تحضير مادة

الرياضيات
الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة تحضير مشروع الملك عبد هللا

 .1تعهدددددددد العقيدددددددد ة الصددددددددنفي الفددددددددهيه بدددددددد
إصددددددنفي فت ف دددددد ج بدددددد ه قدددددد ج

الصنم.

 .2ت ي

صددددددف ج

الع ي ج الفه ا اله ي .

 .4تز ي ه لق
 .5تع ي دددددددد

الف صب فن الفع ف

دددددددد عم او

يدددددددد بدددددددد

ليهصن اصته ام ال عم ي ع ص

 .6ت يدددددد ذ قدددددد ال دددددد يع ج تعهدددددد
لي .
صدددددد

ال دددددددد

ا تف ئدددددد إلدددددد

دددددددق ج ل دتددددددد

فدددددد

إق ف الفنةج هذه آ اب الص ك ال ض ئ .

 .3ت فيدددددددد الفهدددددددد ا ا ص صددددددددي الفهت دددددددد

 .7ت فيددددد

دددددددد

يتدددددددد

ت يدددددددد

يددددد ليددددد ك فددددد

ب فهت ف الف ض

صدددددددد ج بدددددددد

يئت .
دددددد

 .8ت ليدددددد ال

يئتدددددددد ا

تف يدددددددد

ال

هدددددد

فددددد لددددد فدددددن الهقددددد
دددددددد

هددددددب

دددددد

دددددد ل يدددددد بدددددد ا ز يدددددد فددددددن الع ددددددم ال دددددد بع العفدددددد الفدددددد ل

ا صت ة فن ق

 .9إ ا ال ل

.

لف ي

با .

ابيدددددددد ج

ال ت دددددد ي ت فيدددددد تقدددددد ي العفدددددد اليدددددد ي

يددددد فدددددن ال ا ددددد

هفدددددد ئا الف هدددددددد التدددددد يفدددددد

ل ة ف ه.

ه فدددددددد الفهدددددددد ة ال يدددددددد ج الفهدددددددد ة

هذه الف ه فن ف اه هي ته

بددددد هددددد

الهددددددنا
ت ي دددددد












أوال"  /أهداف تتعلق بالمعرفة الرياضية
اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم الجوانب الكمية في البيئة والتعامل مع
المجتمع.
فهم المعاني الكامنة وراء العمليات الرياضية.
اإللمام بمفردات لغة الرياضيات من رموز ومصطلحات وأشكال ورسوم  ..الخ.
استثمار المعرفة الرياضية في المجاالت الدراسية األخرى.
تنمية الفهم لطبيعة الرياضيات كمنظومة متكاملة من المعرفة ( في حدود المرحلة
االبتدائية )
ثانيا"  /أهداف تتعلق بالمهارات الرياضية:
اكتساب بعض المهارات األساسية الالزمة لتفسير بعض الظواهر وتوظيفها في
الحياة اليومية.
تنمية المهارات الرياضية التي من شانها المساعدة على تكوين الحس الرياضي (
مهارات التقدير الحساب الذهني  ،الحكم على معقولية النتائج)
اكتساب أساليب متنوعة إلجراء العمليات.
تنمية القدرة على جمع وتصنيف البيانات الكمية والعددية وجدولتها وتمثيلها
بيانيا" وقراءتها.
ثالثا"  /أهداف تتعلق بأساليب التفكير وحل المشكالت:
اكتساب أساليب التفكير السليم واستخداماتها في حل المشكالت.
تطبيق خطوات أسلوب حل المشكلة الرياضية من خالل تحليل المشكلة ووضع خطة
للحل وتنفيذها والتحقق من صحة النتائج.
رابعا"  /أهداف تتعلق بالميول واالتجاهات والقيم:



اكتساب قيم إيجابية ( الدقة  ،التنظيم  ،المثابرة  ،احترام الرأي اآلخر  ،حسن
استغالل الوقت(


 غرس حب الرياضيات لدى المتعلم وتعزيز اتجاهاته نحو تعلمها.
 تقدير دور الرياضيات في حل المواقف الحياتية المختلفة.
 االستمتاع الهادف بالجانب الترفيهي في الرياضيات مثل األلغاز والزخار

