








متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بهاا نرارة اللالباة لاى الواون واإلنساان والحيااة فاي الادنيا وافخارة بالم اا يم
األساسية والثقافة اإلسالمية التي تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة ليه والدفاع عنه.
تموين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملوة العربية السعودية).
تعهد قدرات اللالبة واستعداد ا المختلف الذي يرهر في ذه ال ترة وتوجيهها وفق ما يناسبها وما يحقق أ دافها
التربوية اإلسالمية في م هومها العام.
تنمية الت وير العلماي لادا اللالات وتعمياق روب البحات والتجريات والتتباج المنهجاي واساتخدام المراجاج والتعاود
على طرق الدراسة السليمة.
تاحة ال رصة لللالباات القاادرات و عاداد م لمواصالة الدراساة بمساتوياتها المختل اة فاي المعا اد العلياا والولياات
الجامعية في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر اللالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوا الئق.

 فهم المحيط المادي من حيت الوم والويف و الشول.
 القدرة على توظيف أساليت الت وير الرياضي في حل المشوالت.
 دراك الم ا يم والقواعد و العالقات و األنماط الرياضية.
 اكتساب المهارات والخبرات في جراء العمليات الرياضية المختل ة.
 تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الذاتي.
 تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 معرفة سهامات الرياضيات في الحياة و في تقدم العلوم األخرا.
 تنمية ميول و اتجا ات يجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تلوير ا .

معلومات عن المعلمة
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المســرد
التاريخ

توقيج المعلمة

توقيج المديرة

توزيج منهج مادة الرياضيات سادس ابتدائي
التاريخ
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األحد 1443/4/03

الخميس 1443/5/4

2

األحد 1443/5/7

الخميس 1443/5/11

0

األحد 1443/5/14

الخميس 1443/5/11

4

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/5/25

تقريت الوسور و األعداد الوسرية – تمثيل المسألة
جمج الوسور المتشابهة و طرحها  -جمج الوسور غير المتشابهة و طرحها
جمج األعداد الوسرية وطرحها – تقدير نواتج ضرب الوسور

5

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/6/2

ضرب الوسور – ضرب األعداد الوسرية

6

األحد 1443/6/5

الخميس 1443/6/9

7

األحد 1443/6/12

الخميس 1443/6/16

1

األحد 1443/6/19

الخميس 1443/6/20

قسمة الوسور –قسمة األعدادا الوسرية
النسبة والمعدل – جداول النست
التناست – الجبر حل التناست

9

األحد 1443/6/26

الخميس 1443/6/03

النست المئوية و الوسور االعتيادية  -النست المئوية و الوسور العشرية

13

األحد 1443/7/0

الخميس 1443/7/7

11

األحد 1443/7/13

الخميس 1443/7/14

االحتمال – فضاء العينة
مسألة أبسط  -تقدير الزوايا وقياسها ورسمها

12

األحد 1443/7/17

الخميس 1443/7/21

العالقات بين الزرايا – المثلثات

10

األحد 1443/7/24

الخميس 1443/7/21

األشوال الرباعية – محيط الدائرة

14

األحد 1443/1/2

الخميس 1443/1/6

مساحة متوازي األضالع  -مساحة المثلت  -نشاء نموذج – حجم
المنشورالرباعي

15

األحد 1443/1/9

الخميس 1443/1/10

مساحة سلح المنشور الرباعي  -مساحة متوازي األضالع  -مساحة المثلت

17+16

األحد 1443/1/16

الخميس 1443/1/27

االختبارات النهائي

مالحرات

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

الرياضيات الصف
السادس االبتدائي

موضوع الدرس

تقريب الكسور واألعداد الكسرية

كيف يمكن تقريب الكسور االعتيادية؟
أوراق نشاط

األحد

اليوم

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

التاريخ
الحصة
ال صل

شرائح لوترونية
عرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب عملية  قلج الورق وال لين
 تعلم تعاوني ت وير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذ ني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرا........................... :

أن تحل التلميذة المسائل وفق
المللوب.

أتأكد:
قربي كال مما يأتي لى أقرب نصف:

الرجوع لى مصادر البحت وجمج معلومات ثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشلة المصاحبة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

⃝

االختبارات الش وية ⃝

تن يذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات التحريرية ⃝

وضحي كي ية تقريت الوسور واألعداد
الوسرية.

قومي بدراسة المثال وفق المللوب للمساعدة
على ال هم.

حلي المسائل وفق المللوب.
الروابط الت اعلية بالوتاب المدرسي

رابط تفاعلي

المهارات المستهدفة

استماع
المالحرة ⃝

تقويم ختامي

مراجعة ما سبق دراستة

لى أقرب نصف.
 1ـ قربي
 1ـ أوجدي طول ورقة الشجر لى أقرب نصف سنتمتر:

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

مثال:

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

أن توضح التلميذة كي ية تقريت
الوسور واألعداد الوسرية.

التقريت لى أقرب نصف:
التقريت لى أعلى :ذا كان البسط قريبا من المقام بصورة كبيرة فقرب الوسر
لى العدد التالي.
التقريت لى النصف :ذا كان البسط قريبا من نصف المقام فقرب الوسر لى
النصف.
التقريت لى أدني :ذا كان البسط أصغر كثيرا من المقام فقرب الوسر لى
العدد السابق.

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال وفق
المللوب للمساعدة على ال هم.

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

التقويم

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

تحدث
األنشلة ⃝

قراءة

كتابة

الواجبات المنزلية ⃝

ت وير

أخرا..............

األخوة المعلمين والمعلمات
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيوُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لوم جميج ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيج  +أ داف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخلوات األربج )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختل ة لول درس
+
كتاب اللالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حست نرام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لول درس
+
أوراق عمل لول درس

+
سجل نجاز المعلمة
+
وسجل نجاز اللالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الوتاب
+
خرائط وم ا يم
+
اثراءات
شرب متميز بال يديو لجميج دروس المنهج
___________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50ريال

سي دي فقط =  20ريال ( للصف الواحد )
جميج مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الللت عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51ريال
لحجز طلبوم وتسجيل معلومات اإلستالم:
لوترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمونوم طلت توزيج المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من ذا الرابط
www.mta.sa/c
او

للللت من داخل المملوة يمونك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتست التحاضير
0555107025
0557977722
و نا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األ لي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرا يمونوم التحويل على احد ذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب الموتبات الراغبين في أن يوونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

