكير العليا:
انظري كتاب الطالبة.

انظري كتاب الطالبة
( )4التقويم
 تعلم الحق :أخبر التلميذات بأن الدرس التالي سيكون حول تقدير
جمع الكسور وطرحها .لذا أطلب إليهن توقع كيف سيساعد درسهن
الحالي حول تقريب الكسور على فهم الدرس التالي.
 متابعة المطويات :اذكر التلميذات بأن يراجعن البطاقات الموجودة
في جيوب مطوياتهن؛ لنقلها إلى جيب "ماذا أعرف؟" وإضافة
بطاقات إلى جيب "ماذا علي أن أعرف"؟

اعلوس الاع اين والاع اات
ال ّ
َّللا اوبا ار اواتُسُ
س ال ُم اع اي ُن ْا اوةحاة ه ِ
يسر مؤةسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أإل تقدم لنا جاي ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزي  +أهداف
(وحدات  +لااةي  +بنائي  +ثلثي( الخطوات اعةب )  +االةتراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تع ا
ىشط)
+
ثلثة عروض بوة بوينت مخت فة لن دةس
+
وتاب الطال ةو دلي الاع اس
+
ةجلت التقويا والاواةات حسو ى ام ىوة
+
مج دات الت اةات متنوعس
+
أوةق قياس لن دةس
+
أوةاق عا لن دةس
+
ةج إىجاز الاع اة
+
وةج إىجاز الطال ة
+
الاسرد

+
ح أةئ ة النتاب
+
لرائط ومفاهيا
+
اثراءات
شرج متايز بالفيديو لجاي دةوس الانوج
___________________________________
االةعاة
ط اعة م وىة  +السي دي =  100لاير
ط اعة أبيض وأةود  +السي دي =  50لاير
ةي دي فقط =  20لاير ( ل صف الواحد )
جاي مرفقات السي دي عن طريق االياي =  20لاير
التوصي في الرياض والخرج مجاىا
والةةاخ الط و عن طريق فيدوس الاستعج (  24ةاعة ) يضاف  51لاير
لحجز ط نا وتسجي مع ومات ايةتلم:
إلنتروىيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويانننا ط و توزي الانوج او عينة
او الشراء عن طريق االياي
من هذا الرابط

www.mta.sa/c
او

ل ط و من دال الاا نة ياننك ايتصاخ ع

ةقا:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسو التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أةقام الحسابات ل اع اين لاةج مدينة الرياض والخرج
ال نك اعه ي
مؤةسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي باإل)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي

مؤةسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي باإل)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آلر يانننا التحوي ع

احد هذا الحسابات

الرياض
ةعد ع دالرحان العتي ي
2052558759940
ةام ا
ةعد ع دالرحان العتي ي
8001852539
ال نك السعودي لإلةتثااة
ةعد ع دالرحان العتي ي
0101001926001
لأللوس أصحاب الانت ات الراغ ين في أإل ينوىوا وولء لتحاضير فواز الحربي في مدىوا االتصاخ
بجواخ الادير
0554466161

