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األألداف العامة للمادة

 -1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
 -2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنسان والحيااة فاي الادنيا واةخارة بالممااأليم األساساية والثقافاة
اإلسالمية التي تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 -3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
 -4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملكة العربية السعودية).
 -5تعهااد قاادراط الطالباة واسااتعدادألا المختلااا الااظه يظهاار فااي ألااظه المتاارة وتوجيههااا وفااق مااا يناساابها ومااا يحقااق ألاادافها التربويااة
اإلسالمية في ممهومها العام.
 -6تنمية التمكير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع والتعاود علاى طارل الدراساة
السليمة.
 -7إتاحة المرصة للطالباط القادراط وإعدادألم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلمة في المعاألد العليا والكلياط الجامعية في مختلا
التخصصاط.
 -8تهيئة سائر الطالباط للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.

األألداف الخاصة للمادة

 -1فهم المحيط الماده من حيث الكم و الكيا و الشكل .
 -2القدرة على توظيا ساليب التمكير الرياضي في حل المشكالط .
 -3إدراك المماأليم و القواعد و العالقاط و األنماط الرياضية .
 -4اكتساب المهاراط و الخبراط في إجراء العملياط الرياضية المختلمة .
 -5تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الظاتي .
 -6تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضياط .
 -7معرفة إسهاماط الرياضياط في الحياة و في تقدم العلوم األخرى.
 -8تنمية ميول و اتجاألاط إيجابية نحو الرياضياط و تقدير علماء الرياضياط في تطويرألا .
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضياط -الصا الثاني االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7
8

األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

الدروس
النقود -عد النقود –النقود ()1000لاير
الوقت بالساعات الكاملة – الوقت بنصف ساعة –
تقدير الزمن  -الوقت  -حل المسألة بحث عن نمط – الوقت بربع ساعة – الوقت ألقرب 5
دقائق
أليا بنا نلعب – اختبار المصل  – 8كسور الوحدة – الكسور الدالة على كثر من جزء
حل المسألة رسم صورة – الكسور المساوية للواحد – مقارنة الكسور – الكسور كأجزاء من
مجموعة – استقصاء حل المسألة
اختبار المصل  – 9المئاط – المئاط والعشراط و اةحاد – حل المسألة نشئ قائمة
القيمة المنزلية لألعداد حتى  – 1000تدريباط إضافية – أليا بنا نلعب – قراءة األعداد حتى
 100و كتابتها
مقارنة األعداد – ترتيب األعداد – األنماط العددية  -اختبار المصل
المجسماط – األوجه و الحرف والرؤوس – األشكال المستوية
أحل المسألة أبحث عن نمط – األشكال المستوية – األضالع والرؤوس – مقارنة األشكال
الهندسية – تكوين األشكال
اختبار المصل  – 11اختبار تراكمي –وحداط الطول غير القياسية – حل المسألة ( خمن ثم
تحقق ) – قياس األطوال بالسنتيمتراط
استعمال المسطرة – السنتيمتراط – المساحة – استقصاء حل المسألة
اختبار المصل  – 12وحداط السعة غير القياسية – حل المسألة ( مثلها ) – المللتراط و
اللتراط
وحداط الوزن غير القياسية – الجرام و الكيلو جرام – استقصاء حل المسألة – اختبار المصل
13
جمع المئاط – الجمع بإعادة تجميع اةحاد  -الجمع بإعادة تجميع العشراط
حل المسألة – نشئ جدوال – تقدير ناتج الجمع – طرح المئاط – الطرح بإعادة تجميع
العشراط
الطرح بإعادة تجميع المئاط – تقدير ناتج الطرح – اختبار  – 14اختبار تراكمي 2
مراجعة عامة
االختباراط

مالحظاط

المادة
موضوع الدرس

اليـوم
التاريخ

الثاني ابتدائي
الرياضيات 2-ب
النقود (لاير 5 ،رياالت 10 ،رياالت 50 ،رياال)
صفي عالقة الورقة النقدية من فئة  50رياال باألوراق من الفئات األخرى 10 :رياالت،
 5رياالت ،لاير واحد.

التمهيد

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

الحصة

الكتاب  +اللوحاط الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءاط التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األألداف السلوكية
حدده قيمة مجموعة من
فكرة الدرس:
األورال النقدية بالعد
حدد قيمة مجموعة من األورال النقدية بالعد
التصاعده.
التصاعده.
 توفير األدواط والخاماط الالزمة للنشاط.
تأكد:
 شرح الهدف من النشاط.
ستعمل األورال النقدية .عد ثم كتب المجموع:
 تنميظ خطواط النشاط ضمن العمل في
استعملي األورال النقدية في
مجموعاط.
ن تحدد التلميظة قيمة مجموعة من
العد مع كتابة المجموع.
ا
ال
ريا
...........
 استنتاج ما يهدف إليه النشاط من خالل
األورال النقدية بالعد التصاعده.
المالحظة والتوقع.
 توزيع بطاقاط الصقة وتوجيه التلميظاط
ن تستعمل التلميظة األورال النقدية
 ...........رياالا
إلى كتابة ه معلوماط مثيرة لالألتمام
في العد مع كتابة المجموع.
حلي مسائل على النقود.
تحدث:
و ه سئلة يرغبن في معرفة إجاباتها
صا عالقة الورقة النقدية من فئة  50رياال
ثناء قراءتهن للدرس.
ن تحل التلميظة مسائل على
باألورال من المئاط األخرى 10 :رياالط5 ،
 تدوين المعلوماط المثيرة لالألتمام على
النقود.
رياالط ،لاير واحد.
الملصقاط ثناء قراءة الدرس.
مسائل مهاراط التمكير العليا:
 تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة
صحح الخطأ :عد جمال نقوده بالطريقة التي تظهر
إجاباتها ثناء قراءتهن للدرس.
على السبورة جد خطأ جمال ثم صححه.

الواجب

حل سئلة الكتاب

األخوة المعلمين والمعلماط
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تقدم كل ما يخص تحاضير الرياضياط
لعام  1442ألـ للمصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +ألداف

نواع التحاضير
وحداط مشروع الملك عبدهللا  +خماسي  +االستراتيجياط الحديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +الخطواط األربعة  +المسرد  +الخطة التمصيلية +
الطريقة الرباعية  +تخطيط الدروس وفق السالسل  +طريقة التخطيط للدروس المعتمد على االداء
المرفقاط
ثالثة عروض بور بوينت مختلمة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالط التقويم والمهاراط حسب نظام نور

+
مجلداط اختباراط متنوعه
+
ورل قياس لكل درس
+
ورال عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل سئلة الكتاب
+
خرائط ومماأليم
+

اثراءاط
شرح متميز بالميديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن ألم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للميدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلوماط اإلستالم :
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كظالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كظلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الميدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي ده _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعاط

T@mta.sa
سعر المادة على سي ده  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي ده طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي ده طباعة ملونة  100لاير
لمن ألم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للميدكس المستعجل
وألنا رقام حساباط المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حساباط بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اه بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حساباط بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األأللي
21065828000106
(اه بان)

SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اه بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اه بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعوده المرنسي
K2213000185
(اه بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اه بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعوده لإلستثمار
0101001926001
(اه بان)
SA6065000000101001926001
____________________________

بنك الجزيرة
030680161166001
(اه بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اه بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

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

للتواصل عبر الواتس و االتصال تليمونيا على احده االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

