اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة ( الرياضيات )
األسبوع 1442/6/4هـ

1

األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

1442/6/8هـ

* النقود
* عد النقود
* النقود (100لاير)
* ترتيب األعمال اليومية
1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

* المئات
* اآلحاد والعشرات والمئات
* أحل المسألة
* القيمة المنزلية لألعداد حتى 1000
* قراءة األعداد حتى 100وكتابتها
1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

* وحدات الطول غير القياسية
* أحل المسألة
* قياس األطوال بالسنتيمترات
* استعمال مسطرة السنتمترات
1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

* جمع المئات
* الجمع بإعادة تجميع األحاد
* الجمع بإعادة تجميع العشرات
* أحل المسألة

للصف ( الثاني االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )

األسبوع 1442/6/11هـ

2

األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

14

1442/6/15هـ

* الوقت بالساعات الكاملة
* الوقت بنصف الساعة
* تقدير الزمن
* الوقت بربع الساعة
* أحل المسألة
1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

* مقارنة األعداد
* ترتيب األعداد
* األنماط العددية
* اختبار الفصل – اختبار تراكمي
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

* مقارنة المساحات وترتيبها
* قياس المساحة
* استقصاء حل مسألة
* اختبار الفصل – اختبار تراكمي
1442/9/9هـ

1442/9/10هـ

* تقدير ناتج الجمع

* طرح المئات
* الطرح بإعادة تجميع العشرات

األسبوع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
استكمال البرامج العالجية للمتعلمين
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
غير المتقنات لمعايير التقويم
بداية إجازة نهاية العام

17
18

األسبوع 1442/6/18هـ

1442/6/22هـ

* الوقت ألقرب  5دقائق
* اختبار الفصل – اختبار تراكمي
* كسور الوحدة
* الكسور الدالة على أكثر من
جزء
* خطة حل مسألة

3

األسبوع

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

*المجسمات
* األوجه واألحرف والرؤوس
* األشكال المستوية
* أحل المسألة

7
األسبوع

11
األسبوع

15

1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

* وحدات السعة غير القياسية
* أحل المسألة
* الملليمترات واللترات
1442/9/13هـ

1442/9/17هـ

* الطرح بإعادة تجميع المئات
* تقدير ناتج الطرح
* اختبار الفصل – اختبار تراكمي

1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م

األسبوع

4

األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

* الكسور المساوية للواحد
* مقارنة الكسور
* الكسور كأجزاء من مجموعة
* استقصاء حل مسألة
* اختبار الفصل – اختبار تراكمي
1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

* األضالع والرؤوس
* مقارنة األشكال الهندسية
* تكوين األشكال
* اختبار الفصل – اختبار تراكمي
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

* وحدات الوزن غير القياسية
* الجرام والكيلوجرام
اختبار الفصل – اختبار تراكمي
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

استكمال البرامج العالجية

ج

المادة

الفصل
عنوان الدرس
الصف
النقود ( لاير 5 ،رياالت 10 ،رياالت الحصة
50 ،رياال)
العام الدراسي
التاريخ
.........................................=30+15
أوجدي ناتج:
تمهيد الدرس
األهداف السلوكية
فى نهاية هذا الدرس تكون الطالبة
قادرة بإن اهلل تعالى على:

ـ أن تتعرف الطالبة على النقود.

رياضيات
ثانية ب

إجراءات التدريس
ـ عن طريا الحوار وال ناقشة تتعرف الطالبات على النقود.

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

الوسيلة

كتاب الطالبة

تقويم الهدف

تعرفي على النقود.
ـ ّ

 أن تحــدد الطالبــة قي ــة ج وعــة ـ عن طريا الشرح والتحليل تحدد الطالبة قي ة ايوراا ال الية بالعد التصاعدى.ـــــــــــن ايوراا النقديـــــــــــة بالعـــــــــــد

عرض بوربوينت

التصاعدى.

ايوراا

التصاعدى.

ـ ب ساعدة ال عل ة تجد الطالبة قي ة ايوراا ال الية ذات القي ة ايكبر.
ــــــ أن تجـــــد الطالبـــــة قي ـــــة ايوراا
ال الية ذات القي ة ايكبر.

ــــــ أن تلـــــرا الطالبـــــة بـــــين الـــــ

و5رياالت و10رياالت و 50رياال.

 -حددي قي ة ج وعة ن

كتاب الطالبة
ـ ب ساعدة ال عل ة تلرا الطالبة بين ال

بالعد

النقدية

ـ أوجدي قي ة ايوراا ال الية
ذات القي ة ايكبر.

و5رياالت و10رياالت و50رياال.
نقود

و5رياالت

فرقي بين ال
ـ ّ
و10رياالت و 50رياال.

إجراءات التدريس

األهداف السلوكية

الوسيلة

تقويم الهدف

 أن تتـــــدرب الطالبـــــة علـــــى حـــــلسائل على النقود.

ـ تتدرب الطالبة على حل سائل النقود.

الواجب المنزلي:

حل ت ارين  2 ،1صــــ6

حل ت ارين ن  6ص11
التطبيق:

كتاب الت ارين.

السبورة

 -تدربي على حل سائل

على النقود.

ايخوة ال عل ين وال عل ات
السالم عليكم ورح ة اهلل وبركاته
يسر ؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ا يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442هـ لللصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات شروع ال لك عبداهلل  +خ اسي  +االستراتيجيات الحديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +الخطوات ايربعة  +ال سرد  +الخطة التلصيلية  +الطريقة
الرباعية  +تخطيط الدروس وفا السالسل  +طريقة التخطيط للدروس ال عت د على االداء
ال رفقات
ثالثة عروض بور بوينت ختللة لكل درس

+
كتاب الطالبة و دليل ال عل ه
+
سجالت التقويم وال هارات حسب نظام نور
+
جلدات اختبارات تنوعه
+
أورا قياس لكل درس
+
أوراا ع ل لكل درس
+
سجل إنجاز ال عل ة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
ال سرد
+

حل أسئلة الكتاب
+
خرائط و لاهيم
+
اثراءات
شرح ت يز بالليديو لج يع دروس ال نهج
التوصيل للرياض والخرج جانا
ل ن هم خارج دينة الرياض يضاف قي ة االرسالية 50

اع ال نصة درستي االسبوع الواحد 60

للليدكس( ن  48ساعة الى  72ساعة)

سبعة اسابيع 400

لحجز طلبكم وتسجيل علو ات اإلستالم :
للطلب ن داخل ال لكة ي كنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444

وي كنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريا الرابط
www.mta.sa/c
كذلك ي كننا التوصيل عن االي يل او الليدكس لج يع دن ال لكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة لونة _ طباعة عادية)
اي يل ال بيعات
T@mta.sa
سعر ال ادة على سي دي 20
سعر ال ادة عن طريا االي يل 20
سعر ال ادة ع السي دي طباعة عادية 50
سعر ال ادة ع السي دي طباعة لونة 100
ل ن هم خارج دينة الرياض يضاف قي ة االرسالية 50

للليدكس ال ستعجل

وهنا أرقام حسابات ال ؤسسة لل عل ين
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم “ ؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
صرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرح ن العتيبي”
=======================
البنك ايهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سا با
8001852539
اي بان بنك سا با
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)

SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي اللرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستث ار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االن اء
68202882885000

(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

ي كنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بال ادة بشعار الرؤية والوزارة بقي ة 50

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليلونيا على احدي االرقام التالية:

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

