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

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيد ا االمد ايص الةدداياص رالوعددهار رالومددهااو الوايد ا رايم هلددهو رالقددي الورغ ددص لد
الط ب ليشب ا اجهيا -أر نسهء فهلوين ل رال في الايها ،راعين عقي مم اد افعين عامدده رعددهانين فددي
ض ئمه لخير ال نيه راآلخرا اعه.
 -2م فير الك ادا البشددر ص ال ةاددص لرطد ر الو رود اقرةددهد ه راجروهعيدده ريقهفيدده ودده خد م خطد الراويددص
الطو حص في الوونكص ر ف لذه الخط ان ن هح إلى ن هح.
 -3الارص عنى اةناص الارد رال وهعص اعه  ،فم برغي اةناص الارد ان خ ل معنيوه معنيوه كهفيدده اايد ا
لذامه  ،كوه برغي اةناص ال وهعص هالفهدا اوه رعنوه األفراد لرط ر الو رو ة امين :
أ ) ابهشددددددددرا ن ر لدددددد د اددددددددن

خدددددد د ل االمددددددددمهم فددددددددي االنردددددددده رالراويددددددددص .

ب ) غير ابهشرا ن ر ل ان خ ل القضهء عنى األايص  ،رنشر ال عي
ل

جوي أ اهء األاص شكل ضون لم حيها راعيص اسرايرا

ردراا أكثر فهعنيص في اهء ا روعهمم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقي ا االم ايص الةاياص في ناسيه الطانص راعه رمه رر يص إم ايص اركهانددص ،فددي خنقمدده،
رجسومه ،رعقنمه ،رلغرمه ،رانروهئمه إلى أاص االم م.
م ا ب الطهلبهو عنى إقهاص الة ا ،راألخذ آداب السن ك رالاضهئل .
-2
ماويص الومهااو األمهميص الوخرناددص رخه ددص الومددهاا النغ ددص رالومددهاا الع د ددص ،رالومددهااو
-3
الاركيص .
مزر الطهلبص هلق ا الواهمب ان الوعن اهو في اخرنف الو ض عهو .
-4
معر ف الطهلبص اع هللا عنيمه في ناسمه ،رفي يئرمه ايجروهعيص رال غرافيص لراسن امرخ ام
-5
الاِّعَ  ،رماا ناسمه ر يئرمه .
مر يص رقمن الب عي ،رمعم نشهطمن اي ركهاي ،رماويص مق ر العول الي ري ل من .
-6
ماويص رعي الطهلبص لرد اك ادده عنيمدده اددن ال اجبددهو راهلمدده اددن الاقد ِّ فددي حد رد مدداِّه
-7
رخةهئص الورحنص الري مور مه  ،رغرس حب رطامه  ،راالخ ص ل يا أارله .
م لي الرغبددص لد ي الطهلبددهو فددي ايةد ددهد اددن العند الاددهف رالعوددل الةددهل رمد ا بمن عنددى
-8
ايمراهدا ان أرقهو الاراغ .
إع اد الطهلبص لوه ني لذه الورحنص ان اراحل حيهممه.
-9

االهداف العامة لمادة للرياضيات

-1
-2

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

اره عص ماقيق ال يء هلل رح ه رجعدل األعودهل خهلةدص ل جمده راسدرقيوص فدي كهفدص ج انبمده عندى
شرعه.
دعد العقيد ا االمد ايص الرددي مسدرقي مدده ن درا الطهلبددص إلدى الكد ن راالنسدهن رالايددها فدي الد نيه
راآلخرا هلواهلي األمهميص رالثقهفص االم ايص الري م عنمه اعردزا هالمد م رقدهداا عندى الد ع ا
إليه رال فهع عاه.
موكين اينروهء الاي ألاص االم م رالاهانص لرا ص الر حي .
ماقيق ال فهء لن طن االم اي العهم رال طن الخهص (الوونكص العر يص السع د ص).
معم ق ااو الطهلبص رامرع ادله الوخرنف الذي مر فدي لدذه الاردرا رم جيممده رفدق اده اهمدبمه
راه اقق أل افمه الرر ص االم ايص في اام امه العهم.
ماويددص الراكيددر العنوددي لد الطهلددب رمعويددق ارح الباددت رالر ر ددب رالرربد الوام ددي رامددرخ ام
الوراج رالرع د عنى طرِّ ال اامص السنيوص.
إمهحص الار ص لنطهلبهو القهدااو رإعد ادل لو ا دنص ال اامدص وسدر هممه الوخرنادص فدي الوعهلد
العنيه رالكنيهو ال هاعيص في اخرنف الرخةةهو.
مميئص مهئر الطهلبهو لنعول في ايهد ن الايها وسر يئق.

