ا

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

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

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1442/6/4هـ

( الرياضيات )

1442/6/8هـ

األسبوع

 التهئية
1

 المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال
 استقصاء حل المسألة

األسبوع

2

1442/7/6هـ

األسبوع

 مقارنة الكسور االعتيادية

6

1442/8/5هـ

األسبوع

 وحدات السعه

10

 وحدات الزمن

1442/9/3هـ

 استكشاف محيط المستطيل
 محيط مضلع

األسبوع

17
18

7

 تهيئة الفصل11

األسبوع

1442/10/22هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

األسبوع

األسبوع

8

1442/8/19هـ

األسبوع

1442/9/10هـ

 األشكال الثالثية األبعاد

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة نهاية العام

1442/7/23هـ

 استكشاف المسطرة المتريه
 وحدات الطول

1442/8/26هـ

1442/8/22هـ

 االنسحاب في المستوى اإلحداثي

 االشكال الرباعيه
 الهندسة  :األزواج المرتبة

12

 الجبر والهندسة  :تمثيل الدوال
األسبوع

1442/7/27هـ

 مهارة حل المسألة

 خطة حل المساله

1442/9/13هـ

 الكسور المتكافئة

 تهيئة الفصل10

 اختبار الفصل9

1442/9/17هـ

 اإلنعكاس في المستوى اإلحداثي
 الدوران في المستوى اإلحداثي
 اختبار الفصل11

األسبوع

1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

 خطة حل المساله

 مساحة المستطيل والمربع
14

1442/7/20هـ

 طرح الكسور الغير متشابهه

1442/8/15هـ

1442/6/25هـ

 تبسيط الكسور

 مهارة حل المسألة

11

 خطة حل المساله

 المساحة
1442/10/11هـ

1442/8/12هـ

 اختبار الفصل10

1442/9/9هـ

 القواسم والمضاعفات

 استكشاف طرح الكسور غير المتشابهه

 مفردات هندسية

 تهئية الفصل12
13

 استكشاف طرح الكسور المتشابهه

1442/8/8هـ

4

 جمع الكسور المتشابهه

 حساب الزمن المنقضي

 استقصاء حل المسألة
األسبوع

1442/7/13هـ

األسبوع

 استكشاف جمع الكسور غير المتشابهه

 وحدات الكتله

1442/8/29هـ

1442/7/9هـ

 اختبار الفصل

1442/7/16هـ

1442/6/29هـ

 األعداد األولية واألعداد غير األولية

 القواسم المشتركة

 طرح الكسور المتشابهه

 تهئية الفصل9

9

 االحتمال والكسور

 جمع الكسور المتشابهه

 اختبار الفصل
األسبوع

3

 استكشاف جمع الكسور المتشابهه

 المضاعفات المشتركة

1442/8/1هـ

 االحتمال

1442/6/18هـ

1442/6/22هـ

األسبوع

 عد النواتج

 خطة حل المسألة

 خطة حل المسألة
5

1442/6/11هـ

1442/6/15هـ

األسبوع

 استكشاف االحتمال والكسور

 التمثيل باألعمدة
1442/7/2هـ
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استكشاف حجم المنشور

 حجم المنشور
 اختبار الفصل

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

16

مراجعة

الفصل

عنوان الدرس
المتوسط الحسابي والوسيط

الحصة

والمنوال

تمهيد الدرس

التاريخ
............................= 5 – 13

اطرحي

األهداف اإلجرائية السلوكية
أنـــ بإنتهـــال رســـون
قادنة بإذ هللا على:
أ لعرف رس يانات.

