اإلدارة العامة للتعليم ...............
مدرسة................................ :

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهاتاواااا والقاايب المرغو ااة لااد
الطالب ليش وا رتاها -أو نساء فاومين لدوروب في الحياة ،واعين عقيداهب مدافعين عنها وعاملين في
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2اوفير الكوادر ال شرية الالزمة لاطوير المتامع اقاصاديا واتاماعيااا واقافيااا مااا يخاادب خطااط الانميااة
الطموحة في المملكة ويدفع وذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والتماعة معا  ،فهو ي اغي مصلحة الداارد ماان خااالم اعليما اعليمااا كافيااا
مديدا لذاا  ،كما ي اغي مصلحة التماعة اإلفادة مما ياعلم األفراد لاطوير المتامع صوراين :
أ ) م اشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالم اإلساااااااهاب فاااااااي اإلنااااااااا والانمياااااااة .

ب ) غير م اشرة م وذل من خالم القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد تميع أ ناء األمة شكم يضمن لهب حياة واعية مسانيرة
ودورا أكار فاعلية في ناء متامعااهب .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في ندسي الطدلة ورعاياها ار ية إسالمية ماكاملة ،في خلقها،
وتسمها ،وعقلها ،ولغاها ،وانامائها إلى أمة اإلسالب.
-2

ادريب الطال اا على إقامة الصالة ،واألخذ آداب السلو والدضائم .

-3

انمية المهاراا األساسية المخالدة وخاصة المهارة اللغوية والمهااارة العدديااة ،والمهاااراا

الحركية .
-4

ازويد الطال ة القدر المناسب من المعلوماا في مخالف الموضوعاا .

-5

اعريف الطال ة اانعب ع عليهااا فااي ندسااها ،وفااي يئاهااا اهتاماعيااة والتغرافيااة لاحساان

اساخداب النِّعَب ،واندع ندسها و يئاها .
-6
-7

ار ية ذوقهن ال ديعي ،واعهد نشاطهن اه اكاري ،وانمية اقدير العمم اليدوي لديهن .
انمية وعي الطال ة لادر ما عليها من الوات اااا ومالهااا ماان الحقااوح

فااي حاادود ساانِّ

وخصائص المرحلة الاي امر ها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخالص لوهة أمروا .
اوليد الرغ ة لدي الطال اا فااي اهزدياااد ماان العلااب النااافع والعماام الصااال وااادري هن علااى
-8
اهسادادة من أوقاا الدراغ .
إعداد الطال ة لما يلي وذه المرحلة من مراحم حيااها.
-9

االهداف العامة لمادة للرياضيات

-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

ماا عة احقيق الوهء هلل وحده وتعم األعمام خالصة لوته ومسااقيمة فاي كافاة توان هاا علاى
شرع .
دعب العقيدة اإلسالمية الاي اسااقيب هاا نةارة الطال اة إلاى الكاون واإلنساان والحيااة فاي الادنيا
واآلخرة المداويب األساسية والاقافة اإلسالمية الاي اتعلها معازة اإلسالب وقادرة علاى الادعوة
إلي والدفاع عن .
امكين اهناماء الحي ألمة اإلسالب والحاملة لراية الاوحيد.
احقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العاب والوطن الخاص (المملكة العر ية السعودية).
اعهد قدراا الطال ة واساعدادوا المخالف الذي يةهر في وذه الدارة واوتيهها وفاق ماا يناسا ها
وما يحقق أودافها الار وية اإلسالمية في مدهومها العاب.
انمية الادكير العلمي لد الطالاب واعمياق روح ال حاا والاترياب والاا اع المنهتاي واسااخداب
المراتع والاعود على طرح الدراسة السليمة.
إااحة الدرصة للطال اا القادراا وإعدادوب لمواصلة الدراسة مسااويااها المخالداة فاي المعاواد
العليا والكلياا التامعية في مخالف الاخصصاا.
اهيئة سائر الطال اا للعمم في ميادين الحياة مساو هئق.

أهداف تدريس مادة الرياضيات

 -1فهب المحيط المادي من حيا الكب و الكيف و الشكم .
 -2القدرة على اوةيف أساليب الادكير الرياضي في حم المشكالا .
 -3إدرا المداويب و القواعد و العالقاا و األنماط الرياضية .
 -4اكاساب المهاراا و الخ راا في إتراء العملياا الرياضية المخالدة .
 -5انمية القدرة و اهساعداد للاعلب الذااي .
 -6انمية القدرة على اهاصام و الاع ير لغة الرياضياا .
 -7معرفة إسهاماا الرياضياا في الحياة و في اقدب العلوب األخر .
 -8انمية ميوم و ااتاواا إيتا ية نحو الرياضياا و اقدير علماء الرياضياا في اطويروا .
 -9اوةيف الاقنية الحدياة في إتراء الاط يقاا الرياضية .

