الرياضيات
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد










متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالممية التالي تسالتقيم بهالا ناالرة الطالبالة إلالى الكالوو واإلنسالاو والحيالاة فالي الالدنيا وااخالرة بالمألالاسيم األساسالية والثقافالة
اإلسممية التي تجعلها معتزة باإلسمم وقادرة على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكيو االنتماء الحي ألمة اإلسمم والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطو اإلسممي العام والوطو الخاص (المملكة العربية السعودية).
تعهد قدرات الطالبة واستعدادسا المختلف الذي ياهر في سذه الألترة وتوجيهها وفق ما يناسبها وما يحقق أسالدافها التربويالة اإلسالممية
في مألهومها العام.
تنمية التألكير العلمي لالد الطالالو وتعميالق رول البحالل والتجريالو والتتباله المنهجالي واسالتخدام المراجاله والتعالود علالى طالرق الدراسالة
السليمة.
إتاحة الألرصة للطالبات القادرات وإعدادسم لمواصلة الدراسة بمسالتوياتها المختلألالة فالي المعاسالد العليالا والكليالات الجامعيالة فالي مختلالف
التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في مياديو الحياة بمستو الئق.
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فهم المحيط المادي مو حيل الكم و الكيف و الشكل .

-2

القدرة على توايف أساليو التألكير الرياضي في حل المشكمت .

-3

إدراك المألاسيم و القواعد و العمقات و األنماط الرياضية .

-4

اكتساو المهارات و الخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختلألة .

-5

تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الذاتي .

-6

تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .

-7

معرفة إسهامات الرياضيات في الحياة و في تقدم العلوم األخر .

-8

تنمية ميول و اتجاسات إيجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تطويرسا .

معلومات عو المعلمة

 االسم:
 المؤسل:
 التخصص:
 الصألوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيه المعلمة

توقيه المديرة

توزيه منهج مادة الرياضيات الصف الثاني اإلبتدائي الألصل الدراسي الثاني
األسبوع

التاريخ
مو

إلى

1

األحد 1442/6/4سـ

الخميس 1442/6/8سـ

2
3
4
5
6
7

األحد 1442/6/11سـ
األحد 1442/6/18سـ
األحد 1442/6/25سـ
األحد 1442/7/2سـ
األحد 1442/7/9سـ
األحد 1442/7/16سـ

الخميس 1442/6/15سـ
الخميس 1442/6/22سـ
الخميس 1442/6/29سـ
الخميس 1442/7/6سـ
الخميس 1442/7/13سـ
الخميس 1442/7/20سـ

8
9
10
11
12
13
14

األحد 1442/7/23سـ
األحد 1442/8/1سـ
األحد 1442/8/8سـ
األحد 1442/8/15سـ
األحد 1442/8/22سـ
األحد 1442/8/29سـ
األحد 1442/9/6سـ

الخميس 1442/7/27سـ
الخميس 1442/8/5سـ
الخميس 1442/8/12سـ
الخميس 1442/8/19سـ
الخميس 1442/8/26سـ
الخميس 1442/9/3سـ
الخميس 1442/9/10سـ

15

األحد 1442/9/13سـ

الخميس 1442/9/17سـ

16
18-17

الثمثاء 1442/10/6سـ
األحد 1442/10/11سـ

الخميس 1442/10/8سـ
الخميس 1442/10/22سـ

الدروس

النقود -عد النقود –النقود ()1000لاير
الوقت بالساعات الكاملة – الوقت بنصف ساعة –
تقدير الزمو  -الوقت -أحل المسألة أبحل عو نمط – الوقت بربه ساعة – الوقت ألقرو  5دقائق
سيا بنا نلعو – اختبار الألصل  – 8كسور الوحدة – الكسور الدالة على أكثر مو جزء
أحل المسألة أرسم صورة – الكسور المساوية للواحد – مقارنة الكسور – الكسور كأجزاء مو مجموعة – استقصاء حل المسألة
اختبار الألصل  – 9المئات – المئات والعشرات و ااحاد – أحل المسألة أنشئ قائمة
القيمة المنزلية لألعداد حتى  – 1000تدريبات إضافية – سيا بنا نلعو – قراءة األعداد حتى  100و كتابتها
مقارنة األعداد – ترتيو األعداد – األنماط العددية  -اختبار الألصل
المجسمات – األوجه و الحرف والرؤوس – األشكال المستوية
أحل المسألة أبحل عو نمط – األشكال المستوية – األضمع والرؤوس – مقارنة األشكال الهندسية – تكويو األشكال
اختبار الألصل  – 11اختبار تراكمي –وحدات الطول غير القياسية – أحل المسألة (أخمو ثم أتحقق ) – قياس األطوال بالسنتيمترات
استعمال المسطرة – السنتيمترات – المساحة – استقصاء حل المسألة
اختبار الألصل  – 12وحدات السعة غير القياسية – أحل المسألة ( أمثلها ) – المللترات و اللترات
وحدات الوزو غير القياسية – الجرام و الكيلو جرام – استقصاء حل المسألة – اختبار الألصل 13
جمه المئات – الجمه بإعادة تجميه ااحاد  -الجمه بإعادة تجميه العشرات
أحل المسألة – أنشئ جدوال – تقدير ناتج الجمه – طرل المئات – الطرل بإعادة تجميه العشرات
الطرل بإعادة تجميه المئات – تقدير ناتج الطرل – اختبار  – 14اختبار تراكمي 2
مراجعة عامة
االختبارات