تذوق الجمال الرياضي من خالل اكتشاف األنماط والنماذج ومابها من تناسق

معلومات عن المعلمة

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

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

األسبوع

من

توزيع منهج مادة الرياضيات للصف السادس ابتدائي
التاريخ
الدروس
إلى

تقريب الكسور و األعداد الكسرية –
تمثيل المسألة
جمع الكسور المتشابهة و طرحها -
جمع الكسور غير المتشابهة و
طرحها
جمع األعداد الكسرية وطرحها –
تقدير نواتج ضرب الكسور
ضرب الكسور – ضرب األعداد
الكسرية
قسمة الكسور –قسمة األعدادا
الكسرية
النسبة والمعدل – جداول النسب

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

التناسب – الجبر حل التناسب
النسب المئوية و الكسور االعتيادية -
النسب المئوية و الكسور العشرية
االحتمال – فضاء العينة
مسألة أبسط  -تقدير الزوايا وقياسها
ورسمها
العالقات بين الزرايا – المثلثات

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

األشكال الرباعية – محيط الدائرة
مساحة متوازي األضالع  -مساحة
المثلث
إنشاء نموذج – حجم المنشور
الرباعي
مساحة سطح المنشور الرباعي
مساحة متوازي األضالع  -مساحة
المثلث
االختبارات
النهائي

 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

مالحظات

المادة :رياضيات
الصف :السادس االبتدائي

العنوان :الفصل السادس
الموضوع :العمليات على الكسور االعتيادية
الفترة الزمنية 21 :حصة
تتمثل وحدة العمليات على الكسور االعتيادية في عشرة ( )11دروس موزعة على ( )21حصة دراسية
الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية:
سيقمن جميع التلميذات بـمعرفة العمليات على الكسور االعتيادية بما فيها الضرب والقسمة ،وشرحها وتطبقها .وضرب الكسور
االعتيادية وقسمتها لحل المسائل.

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:
العمليات على الكسور االعتيادية بما فيها الضرب والقسمة،
وشرحها وتطبقها .وضرب الكسور االعتيادية وقسمتها لحل
المسائل.

ستفهم التلميذة أن (نقاط الفهم):












استعمال النماذج لتقريب الكسور االعتيادية إلى أقرب
نصف.
أحل المسائل باستعمال خطة "تمثيل المسألة".
أجمع كسوراَ متشابهة وأطرحها.
استعمال النماذج لجمع كسرين غير متشابهين أو
طرحهما.
أجمع كسورين غير متشابهين وأطرحهما.
تمثيل مواقف على جمع الكسور وطرحها ،واستعمال
الجمع والطرح لحل مسائل على الكسور.
تمثيل ضرب الكسور باستعمال النماذج واألعداد.
استعمال ضرب الكسور لحل مسائل تتضمن كسوراً.
قسمة كسراً على كسر آخر باستعمال نماذج.
فسمة أعدا ًدا كسرية.

ستعرف التلميذة:





األسئلة األساسية
س :1اكتبي قيمة  11دقائق على صورة كسر من
الساعة؟
س :2أوجدي قيمة  31دقيقة على صورة كسر من
الساعة؟
س :3عرفي المضاعف المشترك األصغر للمقامات؟
س :4ما هو موقع  1 1سم عل المسطرة؟

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلم الفصل
سيكن التلميذات قادرات على...

الكسور المتشابهة.
الكسور غير المتشابهة.
األعداد المتناغمة.
المقلوب.















