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مادة الرياضيات

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف الرابع ابتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرس/ة
املشرف/ة الرتبوية

أعدافػاضتطضغمػسيػاضططضصظ

 -1غشط اٌؼم١ذح اإلسالِ١خ اٌظذ١ذخ ٚاٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌّف١ذح ٚاالتجب٘بد ٚاٌم ُ١اٌّشغٛثخ ٌذ ٜاٌغالة
ٌ١شجٛا سجبالً -أٔ ٚسبء فبٌّ٘ ٓ١ذٚسُ٘ ف ٟاٌذ١بحٚ ،اػ ٓ١ثؼم١ذتِ ُٙذافؼ ٓ١ػٕٙب ٚػبٍِ ٓ١ف ٟضٛئٙب ٌخ١ش
اٌذٔ١ب ٚا٢خشح ِؼب.
 -2تٛف١ش اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌالصِخ ٌطغ٠ٛش اٌّجطّغ الطظبد٠ب ٚاجطّبػ١ب ٚثمبف١ب ثّب ٠خذَ خغظ اٌطّٕ١خ اٌغّٛدخ
ف ٟاٌٍّّىخ ٠ٚذفغ ٘زٖ اٌخغظ ِٓ ٔجبح إٌٔ ٝجبح.
 -3اٌذشص ػٍِ ٝظٍذخ اٌفشد ٚاٌجّبػخ ِؼب  ،ف٠ ٛٙجطغِ ٟظٍذخ اٌفشد ِٓ خالي تؼٍ ّٗ١تؼٍّ١ب وبف١ب ِف١ذا ٌزاتٗ
 ،وّب ٠جطغِ ٟظٍذخ اٌجّبػخ ثبإلفبدح ِّب ٠طؼٍّٗ األفشاد ٌطغ٠ٛش اٌّجطّغ ثظٛست: ٓ١
 .خالي اإلسٙبَ ف ٟاإلٔطبج ٚاٌطّٕ١خ
األِ١خ ٔٚ ،شش اٌٛػٟ

أ ) ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ

ة ) غ١ش ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ خالي اٌمضبء ػٍٝ

ٌذ ٜجّ١غ أثٕبء األِخ ثشىً ٠ضّٓ ٌ ُٙد١بح ٚاػ١خ ِسطٕ١شح
ٚدٚسا أوثش فبػٍ١خ ف ٟثٕبء ِجطّؼبت. ُٙ

أعدافػتطضغمػاضطرحضظػاالبتدائغظ
 -1غررشط اٌؼم١ررذح اإلسررالِ١خ اٌظررذ١ذخ فررٔ ٟفسر ٗ١اٌغفٍرخ ٚسػب٠طٙرب ثطشث١ررخ إسررالِ١خ ِطىبٍِررخ ،فرر ٟخٍمٙرب،
ٚجسّٙبٚ ،ػمٍٙبٌٚ ،غطٙبٚ ،أطّبئٙب إٌ ٝأِخ اإلسالَ.
 -2تذس٠ت اٌغبٌجبد ػٍ ٝإلبِخ اٌظالحٚ ،األخز ثآداة اٌسٍٛن ٚاٌفضبئً .
 -3تّٕ١خ اٌّٙبساد األسبس١خ اٌّخطٍفخ ٚخبطخ اٌّٙبسح اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌّٙبسح اٌؼذد٠خٚ ،اٌّٙبساد اٌذشو١خ .
 -4تض٠ٚذ اٌغبٌجخ ثبٌمذس إٌّبست ِٓ اٌّؼٍِٛبد فِ ٟخطٍف اٌّٛضٛػبد .
إٌؼَُٚ ،تٕفرغ
 -5تؼش٠ف اٌغبٌجخ ثٕؼُ اهلل ػٍٙ١ب فٔ ٟفسٙبٚ ،ف ٟث١ئطٙب االجطّبػ١خ ٚاٌجغشاف١خ ٌطذسٓ اسطخذاَ ِّ
ٔفسٙب ٚث١ئطٙب .
 -6تشث١خ رٚل ٓٙاٌجذ٠ؼٚ ،ٟتؼٙذ ٔشبع ٓٙاالثطىبسٚ ،ٞتّٕ١خ تمذ٠ش اٌؼًّ اٌ١ذٌ ٞٚذ. ٓٙ٠
 -7تّٕ١خ ٚػ ٟاٌغبٌجخ ٌطذسن ِب ػٍٙ١ب ِٓ اٌٛاججبد ِٚبٌٙب ِٓ اٌذمٛق

ف ٟدذٚد سرِّٕٗ ٚخظربئض اٌّشدٍرخ

اٌط ٟتّش ثٙب ٚ ،غشط دت ٚعٕٙب ٚ ،اإلخالص ٌٛالح أِش٘ب .
 -8ت١ٌٛذ اٌشغجخ ٌذ ٞاٌغبٌجبد ف ٟاالصد٠بد ِٓ اٌؼٍُ إٌبفغ ٚاٌؼًّ اٌظبٌخ ٚتذس٠ج ٓٙػٍ ٝاالسرطفبدح ِرٓ أٚلربد
اٌفشاؽ .
 -9إػذاد اٌغبٌجخ ٌّب ٘ ٍٟ٠زٖ اٌّشدٍخ ِٓ ِشادً د١بتٙب
()1