أهداف تدريس مادة الرياضيات

 -1فم الواي الوهدي ان حيت الك ر الكيف ر الشكل .
 -2الق اا عنى م ظيف أمهليب الراكير الر هضي في حل الوشك و .
 -3إدااك الواهلي ر الق اع ر الع قهو ر األنوهط الر هضيص .
 -4اكرسهب الومهااو ر الخبراو في إجراء العونيهو الر هضيص الوخرناص .
 -5ماويص الق اا ر ايمرع اد لنرعن الذامي .
 -6ماويص الق اا عنى ايمةهل ر الرعبير نغص الر هضيهو .
 -7اعرفص إممهاهو الر هضيهو في الايها ر في مق م العن م األخر .
 -8ماويص اي ل ر ام هلهو إ ه يص نا الر هضيهو ر مق ر عنوهء الر هضيهو في مط رله .
 -9م ظيف الرقايص الا ثص في إجراء الرطبيقهو الر هضيص .
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األح 1442/6/4لد

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

الخويس 1442/6/8لد

-1تقريب الكسور واألعداد العشرية
 -2خطة حل المسألة

األح 1442/6/18لد

الخويس 1442/6/22لد

جمع األعداد الكسرية وطرحها
تقدير نواتج ضرب الكسور
ضرب الكسور

األح 1442/7/2لد

الخويس 1442/7/6لد

النسبة والعدل
جداول النسب

األح 1442/7/16لد

الخويس 1442/7/20لد

-1خطة حل المسألة
 - 2النسب المؤية والكسور االعتيادية
 -3النسب المؤوية والكسور العشرية

األح 1442/8/1لد

الخويس 1442/8/5لد

تقدير الزوايا وقياسها ورسمها
العالقات بين الزوايا
األح 1442/8/15لد

الخويس 1442/8/19لد

 -1خطة حل المسألة
 -2محيط الدائرة

األح 1442/8/29لد

الخويس 1442/9/3لد

 -1مساحة المثلث

األح 1442/9/13لد

الخويس 1442/9/17لد

 -1مساحة سطح المنشور الرباعي
-2تابع :مساحة سطح المنشور الرباعي

األح
1442/10/11لد

األمب ع
2
األمب ع
4

األمب ع
6
األمب ع

األح 1442/6/11لد

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

األح 1442/6/25لد

األح 1442/7/9لد

12
األمب ع
14
األمب ع

الخويس 1442/7/13لد

-1التناسب
-2الجبر  :حل التناسب

األح 1442/7/23لد

الخويس 1442/7/27لد

االحتمال
فضاء العينة
خطة حل المسألة

األح 1442/8/8لد

الخويس 1442/8/12لد

 -1المثلثات
-2األشكال الرباعية

10
األمب ع

الخويس 1442/6/29لد

ضرب األعداد الكسرية
قسمة الكسور
قسمة األعداد الكسرية

8

األمب ع

الخويس 1442/6/15لد

األح 1442/8/22لد

الخويس 1442/8/26لد

 -1مساحة متوازي األضالع

األح 1442/9/6لد

الخويس 1442/9/10لد

 -1خطة حل المسألة
 -2حجم المنشور الرباعي
الث يهء 1442/10/6لد

16

الخويس 1442/10/8لد

اراجعص

الخويس
1442/10/22لد

ايخربهااو

ا ص ال اامص لنط ب لناةل ال اامي الثهني
ا ص إجهةا عي الاطر
ا ص ال اامص ع عي الاطر
ا ص اخربها الاةل ال اامي الثهني
ا ص إجهةا نمه ص العهم

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

إدارة التعليم مبحافظة -----

التخطيط وفق الخطوات األربع في التعليم

مدرسة ...................... :
الرياضيات

المادة:
الموضوع:

الصف:

السادس االبتدائي

تقريب الكسور واألعداد الكسرية

اليوم
الوسائل

التاريخ:

14.../...../.....هـ

ورقة مربعات ،أقالم تخطيط

التركيز
التدريس

الهدف من الدرس ن أقرب كسورا اعتيادية وأعداد كسرية
المفردات الجديدة ن الكسور – تقريب الكسور
ما قبل الدرس ن مقارنة مقدارين كسريين
ضمن الدرس ن تقدير حلول المسائل باستعمال التقريب للحصول على نتائج معقولة
ما بعد الدرس ن تمثيل مواقف تتضمن جمع كسور وطرحها ،واستعمال الجمع والطرح لحل
مسائل تتضمن كسورا.
أسئلة التعزيز ن
أسئلة البناء ن  .......انظري دليل المعلمة
نشاط ن
*عرض وقراءة فقرة نشاط من كتاب الطالبة
المحتوى ن
*شرح المفردات
*مناقشة األمثلة  ..مثال  ، 1مثال  2كتاب الطالبة
أتأكد ن حل التمارين من قبل الطالبات ومتابعة حلولهم
استراتيجيات التدريس المستخدمة ن المناقشة  +الكرسي الساخن  -أخرى................
تدرب وحل المسائل ن حل تمارين تدرب وحل المسائل من كتاب الطالبة حسب المستويات