توزيع منهج مادة ( الرياضيات )
األس وع

1
األس وع

3
األس وع

5
األس وع

7
األس وع

9
األس وع

11
األس وع

13
األس وع

15
األس وع

17
18

األحد 1442/6/4وا

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

الخميس 1442/6/8وا

-1تقريب الكسور واألعداد العشرية
 -2خطة حل المسألة
األحد 1442/6/18وا

الخميس 1442/6/22وا

جمع األعداد الكسرية وطرحها
تقدير نواتج ضرب الكسور
ضرب الكسور
األحد 1442/7/2وا

الخميس 1442/7/6وا

النسبة والعدل
جداول النسب
األحد 1442/7/16وا

الخميس 1442/7/20وا

-1خطة حل المسألة
 - 2النسب المؤية والكسور االعتيادية
 -3النسب المؤوية والكسور العشرية
األحد 1442/8/1وا

الخميس 1442/8/5وا

تقدير الزوايا وقياسها ورسمها
العالقات بين الزوايا
األحد 1442/8/15وا

الخميس 1442/8/19وا

 -1خطة حل المسألة
 -2محيط الدائرة
األحد 1442/8/29وا

الخميس 1442/9/3وا

 -1مساحة المثلث
األحد 1442/9/13وا

الخميس 1442/9/17وا

 -1مساحة سطح المنشور الرباعي
-2تابع :مساحة سطح المنشور الرباعي
األحد 1442/10/11وا

الخميس 1442/10/22وا

اهخا اراا

األسبوع

الخميس 1442/6/15وا

األحد 1442/6/11وا

-1جمع الكسور المتشابهة وطرحها
 -2جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها

2
األسبوع

الخميس 1442/6/29وا

األحد 1442/6/25وا

ضرب األعداد الكسرية
قسمة الكسور
قسمة األعداد الكسرية

4

األسبوع

الخميس 1442/7/13وا

األحد 1442/7/9وا

-1التناسب
-2الجبر  :حل التناسب

6
األسبوع

الخميس 1442/7/27وا

األحد 1442/7/23وا

االحتمال
فضاء العينة
خطة حل المسألة

8

األسبوع

10
األسبوع

12
األسبوع

14
األسبوع

16

الخميس 1442/8/12وا

األحد 1442/8/8وا

 -1المثلثات
-2األشكال الرباعية
الخميس 1442/8/26وا

األحد 1442/8/22وا

 -1مساحة متوازي األضالع
الخميس 1442/9/10وا

األحد 1442/9/6وا

 -1خطة حل المسألة
 -2حجم المنشور الرباعي
الخميس 1442/10/8وا

الاالااء 1442/10/6وا

مراجعة

داية الدراسة للطالب للدصم الدراسي الااني
2021/01/17ب
داية إتازة عيد الدطر
2021/04/29ب
داية الدراسة عد عيد الدطر
2021/05/23ب
داية اخا ار الدصم الدراسي الااني
2021/05/31ب
داية إتازة نهاية العاب
2021/06/03ب

1442/06/04وا -
1442/09/17وا -
1442/10/06وا -
1442/10/11وا -
1442/10/22وا -

الصف
الوحدة

السادس اه ادائي
المادة
العملياا على الكسور اهعايادية
السادسة
العنوان
الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................
رياضياا

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ أن تقرب الكسور واألعداد الكسرية .
❖ أن تستخدم الخطة في حل المسألة
❖ أن تجمع الكسور المتشابهة وتطرحها
❖ أن تجمع الكسور الغير متشابهة وتطرحها
❖ أن تجمع األعداد الكسرية وتطرحها
❖ أن تعرف على طريقة ضرب الكسور
❖ أن تقسم كسر على كسر وعدد كسري على عدد كسري

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى  :أفهب العملياا على الكسور
اهعايادية وأفسروا وأط قها –أضرب الكسور
اهعايادية وأقسمها ألحم المسائم
ستفهم الطالبات (:موضوعات الوحدة )
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

استكشاف تقريب الكسور .
تقريب الكسور واألعداد الكسرية
خطة حل المسألة
جمع الكسور المتشابهة وطرحها
استكشاف الكسور الغير متشابهة
جمع الكسور الغير متشابهة وطرحها
جمع األعداد الكسرية وطرحها
تقدير نواتج ضرب الكسور
ضرب الكسور -ضرب األعداد الكسرية
قسمة الكسور
قسمة األعداد الكسرية