أقرب كسوراً وأعدادً ا كسرية.
أحل المسائل باستعمال خطة "تمثيل المسألة".
أجمع كسوراَ متشابهة وأطرحها.
أجمع كسورين غير متشابهين وأطرحهما.
أجمع أعدادً ا كسرية وأطرحها.
أقدر نواتج ضرب الكسور باستعمال األعداد المتناغمة
والتقريب.
أضرب الكسور.
أضرب أعدا ًدا كسرية.
كسر آخر.
كسرا على
أقسم
ً
ِ
أقسم أعدادً ا كسرية.
تطوير مفرداتهن.
اجتياز اختبار الفصل.
تحليل النتائج.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم:
المهمة األدائية) ( :
 التدريبات اإلثرائية.
تتمثل مهمتك في تخليص ما تعلمتيه عن جمع الكسور
 كتاب التمرين.
وطرحها في المطوية الخاصة ،وكتابة مثال توضيحي على
 االختبار التراكمي.
ذلك.
 اختبار الفصل.
 الهدف :مهمتك :كتابة تلخيص عن جمع الكسور وطرحها
في المطوية الخاصة وكتابة مثال توضيحي.
 الهدف :كتابة تلخيص عن جمع الكسور وطرحها في
المطوية الخاصة وكتابة مثال توضيحي.
 المشكلة والتحدي :كتابة تلخيص عن جمع الكسور
وطرحها في المطوية وكتابة مثال توضيحي.
 لقد طلب منك :كتابة تلخيص عن جمع الكسور وطرحها
في المطوية.
 وظيفتك :كتابة تلخيص عن جمع الكسور وطرحها في
المطوية وكتابة مثال توضيحي.
 الجمهور :تلميذات الصف /6ب.
 الموقف :المعلمة المشخصة لمواد الضعف الدراسي عن
كيفية كتابة تلخيص عن جمع الكسور وطرحها في
المطوية.
 التحدي :كتابة ملخص عن جمع الكسور وطرحها في
المطوية.
 الناتج :كتابة ملخص عن جمع الكسور وطرحها في
المطوية وكتابة مثال توضيحي.
 المعايير:

نام
2
كتبت
التلخيص
بطريقة أفضل
من سابقتها.

التوقعات

مبتدئ
1

كتابة تلخيص عن جمع
الكسور وطرحها في
المطوية الخاصة.

كتبت
التلخيص كله.

كتابة مثال توضيحي.

كتبت بطريقة
عشوائية تكثر
بها األخطاء.

كتبت بطريقة
منظمة نوعا ً
ما مع قلة
األخطاء.

الفترة الزمنية

تأخرت يومين
عن الموعد
المحدد.

تأخرت يوم
عن الموعد
المحدد.

كفء
3
كتبت
التلخيص
بطريقة
ضعيفة فقط.
كتبت بطريقة
خالية من
األخطاء ولكن
غير مرتبة
بعض الشيء.
أحضرتها في
الموعد
المحدد.

متميز
4
كتبت التلخيص بطريقة
أفضل بالنسبة لها.

كتبت الناتج النموذج
بدقة وتنظيم.
أحضرتها قبل الموعد
المحدد.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية والتعليمية)


















اطلب إلى التلميذات أن يرسمن خط اعداد ليساعدهن على تقريب األعداد الكسرية إلى أقرب نصف.
أطلب إلى التلميذات رسم مستطيلُ ،بعداه  3وحدات ×  7وحدات على ورقة مربعات ،وتظليل المستطيل.
تسمح خطة ((تمثيل المسألة)) للتلميذات بتعرف المسألة بصريا ً أو حس َّيا باستعمال موادّ محسوسة.
وهي مفيدة بشكل خاص في مواضيع القياس واالحتماالت والكسور االعتيادية.
أطلب إلى التلميذات الكتابة عن طريقة استعمالهن إنشاء خطة "تمثيل المسألة"
أكتب مضمون السؤال على السبورة عند توجيهه للتلميذات ،ثم أطلب إليهن أن يكتبن عبارة رياضية
مناسبة لمضمون هذا السؤال.
أسأل التلميذات ما الكسر من الساعة الذي يساوي مجموع  31دقيقة و  11دقائق؟
ارسم جدوالً لمساعدة الطالب على تنظيم أعمالهن ،عند حل األمثلة واألسئلة المتعلقة بجمع األعداد
الكسرية وطرحها.
اطلب إلى التلميذات أن يكتبن مسائل رياضية تتعلق بكل دروس على بطاقات مرقمة ،وعلى أن يكتبن
اإلجابات خلفها بصورة مرتبة .ويمكنهن استعمال البطاقات لمراعة جميع أنواع االختيارات.
استعمل بطاقات مرقمة لتكوين مجموعة من البطاقات الخاطفة تتضمن اعداداً كلية ،وكسور اعتيادية،
وأعدادا كسرية ثم اخلط هذه البطاقات ووازعها على مجموعتين.
أزود التلميذات بورق مربعات لتمثيل ضرب الكسور .واطلب منهن استعمال اقالم تظليل ملونة أو أقالم
الخشب الملونة ،ليتمكن من رؤية المقطع المتداخل في النوذج بصورة أفضل.
اطلب إلى التلميذات جمع بيانات حول المتوسط السنوي لسقوط األمطار على منطقة يختارونها بأنفسهن.
وأخبرهن بأن المنطقة قد يسقط عليها فقط كسر من متوسطها السنوي خالل موسم جفاف.
استعمل نماذج لمراجعة التحويل من عدد كسري إلى كسر غير فعلي.
أطلب إلى التلميذة أن تقارن بين ضرب الكسور االعتيادية وضرب األعداد الكسرية.
اطلب إلى التلميذات عمل لوحة توضيح طريقة قسمة الكسور ،على أن تتضمن إرشادات الستعمالها
وتطبيقها على ايه مسألة خطوة خطوة.
أحفز التلميذات لكتابة ثالث مسائل على القل ،تتصمن قسمة الكسور للتدرب على االختبارات ،واطلب
ايضا ً أن يكتبن مفتاح إجابة لهذه المسائل .واسمح لهن بتبادل المسائل وحلها.
أشجع التلميذات على أن يطورن تقوير نواتج القسمة بصورة تلقائية قبل أن يبدأن بالعملية الحسابية.
وأراجع معهن طريقة تحويل العدد الكسري إلى كسر فعلي.
إجراء مسابقة للتلميذات بتجميع مقاالت تتعلق بضرب الكسور واألعداد الكسرية وقسمتها.