المادة

رياضيات

طريقة التدريس

الصف

خامس ب

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

العام الدراسي

إجراءات التدريس

الوسيلة

تقويم الهدف

لطـــة رس اس ـــ
ع طريق رسحةرن ورسمناقش لعرف رس اس رس يانات.
سـتعما ُل
َ أدعـوردَرن دو ـ
تر ْ
ق دو ْ
د
ـِ رس ديانـا ع
ص ع
رس يانـات ىـى ُ علة ـات لطـة ُ ـل رسباسـ ع
طرر عـ ع
ونصـفُها ر ـ ُر
سـيط،
رسة
ـ
ـر
أب
ت
يانـا
رس
نصُِ
ت يطة ُ
ْ
د
ع
ع
سيط ،فل د ومةع ع رس ديانا ع
رسة ع
د
د
أصبر ن .
د
ع طريق رسشرح ورستحليل لةضح رس اس رسمقصةد باسةسيط.
رسةسيط  :وسيط ومةع ـ رس يانـات ىـة رسعـود ر وسـط ـى رسمومةعـ بعـو بت الهـا
باسترليَ
( رسةسيط ) 5
ثال  :رس يانات 11 ، 7 ، 5 ، 4 ، 2
رستع ير رسلفظى سلةسيط  :إذر با عود رس يانات زوجيا يطـة رسةسـيط ىـة رسعـود رسـع يقـ
ى نتصِ رسمسا بي رسعودي ر وس ي .
ثال :رس يانات  ← 16، 11 ، 7 ، 5 ، 4 ،2رسةسيط ( .6 = 2 ÷ ) 7 +5

أ لةضح رسمقصةد باسةسيط.

ــ أ لةجــو رسةســيط سمومةعــ
رس يانات.

رسطتاب رسمونسى

عر ل رس يانات.

عرض بةنبةينت

وضحل رسمقصةد باسةسيط.

ــ

أ ل ي رستع ير رسلفظى سلمنةرل.
 أ لةجــــو رسمنــــةرل سمومةعــــ ــــرس يانات.

رس يانات.
بمساعوة رسمعلم لةجو رس اس رسةسيط سمومةع
ى رسووول رسمقابل أوجوي رسةسيط سل يانات ثم صفيها.

رسخ ةة ر وسى  :نل ى ر عورد ر صبر رسى ر ب ر :
10 ، 9 ، 8 ، 8 ، 6 ، 6 ، 6 ، 5 ، 5 ، 5 ،4
رسخ ةة رسثاني  :رسعودر ر وس ا ىما  6،6ورسةسيط ىة رسعود رسع يق ـى رسمنتصـِ
بي رسعودي إذ نصِ ىـالءل رس اس ـات لتطـة أسـمامىم ـ  6أحـرف أو أقـل ونصـفهم
ر ر لتطة أسمامىم  6أحرف أو ربثر.
ع طريق رسشرح ورستحليل ل ي رس اس رستع ير رسلفظى سلمنةرل.
رس يانات ىة رسعود أو ر عورد ر بثر لطررنر.
رسمنةرل  :نةرل ومةع

رسطتاب رسمونسى

عروض رس ةنبةينت
رسس ةنة

ـ أوجـوي رسةسـيط سمومةعـ
رس يانات.

ــــــ بينــــــل رستع يــــــر رسلفظــــــى
سلمنةرل.
 أوجـــوي رسمنـــةرل سمومةعـــرس يانات

األهداف اإلجرائية السلوكية

إجراءات التدريس
رس يانات.
بمساعوة رسمعلم لةجو رس اس سمومةع
ثال  :رس يانات ← 8،10،10 ،6 ،1رسمنةرل 10 :
نةرل
ويمط أ يطة سمومةع رس يانات أبثر
رس يانـــات  ← 10 ، 10 ، 8 6 ،6 ،1رسمنـــةء  10، 6 :وقـــو ءيطـــة
رس يانات أ نةرل
رس يانات  ← 10، 8 ، 6، 1 :ءلةجو نةرل.

الواجب المنزلي:

حل أسئلة ( تدرب وحل المسائل ) ................. :

التطبيق  :رقم 13الى  14صـ ـ15

الوسيلة

ـــى ومةعـــ

تقويم الهدف

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبداهلل  +خماسي  +االستراتيجيات الحديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +الخطوات األربعة  +المسرد  +الخطة التفصيلية  +الطريقة
الرباعية  +تخطيط الدروس وفق السالسل  +طريقة التخطيط للدروس المعتمد على 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
+
المسرد
+

حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم :
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940

____________________________
البنك السعودي الفرنسي
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 التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