ستعرف المتعلمات :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

استعمال النمااج لتقرياب الكساور ايعتيادياة إلاى
أقرب نصف
تقريب كسور اعتيادية وأعدادا كسرية
حل المسائل باستخدام خطة تمثيل المسألة
جمع الكسور المتشابهة وطرحها
استعمال النماج لجمع كسرين غيار متشاابهين أو
طرحهما
جمع كسرين غير متشابهين وطرحهما
جمع أعداد كسرية وطرحها
تقاادير نااواتج ضاارب الكسااور باسااتخدام األعااداد
المتناغمة
ضرب الكسور باستعمال النماج
قسمة كسر على كسر آخر
قسمة أعداد كسرية

األسئلة األساسية :

 قربي الكسور واألعداد الكسرية .
 استخدمي الخطة في حل المسألة
 اجمعي الكسور المتشابهة وتطرحها
 اجمعي الكسور الغير متشابهة وتطرحها
 اجمعي األعداد الكسرية وتطرحها
 تعرفي على طريقة ضرب الكسور
 اقسمي كسر على كسر وعدد كسري على عدد كسري

ستكون المتعلمات قادرات على :
 تقريب الكسور واألعداد الكسرية .
 استخدام الخطة في حل المسألة
 جمع الكسور المتشابهة وتطرحها
 جمع الكسور الغير متشابهة وتطرحها
 جمع األعداد الكسرية وتطرحها
 التعرف على طريقة ضرب الكسور
 قسمة كسر على كسر وعدد كسري على عدد
كسري

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
❖ ايطالع على األفكار الرئيسية للوحدة .
❖ تصميم مطوية وجمع معلومات عن الوحدة.
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في ايختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) (دون المتوسط  -ضمن المتوسط -فوق
المتوسط ) المحدد في دليل المعلمة .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة الاعليمية م
التقويم التشخيصي للطالبات :من خالل اآلتي :
• قبل البدء في الوحدة (الفصل)أتحقق من تمكن الطالبات من المتطلبات السابقة من خالل أسئلة التهيئة الواردة في
كتاب الطالبة في مقدمة الوحدة (الفصل ) ص  11كتاب الطالبة
• بناء على نتائج التقويم التشخيصي (التهيئة )أستعمل التوجيهات الموجودة في دليل المعلمة لمواجهة حاجات
الطالبات بشكل فردي قبل تدريس الفصل وخالله
التقديم  :من خالل اآلتي :
• توجيه الطالبات إلى حل األنشطة(مسألة اليوم الموجودة في دليل المعلم بعد عرضها على الطالبات
التدريس  :من خالل اآلتي :
• طرح أسئلة (التعزيز -النشاط ) الموجودة في دليل المعلمة في مقدمة كل درس ومناقشتها مع الطالبات
• أطلب من الطالبات فتح كتبهن وقراءة المعلومات الواردة في فقرة أستعد مع عرض األمثلة اإلضافية (أمثلة تحقق
من فهمك – أمثلة من واقع الحياة ) ومناقشتها مع الطالبات
• أطلب من الطالبات فتح كتبهن و حل أسئلة أتأكد وأتابع حلولهن
التدريب  :من خالل اآلتي :
• أنوع أسئلة التدريبات مستعمال المستويات (دون المتوسط  -ضمن المتوسط -فوق المتوسط )من خالل دليل المعلمة
التقويم  :من خالل اآلتي :
• أقوم مدى نجاح الطالبات في تعلم مفاهيم الفصل من خالل (اختبار الفصل – ايختبار التراكمي-المطويات )باإلضافة
إلى أنشطة دليل المعلمة ( معالجة األخطاء – اختبار الفصل اإلضافي )

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

طرح أسئلة ومناقشتها مع زميالتهم والمعلمة .
توظيف المعارف في صيغ المسائل بطرق علمية
صحيحة .
يتأملون تعلمهم .
يقدمون تغذية راجعة لعمل زمالئهم .
يضعون خطة لتحسين العمل .
يكتبون تقرير عن عملهم موضحين فيه نقاط قوتهم
والنقاط التي تحتا إلى تطوير
تصميم مطوية يدون فيها { موضوعات الوحدة }

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•

تقديم األسئلة األساسية ومناقشتها مع المتعلمات .
توجيه المتعلمات نحو نقاط الفهم األساسية وتركيزهم
عليها .
عرض المهمات األدائية على المتعلمات .
إعطاء المتعلمات بطاقات التقويم الذاتي ومحكات تقويم
العمل .
تقديم تغذية راجعة مركزة  ،مع طلب تدوينها في
مطوياتهم .
تصميم نشاط يهيئ المتعلمات لموضوعات الوحدة

( المااهمة األدائيااة )
اسم الوحدة  :العمليات على الكسور ايعتيادية
الصف  :السادس ايبتدائي
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في عمل مطوية تشتمل على أفكار الوحدة – مفردات الوحدة –مقارنات –أشكال ومجسمات

ها

الهدف

د

الدور
الجمهور

م

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض

ا

ع

تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة –أفكار الوحدة – مفردات الوحدة
تصميم مطوية – عمل نماج ومجسمات وأشكال هندسية ...
طالبات المدرسة أو المجتمع .
السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
انديذ مطوية اشامم على موضوعاا ومدرداا وأفكار الوحدة.