االعدافػاضطاطظػضطادةػضضرغاضغاتػ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ِطبثؼخ تذم١ك اٌٛالء هلل ٚدذٖ ٚجؼً األػّبي خبٌظخ ٌٛجِٚ ٗٙسطمّ١خ ف ٟوبفخ جٛأجٙب ػٍ ٝششػٗ.
دػُ اٌؼم١ذح اإلسالِ١خ اٌط ٟتسطم ُ١ثٙب ٔظشح اٌغبٌجخ إٌ ٝاٌىٚ ْٛاإلٔسبْ ٚاٌذ١بح ف ٟاٌذٔ١ب ٚا٢خرشح ثبٌّفربُ٘١
األسبس١خ ٚاٌثمبفخ اإلسالِ١خ اٌط ٟتجؼٍٙب ِؼطضح ثبإلسالَ ٚلبدسح ػٍ ٝاٌذػٛح إٌٚ ٗ١اٌذفبع ػٕٗ.
تّى ٓ١االٔطّبء اٌذ ٟألِخ اإلسالَ ٚاٌذبٍِخ ٌشا٠خ اٌطٛد١ذ.
تذم١ك اٌٛفبء ٌٍٛعٓ اإلسالِ ٟاٌؼبَ ٚاٌٛعٓ اٌخبص (اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ).
تؼٙذ لذساد اٌغبٌجخ ٚاسطؼذاد٘ب اٌّخطٍف اٌز٠ ٞظٙرش فر٘ ٟرزٖ اٌفطرشح ٚتٛجٙٙ١رب ٚفرك ِرب ٕ٠بسرجٙب ِٚرب ٠ذمرك
أ٘ذافٙب اٌطشث٠ٛخ اإلسالِ١خ فِ ٟفِٙٛٙب اٌؼبَ.
تّٕ١خ اٌطفى١ش اٌؼٌٍّ ٟذ ٜاٌغبٌت ٚتؼّ١ك سٚح اٌجذث ٚاٌطجش٠ت ٚاٌططجغ إٌّٙجٚ ٟاسطخذاَ اٌّشاجرغ ٚاٌطؼرٛد
ػٍ ٝعشق اٌذساسخ اٌسٍّ١خ.
إتبدخ اٌفشطخ ٌٍغبٌجبد اٌمبدساد ٚإػذادُ٘ ٌّٛاطٍخ اٌذساسخ ثّسط٠ٛبتٙب اٌّخطٍفخ ف ٟاٌّؼب٘ذ اٌؼٍ١رب ٚاٌىٍ١ربد
اٌجبِؼ١خ فِ ٟخطٍف اٌطخظظبد.
ت١ٙئخ سبئش اٌغبٌجبد ٌٍؼًّ ف١ِ ٟبد ٓ٠اٌذ١بح ثّسط ٜٛالئك.

أعدافػتدرغسػطادةػاضرغاضغات

 -1ف ُٙاٌّذ١ظ اٌّبد ِٓ ٞد١ث اٌىُ  ٚاٌى١ف  ٚاٌشىً .
 -2اٌمذسح ػٍ ٝتٛظ١ف أسبٌ١ت اٌطفى١ش اٌش٠بض ٟف ٟدً اٌّشىالد .
 -3إدسان اٌّفب٘ ٚ ُ١اٌمٛاػذ  ٚاٌؼاللبد  ٚاألّٔبط اٌش٠بض١خ .
 -4اوطسبة اٌّٙبساد  ٚاٌخجشاد ف ٟإجشاء اٌؼٍّ١بد اٌش٠بض١خ اٌّخطٍفخ .
 -5تّٕ١خ اٌمذسح  ٚاالسطؼذاد ٌٍطؼٍُ اٌزات. ٟ
 -6تّٕ١خ اٌمذسح ػٍ ٝاالتظبي  ٚاٌطؼج١ش ثٍغخ اٌش٠بض١بد .
ِ -7ؼشفخ إسٙبِبد اٌش٠بض١بد ف ٟاٌذ١بح  ٚف ٟتمذَ اٌؼٍ َٛاألخش.ٜ
 -8تّٕ١خ ِٛ١ي  ٚاتجب٘بد إ٠جبث١خ ٔذ ٛاٌش٠بض١بد  ٚتمذ٠ش ػٍّبء اٌش٠بض١بد ف ٟتغ٠ٛش٘ب .
 -9تٛظ١ف اٌطمٕ١خ اٌذذ٠ثخ ف ٟإجشاء اٌطغج١مبد اٌش٠بض١خ .

