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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب ة إل ى الو وو واإلنس او والحي اة ف ي ال دنيا وا خ رة بالمف اييم األساس ية والاقاف ة اإلس المية الت ي
تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تموين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملوة العربية السعودية).
تعهد قدرات الطالبة واستعداديا المختلف الذي يظهر في يذه الفترة وتوجيهها وفق ما يناسبها وما يحقق أي دافها التربوي ة اإلس المية ف ي مفهومه ا
العام.
تنمية التفوير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع والتعود على طرق الدراسة السليمة.
إتاحة الفرصة للطالبات القادرات وإعداديم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعايد العليا والوليات الجامعية في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.

 -1فهم المحيط المادي من حيث الوم و الويف و الشول .
 -2القدرة على توظيف أساليب التفوير الرياضي في حل المشوالت .
 -3إدراك المفاييم و القواعد و العالقات و األنماط الرياضية .
 -4اكتساب المهارات و الخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختلفة .
 -5تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الذاتي .
 -6تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرفة إسهامات الرياضيات في الحياة و في تقدم العلوم األخرى.
 -8تنمية ميول و اتجايات إيجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تطويريا .
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات للصف الاالث االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

عالقة القسمة بالطرح  -عالقة القسمة بالضرب  -اختيار العملية المناسبة

2
3
4

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25

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

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6
7
8

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23

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

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

األشوال المستوية –أحل مسألة أبسط -األنماط الهندسية

11
11

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14

أختار الخطة المناسبة -التماثل – اختبار الفصل – التمايل بالرموز

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

تفسير التمايل باألعمدة – االحتمال – اختبار الفصل العاشر

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

الوسور كأجزاء من الول  -الوسور كأجزاء من المجموعة – الوسور المتوافئة

14
15
17+16

األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9
األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

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

تفسير التمايل بالرموز – أنشئ قائمة – التمايل باألعمدة

أرسم صورة – مقارنة الوسور وترتيبها – اختبار الفصل الحادي عشر
اختبار تراكمي 2

التقييم النهائي

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس
عالقة القسمة بالطرح
رياضيات 3ب
كيف أستعمل خط األعداد ألجد ناتج قسمة 9 ÷ 18؟

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلوترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

األحد

األربعاء

تفوير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذيني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

نشاط إثرائي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

الواجبات املنزلية

رابط تفاعلي

أنشطة ملف اإلجناز
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

حلي المسائل وفق المطلوب.

الروابط التفاعلية بالوتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

استماع

قومي بدراسة الماال وفق المطلوب
للمساعدة على الفهم.

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

وضحي عالقة القسمة بالطرح.

تقويم ختامي

أستعد:
تحوي علبة  15قلما بألواو مختلفة حمراء وزرقاء وصفراء وبأعداد
متساوية فما عدد األقالم من كل لوو؟
عندما أقسم فإنني أوزع عددا من القطع في مجموعات متساوية ألجد عدد
أو تقوم التلميذة بدراسة الماال
تلك المجموعات أو عدد القطع في كل مجموعة.
وفق المطلوب للمساعدة على الفهم.
ماال من واقع الحياة:
أقالم :ما عدد األقالم من كل لوو في العلبة؟ أستعمل جملة عددية لوتابة
الحل.
أستعمل  15قطعة وأقسمها  3مجموعات متساوية.
أو تحل التلميذة المسائل وفق
الجملة العددية التي تصف يذا النموذج يي  4 = 3 ÷ 15لذا يوجد  5أقالم
المطلوب.
من كل لوو.
أتأكد:
أستعمل النماذج ألقسم وأكتب جملة عددية وأجد الناتج:
اخلربات السابقة
 )1وزعت  16وردة في زيريات فوضعت  4وردات في كل زيرية فما
عدد الزيريات؟
 )2أستعمل الطرح المتورر ألقسم2 ÷ 8 3 ÷ 12 :
مراجعة ما سبق دراستة
أتحدث مبينا كيف أستعمل خط األعداد ألجد ناتج قسمة 9 ÷ 81

التقويم

تقويم قبلي

أو توضح التلميذة عالقة القسمة
بالطرح.

أدوات التقويم

الاالثاء

الخميس

تحدث
األنشطة ⃝

قراءة
الواجبات المنزلية ⃝

كتابة

تفوير

أخرى..............

األخوة المعلمين والمعلمات
الل ِه وَبَرَكَاتُهُ
علَيوُ ْم وَرحمة َّ
سلَا ُم َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أو تقدم لوم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيع  +أيداف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحدياة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لول درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لول درس
+
أوراق عمل لول درس

+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الوتاب
+
خرائط ومفاييم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
___________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50ريال
سي دي فقط =  20ريال ( للصف الواحد )

جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51ريال
لحجز طلبوم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلوتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمونوم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من يذا الرابط
www.mta.sa/c
او

للطلب من داخل المملوة يمونك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وينا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األيلي
مؤسسة التحاضير الحدياة
27949172000110
(اي باو)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحدياة
233608010954856

(اي باو)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمونوم التحويل على احد يذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستامار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب الموتبات الراغبين في أو يوونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