التدريب
التقويم

التقويم التكويني ن
انظر دليل المعلمة
أسئلة مهارات التفكير العليا ن اطلب من الطالبات ان يحلوا أسئلة مهارات التفكير العليا من
كتاب الطالبة
أكتب ن
أطلب إلى الطالبات أن يحلُّوا السؤال (  ) 34في مجلة الصف .
تعلم الحق ن
انظري دليل المعلمة
تقويم المفردات ن ما معنى الكسور – تقريب الكسور ؟
المطويات ن متابعة الطالبات للمطويات وطريقة استخدامها
الواجب المنزلي ن

اسم املعلمة

اسم املشرفة الرتبوية

اسم قائدة املدرسة

أ............................... /

أ_______________________ /

أ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

األخ ا الوعنوين رالوعنوهو
الس م عنيك راحوص هللا ر ركهمه
سر اؤمسص الراهضير الا ثص
www.mta.sa
أن مق م كل اه خص ماهضير الر هضيهو
لعهم  1442لد لناةل ال اامي الثهني
ماضير  +م ة  +أل ار
أن اع الراهضير
رح او اشررع الون عب هللا  +خوهمي  +ايمررامي يهو الا ثص  +اهئي  +الرعن الاش  +الخط او
األا عص  +الوسرد  +الخطص الراةينيص  +الطر قص الر هعيص  +مخطي ال ارس رفق الس مل  +طر قص
الرخطي لن ارس الوعرو عنى ايداء
الورفقهو
ي يص عررض ا

م

ات اخرناص لكل داس

+
كرهب الطهلبص ر دليل الوعنوه
+
و الرق رالومهااو حسب ن هم ن ا
+
ا ن او اخربهااو ارا عه
+
أراِّ قيهس لكل داس
+
أرااِّ عول لكل داس
+
م ل إن هة الوعنوص
+

م ل إن هة الطهلبص
+
الوسرد
+
حل أمئنص الكرهب
+
خرائ رااهلي
+
ايراءاو
شرح ارويز هلاي
الر

ل وي دارس الوامج

يل لنر هض رالخر ا هنه

لون ل خها ا اص الر هض ضهر قيوص ايامهليص  50لاير لناي كس( ان  48مهعص الى  72مهعص)
اعوهل ااةص ا امري ايمب ع ال اح  60لاير مبعص امه ي  400لاير
لا ز طنبك رمس يل اعن اهو االمر م :
لنطنب ان داخل الوونكص وكاك االمةهل عنى اق :
0505107025
0551092444
ر وكاك كذال مس يل الطنب
إلكرررنيه ا عن طر ق الرا
www.mta.sa/c
كذل

وكااه الر

يل عن اي ويل ار الاي كس ل وي ا ن الوونكص

حسب طنبك ( مي دي _ طبهعص ان نص _ طبهعص عهد ص)
ا ويل الوبيعهو
T@mta.sa

معر الوهدا عنى مي دي  20لاير
معر الوهدا عن طر ق اي ويل  20لاير
معر الوهدا ا السي دي طبهعص عهد ص  50لاير
معر الوهدا ا السي دي طبهعص ان نص  100لاير
لون ل خها ا اص الر هض ضهر قيوص ايامهليص  50لاير لناي كس الوسرع ل
رلاه أاقهم حسه هو الوؤمسص لنوعنوين
–———————————————————
حسه هو ا ك إم “اؤمسص الراهضير الا ثص”
=======================
اةرر الراجاي
233608010954856
(اي هن)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسه هو ا ك إم “مع عب الرحون العريبي”
=======================
البا األلني
21065828000106
(اي هن)
SA0610000021065828000106
____________________________
ا مهابه
8001852539
اي هن ا مهابه
SA2740000000008001852539
____________________________
ا الر هض
2052558759940
(اي هن)
SA3520000002052558759940
____________________________
البا السع دي الارنسي
K2213000185
(اي هن)

SA82550000000K2213000185
____________________________
ا الب د
900127883010006
(اي هن)
SA4715000900127883010006
____________________________
البا السع دي لإلمرثوها
0101001926001
(اي هن)
SA6065000000101001926001
____________________________
ا ال ز را
030680161166001
(اي هن)
SA6760100030680161166001
____________________________
ا اينوهء
68202882885000
(اي هن)
SA2805000068202882885000
————————————————————————————— وكاك
طنب درميه الراضير الخهص هلوهدا شعها الرؤ ص رال ةااا قيوص  50لاير

لنر ا ل عبر ال امس أر ايمةهل منيا نيه عنى اح ي اياقهم الرهليص:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

