معلمة المادة

مادة الرياضيات الصف الثانى الثانوى
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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تنمية القدرات والمهارات البدنية (المهارات الحركية الكبرى والدقيقة وتنمية التأزر الحسى الحركى ).
اكتساب مهارات تأسيسية لمادة الرياضيات من حيث اللغة والرموز والمعلومات وأساليب التفكير
اكتساب مهارات أساسية تتفق مع أهداف تعليم هذه الفئة ومراحل نموهم العقلى .
تنمية مهارات عقلية تمكن التلميذة من االستفادة فى المعلومات التى تعلمها والمهارات التى اكتسبها وتوظيفها من الناحية االجتماعية
واالستقاللية والمهنية .
العمل على تحقيق التكيف النفسى السلوكى والتوافق االنفعالى وتمنية الثقة بالنفس واالستقالل الذاتى فى بيئة المدرسة واألسرة والمجتمع
.
تنمية العمليات العقلية المختلفة ( كالحفظ  ،والتذكر ،وتركيز االنتباه ،وحل المشكالت )
تمكين التلميذة من إجراات بعض التطبيقات الرياضية على مجموعة األشياء كالتصنيف والمقارنة والترتيب
توظيف األعداد فى تنمية المهارات والمعارف الالزمة للقيام بالمتطلبات الشخصية اليومية البسيطة .
تنمية القدرات الحسابية للمتعلمة وتدريبها على العمليات الحسابية والتعبير عن احتياحاته ورغباته بطريقة مالئمة .
تنمية ميول التلميذة واهتماماتها وإكسابها مهارات استقاللية .
تنمية المفاهيم الرياضية (األشكال الهندسية _ مفهوم العدد_ القياس _ مفهوم الزمان _ المفاهيم المكانية )
أن تحفظ التلميذة مفهوم القسمة .
أن تكتب التلميذة إجراء عملية القسمة .
أن تحفظ التلميذة طرق حل مسائل القسمة .
أن تحفظ التلميذة تصنيف المنتجات حسب السعر .
أن تحفظ التلميذة تصنيف المنتجات حسب النوع .
أن تحفظ التلميذة تصنيف المنتجات حسب الحجم .
أن تحفظ التلميذة تصنيف المنتجات حسب الوزن .
أن تحفظ التلميذة تصنيف المنتجات حسب المقاس والكمية .
أن تحفظ التلميذة تصنيف المنتجات حسب المذاق والعدد .
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