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األحد
اختبار التهيئة

اطلب إلى التلميذات
أن يرسمن خط اعداد
ليساعدهم على
تقريب األعداد
الكسرية إلى أقرب
نصف.

أطلب إلى التلميذات
رسم مستطيلُ ،بعداه
3وحدات × 7
وحدات على ورقة
مربعات ،وتظليل
المستطيل.

أكتب مضمون
السؤال على السبورة
عند توجيهه
للتلميذات ،ثم أطلب
إليهن أن يكتبن
عبارة رياضية
مناسبة لمضمون هذا
السؤال.

أسأل التلميذات ما
الكسر من الساعة
الذي يساوي مجموع
 31دقيقة و 11
دقائق؟

ارسم جدوالً لمساعدة
الطالب على تنظيم
أعمالهن ،عند حل
األمثلة واألسئلة
المتعلقة بجمع
األعداد الكسرية
وطرحها.

اطلب إلى التلميذات
جمع بيانات حول
المتوسط السنوي
لسقوط األمطار على
منطقة يختارونها
بأنفسهن .وأخبرهن
بأن المنطقة قد يسقط
عليها فقط كسر من
متوسطها السنوي
خالل موسم جفاف.

استعمل نماذج
لمراجعة التحويل من
عدد كسري إلى كسر
غير فعلي.

أطلب إلى التلميذة أن
تقارن بين ضرب
الكسور االعتيادية
وضرب األعداد
الكسرية.

تسمح خطة ((تمثيل
المسألة)) للتلميذات
بتعرف المسألة
بصريا ً أو حس َّيا
باستعمال موا ّد
محسوسة .وهي
مفيدة بشكل خاص
في مواضيع القياس
واالحتماالت والكسور
االعتيادية.
اطلب إلى التلميذات
أن يكتبن مسائل
رياضية تتعلق بكل
دروس على بطاقات
مرقمة ،وعلى أن
تكتب اإلجابات خلفها
بصورة مرتبة.
ويمكنهن استعمال
البطاقات لمراعة
جميع أنواع
االختيارات.
اطلب إلى التلميذات
عمل لوحة توضيح
طريقة قسمة
الكسور ،على أن
تتضمن إرشادات
الستعمالها وتطبيقها
على ايه مسألة
خطوة خطوة.

أطلب إلى التلميذات
الكتابة عن طريقة
استعمالهن إنشاء
خطة "تمثيل
المسألة"

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َو َب َر َكا ُت ُه
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

استعمل بطاقات
مرقمة لتكوين
مجموعة من
البطاقات الخاطفة
تتضمن اعدادا كلية،
وكسور اعتيادية،
وأعدادا كسرية ثم
اخلط هذه البطاقات
ووازعها على
مجموعتين.
أشجع التلميذات على
أن يطورن تقوير
نواتج القسمة
بصورة تلقائية قبل
أن يبدأن بالعملية
الحسابية .وأراجع
معهن طريقة تحويل
العدد الكسري إلى
كسر فعلي.

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

