مادة الرياضيات
الصف الرابع االبتدائي
التحضير بطريقة
استراتيجيات التعلم النشط

 إتاحة الفرصة أمام المتعلم كـي يـمارس طـرق الـتفكـيـر السـليـم.
 مسـاعـدة المتعلم على اكتـسـاب المـهارة في حـل المـشـكالت.
 مسـاعـدة المتعلم على الـتعـرف على دور الريـاضيـات في التـطـور الحـضاري واإلنـسـاني.
 مسـاعـدة المتعلم على اكـتسـاب الـمهـارة في اسـتيـعاب مـا يدرس من ريـاضيـات.
 مسـاعـدة المتعلم على االعـتمـاد على نـفـسـه في تحـصيـل الريـاضيـات و الـقـدرة على الـتعبيـر عـن الـعـالقـات الريـاضيـة بدقـة.
 مسـاعـــدة المــتعلم علــى تـكـويـــن وتنميـــة بـعـــ االتجـاــــات الـسـليـــمة مـــةلو الـــتعاون والدقــة و احـــترام الـغيـــر وتـقـــبل الـنقـــد
الـبناء.
 اسـتيـعـاب الـمفـاـيـم األسـاسـية في الـحـسـاب مـةـلو مـفهـوم الـعــدد والـفـئـة والـصـفـر.

 فهم المحيط المادي من حيث الكم والكيف والشكل.
 القدرة على توظيف أساليب التفكير الرياضي في حل المشكالت.
 معرفة إسهام الرياضيات في الحياة وتطور العلوم األخرى.
 إدراك المفاـيم والواعد والعالقات الرياضية.
 اكتساب المهارات والخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختلفة.
 تنمية الميول واالتجاـات اإليجابية نحو الرياضيات وإسهامات علماء الرياضيات.
 تنمية القدرة على التعبير واالتصال بلغة الرياضيات.
 إعداد المتعلم إعدادا ً صحيحا ً لخو غمار الحياة.









تةبيت وترسيخ المعلومات والمهارات المكتسبة سابقاً.
أن يكون المتعلم ملما ً باألعداد الطبيعية والكسرية والعشرية وقادراً على إجراء العمليات األساسية عليها ومدركا ً
لخواص كل منها.
أن يكتسب المتعلم بع المبادئ األولية في الهندسة عن طريق المالحظة والتطبيق على األشكال الهندسية.
أن يكون المتعلم متمرسا ً في إستخدام األدوات الهندسية إلنشاء أشكال ـندسية.
أن يكون المتعلم قادرا ً على إجراء القياسات والتحويل على المقادير القابلة للقياس.
أن يكون المتعلم قادرا ً على إجراء اغلب العمليات الحسابية وإتقان األساسية منها كالجمع والطرح والضرب.

معلومات عن المعلمة

 االسمو
 المؤـلو
 التخصصو
 الصفوف التي تدرسهاو
 مواد التدريسو
 أسم المدرسةو

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات رابع ابتدائي 1442
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1
2