()2

توزغعػطظكجػطادةػػ(ػػػاضرغاضغاتػ)ػػػضضصفػػ(ػػاضرابعػاالبتدائيػ)ػاضفصلػاضدراديػاألولػػ(1441عـ)ػ
األسجٛع

٘1441/1/2ـ

٘1441/1/6ـ

األسبىع

األسجٛع

٘1441/1/16ـ

ػاضطقارظظػبغنػاألرداداألسبىع

األسجٛع

األسجٛع

٘1441/1/32ـ

األسجٛع

األسجٛع

األسجٛع

األسبىع

ِؼٍُ/ح اٌّبدح
أ/

٘1441/2/7ـ

ػػاضجطعػػػػ-ػػاضطرحػ-ػاضطرحػبوجودػاالصفار

ػ-ػخطظػحلػاضطداضظػ-اضتطثغلػباضظقاط

٘1441/2/14ـ

٘1441/2/18ـ

٘1441/2/28ـ

٘1441/3/3ـ

األسبىع

٘1441/2/25ـ

٘1441/2/21ـ

ػتطثغلػاضجطلػاضطددغظػوصتابتكاػ-اضطباراتػواضجطلػاضطددغظػػخطظػحلػاضطدأضظػاألسبىع

٘1441/3/12ـ

٘1441/3/6ـ

-اصتذافػشاردةػطنػجدولػ-جداولػاضدوال:ػجداولػاضجطعػواضطرحػ

-ػجداولػاضدوال:ػاضضربػواضقدطظػ

-ػادتقصاءػحلػاضدأضظػ

-ػاختبارػاضفصل

٘1441/2/13ـ

٘1441/3/17ـ

األسبىع

٘1441/3/24ـ

٘1441/3/22ـ

-اضضربػسيػطضارفاتػ11110111011ػ-ػطكارةػحلػاضطدائلػ

-ضربػرددػطنػرشطغنػسيػرددػطنػرشمػواحدػدونػإرادةػاضتجطغعػ

-تقدغرػظواتجػاضضربػ

-ضربػرددػطنػرشطغنػسيػرددػطنػرشمػواحدػطعػإرادةػاضتجطغع

٘1441/3/27ـ

٘1441/4/1ـ

األسبىع

٘1441/4/8ـ

٘1441/4/4ـ

-ادتقصاءػحلػاضطدأضظ

-ػػاضضربػسيػطضارفاتػاضطذرةػػػ-ػتقدغرػظاتجػاضضربػ

ػ-ػضربػرددػطنػثالثظػأرشامػسيػرددػطنػرشمػواحد

-ػخطظػحلػاضطدأضظ

٘1441/4/11ـ

٘1441/4/15ـ

سيػرددػطنػرشطغنػػ-ػضربػاألردادػاضصبغرةػ

17
18

٘1441/2/11ـ

جطعػاضبغاظاتػوتظظغطكاػ

-ػضربػرددػطنػرشطغنػسيػرددػطنػرشطغنػػ-ضربػرددػطنػثالثػأرشامػ

األسجٛع

٘1441/1/23ـ
حلػاضطدائل

-ػاضتطثغلػباألرطدةػ-ػتحدغدػاضظواتجػاضططصظظػػػ-االحتطال

األسجٛع

٘1441/1/27ـ

اضجبر:خصائصػاضجطعػوشواردػاضطرحػ-ػتقدغرػاضطجطوعػواضفرقػ-ػطكارةػ

-ػترتغبػاألردادػ-ػتقرغبػاألردادػ-ػادتقصاءػحلػاضطدائل

٘1441/2/4ـ

٘1441/1/9ـ

-ػاضقغطظػاضطظزضغظػضطنػاضطالغغنػ-ػطكارةػحلػاضطدائل

اضتكغئظػواالدتطداد-ػاضقغطظػاضطظزضغظػضطنػطئاتػاألضوف

٘1441/1/22ـ

٘1441/1/13ـ

٘1441/4/25ـ

٘1441/5/7ـ

ادتصطالػاضبراطجػاضطالجغظػضضطاضباتػزغرػاضطتقظاتػػ
ضططاغغرػاضتقوغم
اٌّششف/ح اٌطشث٠ٛخ
أ/

األسبىع

٘1441/4/22ـ

٘1441/4/18ـ

طراجطظ

16
المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل
الدراسي األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي الثاني

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ
1441/25/24هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م
2222/21/19م

لبئذ/ح اٌّذسسخ
أ/

()3

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻋﺮض اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎب وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮض ﻣﺎذا اﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻤﻔﺮدات ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺎب وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻄﻮﻳﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺪاد ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻋﺪاد واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.

 -1اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ﻗﺮاءة اﻷﻋﺪاد وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ  -ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻋﺪاد -
اﻟﻬﺪف اﻷول
ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﻋﺪاد
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح

1

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

 -2ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ﻗﺮاءة اﻷﻋﺪاد وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ  -ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻷﻋﺪاد  -ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﻋﺪاد
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻻ ﺗﺤﻞ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة
اﻋﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ.
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س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة الرياضيــات
الصف الرابع االبتدائى
عدد صفحات المادة  66 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
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
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