معايير ❖
❖
ومحكات
❖
النجاح ❖

التوقعات

اإللماب توانب المطوية .
إترائها طريقة مشوق ومماعة.
الشمولية .
التانب اللغوي واإل داعي واألد ي .

مبتدئ

نام

كفء

شمم أغلب
توانب
الموضوع
وأغدم تانب
واحد .

شمم تميع توانب
الموضوع محم النقاش.

شمم تميع توانب
الموضوع محم
النقاش شكم
مدصم ودقيق .

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

مدى شمولية
شمل بعض
المطوية
جوانب الموضوع
لموضوعات
ولم تتطرق
ومفردات وأفكار
للبعض األخر .
الوحدة

متميز

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

تدوم انةيب الادريس
ب

اليوب

الموضوع

1
2

❖ استكشاف تقريب
الكسور .
❖ تقريب الكسور واألعداد
الكسرية

الااريخ

الحصة

14 / /وا
14 / /وا
14 / /وا

3

❖ خطة حل المسألة

4

❖

5

❖

6

❖

7

❖

8

❖

9

❖

10

❖ قسمة الكسور

11

❖ قسمة األعداد الكسرية

جمع الكسور المتشابهة
وطرحها
استكشاف الكسور الغير
متشابهة
جمع الكسور الغير
متشابهة وطرحها
جمع األعداد الكسرية
وطرحها
تقدير نواتج ضرب
الكسور
ضرب الكسور -ضرب
األعداد الكسرية

14 / /وا
14 / /وا
14 / /وا
14 / /وا
14 / /وا
14 / /وا

األخوة المعلمين والمعلماا
السالب عليكب ورحمة ع و ركاا
يسر مؤسسة الاحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن اقدب كم ما يخص احاضير الرياضياا
لعاب  1442وا للدصم الدراسي الااني
احضير  +اوزيع  +أوداف
أنواع الاحاضير

الدصم

الاوقيع

وحداا مشروع المل ع دع  +خماسي  +اهساراايتياا الحدياة  +نائي  +الاعلب النشط +
الخطواا األر عة  +المسرد  +الخطة الادصيلية  +الطريقة الر اعية  +اخطيط الدروس وفق
السالسم  +طريقة الاخطيط للدروس المعامد على اهداء
المرفقاا
االاة عروض ور وينا مخالدة لكم درس
+
كااب الطال ة و دليم المعلم
+
ستالا الاقويب والمهاراا حسب نةاب نور
+
متلداا اخا اراا مانوع
+
أورح قياس لكم درس
+
أوراح عمم لكم درس
+
ستم إنتاز المعلمة
+
ستم إنتاز الطال ة
+
المسرد
+
حم أسئلة الكااب
+
خرائط ومداويب
+
ااراءاا

شرح ماميز الديديو لتميع دروس المنهج
الاوصيم للرياض والخر متانا
لمن وب خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
اعمام منصة مدرساي اهس وع الواحد  60لاير س عة اسا يع  400لاير
لحتز طل كب واستيم معلوماا اإلساالب :
للطلب من داخم المملكة يمكنكب اإلاصام على رقب:
0505107025
0551092444
ويمكنكب كذال استيم الطلب
إلكارونيا ا عن طريق الرا ط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا الاوصيم عن اهيميم او الديدكس لتميع مدن المملكة
حسب طل كب ( سي دي _ ط اعة ملونة _ ط اعة عادية)
ايميم الم يعاا
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اهيميم  20لاير
سعر المادة مع السي دي ط اعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي ط اعة ملونة  100لاير
لمن وب خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس المساعتم
وونا أرقاب حسا اا المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسا اا نو إسب “مؤسسة الاحاضير الحدياة”
=======================

مصرف الراتحي
233608010954856
(اي ان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسا اا نو إسب “سعد ع دالرحمن العاي ي”
=======================
ال ن األولي
21065828000106
(اي ان)
SA0610000021065828000106
____________________________
ن سام ا
8001852539
اي ان ن سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
ن الرياض
2052558759940
(اي ان)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعودي الدرنسي
K2213000185
(اي ان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
ن ال الد
900127883010006
(اي ان)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال ن السعودي لإلساامار
0101001926001
(اي ان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ن التزيرة
030680161166001
(اي ان)
SA6760100030680161166001

____________________________
ن اهنماء
68202882885000
(اي ان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————————يمكنكب
طلب دوسي الاحضير الخاص المادة شعار الرؤية والوزارة قيمة  50لاير

للاواصم ع ر الوااس أو اهاصام اليدونيا على احدي اهرقاب الاالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