األحد 1442/6/4ــ
األحد 1442/6/11ــ

الخميس 1442/6/8ــ
الخميس 1442/6/15ــ

3

األحد 1442/6/18ــ

الخميس 1442/6/22ــ

4
5

األحد 1442/6/25ــ
األحد 1442/7/2ــ

الخميس 1442/6/29ــ
الخميس 1442/7/6ــ

6

األحد 1442/7/9ــ

الخميس 1442/7/13ــ

7
8
9
10

األحد 1442/7/16ــ
األحد 1442/7/23ــ
األحد 1442/8/1ــ
األحد 1442/8/8ــ

الخميس 1442/7/20ــ
الخميس 1442/7/27ــ
الخميس 1442/8/5ــ
الخميس 1442/8/12ــ

11

األحد 1442/8/15ــ

الخميس 1442/8/19ــ

12

األحد 1442/8/22ــ

الخميس 1442/8/26ــ

13

األحد 1442/8/29ــ

الخميس 1442/9/3ــ

14

األحد 1442/9/6ــ

الخميس 1442/9/10ــ

15

األحد 1442/9/13ــ

الخميس 1442/9/17ــ

16
18-17

الةالةاء 1442/10/6ــ
األحد 1442/10/11ــ

الخميس 1442/10/8ــ
الخميس 1442/10/22ــ

الدروس
استكشاف  -القسمة مع باق  -قسمة مضاعفات 1000 ،100 ،10
خطة حل القسمة – تقدير ناتج القسمة – القسمة (الناتج من رقمين)
استقضاء حل المسألة  -القسمة (الناتج من ةالةة أرقام)  -األشكال الةالةية األبعاد  -األشكال
الةنائية األبعاد
خطة حل المسألة – الزوايا – المةلث – تمةيل النقاط على خط األعداد
المستوى اإلحداةي  -وحدات الطول المترية  -قياس المحيط  -قياس المساحة
وحدات السعة المترية في النظام المتري  -وحدات الكتلة المترية في النظام المتري  -خطة
حل المسألة – التبرير المنطقي
اختبار الفترة الةالةة
تقدير الحجم وقياسه  -الزمن المنقضي  -الكسور االعتيادية  -خطة حل المسألة
تمةيل الكسور على خط األعداد  -الكسور المتكافئة  -مقارنة الكسور وترتيبها
األعداد الكسرية  -استقضاء حل المسألة – األعشار  -األجزاء من مئة
األعداد الكسرية والكسور العشرية  -خطة حل المسألة  -تمةيل الكسور العشرية على خط
األعداد –
مقارنة الكسور العشرية وترتيبها
اختبار الفترة الرابعة
تكافؤ الكسور االعتيادية والكسور العشرية  -الكسور العشرية والكسور اإلعتيادية واألعداد
الكسرية -
تقريب الكسور العشرية
تقدير نواتج الجمع والطرح
الكسور العشرية والكسور اإلعتيادية واألعداد الكسرية
تقريب الكسور العشرية
تقدير نواتج الجمع والطرح  -خطة حل المسألة  -جمع الكسورالعشرية  -طرح
الكسورالعشرية
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة

رياضيات– الصف الرابع االبتدائي

اليوم

الدرس
المهارة المستهدفة

القسمة مع باق
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

التاريخ
الحصة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اإلجراءات
دور المتعلمة

دور المعلمة


تقديم المعلومات المتوافرة عن
القسمة مع باق ،وتوزيع
األسئلة لمناقشتها من قبل كل
مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى
مجموعات صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.



تحديد أـداف المناقشة حول
كيفية القسمة مع وجود باق
وبدون باق.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.









الواجب المنزليو حل أنشطة كتاب التلميذة5( .دقائق)










التعاون فيما بينهن بغر فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(القسمة مع باق) ،وتحديد
معطياتها ،ووضع التكليفات
واإلرشادات ،والوقت المخصص
لتنفيذـا.
االتفاق على توزيع األدوار ،وكيفية
التعاون وتحديد المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب حسب
األسس والمعايير المتفق عليها.
كتابة التقرير أو عر ما توصلت
إليه المجموعة في جلسة الحوار
العام.
التناقش الجاد حول كيفية القسمة مع
وجود باق وبدون باق.
تلخي ما تم التوصل إليه مع ربط
األفكار والمفاـيم.
استخالص النتائج والتوصيات ،في
ضوء عناصر المناقشة.

األحد

األدوات
الزمن
20د

20د

بروشور
مطبوع /
كتاب التلميذة

أوراق عمل

االةنين

الةالةاء

اإلستراتيجيات
التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم
وضحي كيفية
القسمة مع وجود
باق وبدون باق.

لماذا يكون الباقي
دائما ً أقل من
المقسوم عليه؟

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي الرياضيات
لعام  1442ـه للفصل الدراس ن
الثان
ي
ي
تحضي  +توزي ع  +أهداف

أنواع التحاضي
ر
وحدات ر
بنان  +التعلم النشط  +الخطوات األربعة  +المرسد +
مرسوع الملك عبدهللا +
خماس  +االسياتيجيات الحديثة  +ي
ي
الخطة التفصيلية  +الطريقة الرباعية  +تخطيط الدروس وفق السالسل  +طريقة التخطيط للدروس المعتمد عىل االداء
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه

+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
المرسد
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)

ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم :
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال عىل رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي  20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  100ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================

اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي

K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000

–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