ممحاات

رياضيات  2ب

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

موضوع الدرس

النقود (لاير 5 ،رياالت 10 ،رياالت50 ،
رياال)

صألي عمقة الورقة النقدية مو فئة  50رياال باألوراق مو الألئات األخر  10 :رياالت 5 ،رياالت،
لاير واحد.

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم

األحد

الحصة
الألصل

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

حددي قيمة مجموعة من األوراق النقدية بالعد
التصاعدي.

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم
⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

الرجوع إلى مصادر البحل وجمه معلومات إثرائية عو الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنأليذ حقيبة اإلنجاز
المناقشة ⃝
الممحاة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشألوية ⃝

تقويم بنائي

أو تحدد التلميذة قيمة مجموعة مو
األوراق النقدية بالعد التصاعدي.
أو تستعمل التلميذة األوراق النقدية
في العد مه كتابة المجموع.
أو تحل التلميذة مسائل على النقود.

فكرة الدرس:
أحدد قيمة مجموعة مو األوراق النقدية بالعد التصاعدي.
أتأكد:
أستعمل األوراق النقدية .أعد ثم أكتو المجموع:
 ...........رياالا  ........... ،رياالا
أتحدل:
أصف عمقة الورقة النقدية مو فئة  50رياال باألوراق مو الألئات األخر :
 10رياالت 5 ،رياالت ،لاير واحد.
مسائل مهارات التألكير العليا:
أصحح الخطأ :عد جمال نقوده بالطريقة التي تاهر على السبورة أجد خطأ
جمال ثم أصححه.

التقويم

تقويم ختامي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

مراجعة ما سبق دراستة

األربعاء

التاريخ

نشاط إثرائي

الخبرات السابقة

االثنيو

الثمثاء

الخميس

رابط تفاعلي

استعملي األوراق النقدية في العد مه
كتابة المجموع.
حلي مسائل على النقود.

متابعة حل أنشطة الكتاو.

الروابط التألاعلية بالكتاو المدرسي
المهارات المستهدفة

استماع
التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تحدث

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخر

..............

تفكير

األخوة المعلميو والمعلمات
السمم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أو تقدم كل ما يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442سـ للألصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيه  +أسداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +خماسي  +االستراتيجيات الحديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +الخطوات األربعة  +المسرد  +الخطة
التألصيلية  +الطريقة الرباعية  +تخطيط الدروس وفق السمسل  +طريقة التخطيط للدروس المعتمد على االداء
المرفقات
ثمثة عروض بور بوينت مختلألة لكل درس
+
كتاو الطالبة و دليل المعلمه
+
سجمت التقويم والمهارات حسو ناام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاو
+
خرائط ومألاسيم
+
اثراءات

شرل متميز بالأليديو لجميه دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمو سم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للأليدكس( مو  48ساعة الى  72ساعة)

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيه  400لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستمم :
للطلو مو داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلو
إلكترونيا ا عو طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عو االيميل او الأليدكس لجميه مدو المملكة
حسو طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عو طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مه السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مه السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمو سم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للأليدكس المستعجل
وسنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلميو
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي باو)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمو العتيبي”
=======================
البنك األسلي
21065828000106
(اي باو)
SA0610000021065828000106
____________________________

بنك سامبا
8001852539
اي باو بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي باو)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الألرنسي
K2213000185
(اي باو)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البمد
900127883010006
(اي باو)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي باو)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي باو)

SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي باو)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم طلو دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليألونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

