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تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا وتقواه
وخشيته في قلبها .
تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية للثقافة
والعلوم .
تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل
المسؤولية .
تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها .
حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد
تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها ومجتمعها.
تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ الدخيلة
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف الخاصة للمادة
أوال"  /أهداف تتعلق بالمعرفة الرياضية
 اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم الجوانب الكمية في البيئة والتعامل مع المجتمع.
 فهم المعاني الكامنة وراء العمليات الرياضية.
 اإللمام بمفردات لغة الرياضيات من رموز ومصطلحات وأشكال ورسوم  ..الخ.
استثمار المعرفة الرياضية في المجاالت الدراسية األخرى.
 تنمية الفهم لطبيعة الرياضيات كمنظومة متكاملة من المعرفة ( في حدود المرحلة االبتدائية )
ثانيا"  /أهداف تتعلق بالمهارات الرياضية:
 اكتساب بعض المهارات األساسية الالزمة لتفسير بعض الظواهر وتوظيفها في الحياة اليومية.
 تنمية المهارات الرياضية التي من شانها المساعدة على تكوين الحس الرياضي ( مهارات التقدير الحساب الذهني  ،الحكم على
معقولية النتائج)
اكتساب أساليب متنوعة إلجراء العمليات.
 تنمية القدرة على جمع وتصنيف البيانات الكمية والعددية وجدولتها وتمثيلها بيانيا" وقراءتها.
ثالثا"  /أهداف تتعلق بأساليب التفكير وحل المشكالت:
 اكتساب أساليب التفكير السليم واستخداماتها في حل المشكالت.
 تطبيق خطوات أسلوب حل المشكلة الرياضية من خالل تحليل المشكلة ووضع خطة للحل وتنفيذها والتحقق من صحة النتائج.
رابعا"  /أهداف تتعلق بالميول واالتجاهات والقيم:
 اكتساب قيم إيجابية ( الدقة  ،التنظيم  ،المثابرة  ،احترام الرأي اآلخر  ،حسن استغالل الوقت(
 تذوق الجمال الرياضي من خالل اكتشاف األنماط والنماذج وما بها من تناسق
 غرس حب الرياضيات لدى المتعلم وتعزيز اتجاهاته نحو تعلمها.
 تقدير دور الرياضيات في حل المواقف الحياتية المختلفة.
 االستمتاع الهادف بالجانب الترفيهي في الرياضيات مثل األلغاز والزخارف

توزيع منهج مادة الرياضيات
األسبوع

التاريخ

الدروس

من
األحد 1442/6/4هـ

إلى
الخميس 1442/6/8هـ

قصص الطرح  -تمثسل الطرح  -جمل الطرح

2
3
4
5
6

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ
الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/13هـ

طرح الصفر والكل  -حل المسائل  -الطرح من 4و5و6
الطرح من االعداد 7و8و - 9الطرح من االعداد 10و11و - 12الطرح الرأسي
الجمع بالعد التصاعدي  -الجمع باستعمال خط العداد  -الطرح بالعد التنازلي
أحل المسائل  -الطرح باستعمال خط األعداد  -العد بالعشرات
أحل المسألة  -لوحة المئة  -العد القفزي

7
8
9
10

األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ
األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ
الخميس 1442/8/5هـ
الخميس 1442/8/12هـ

مقارنة األطوال وترتيبها  -وحدات الطول غير القياسية  -أحل المسال
مقارنة األوزان وترتيبها  -مقارنة السعات وترتيبها  -اآلحاد والعشرات
األعداد حتي  - 50األعداد حتي  - 100التقدير
مقارنة األعداد حتى  - 100ترتيب األعداد حتى  - 100المجسمات

11
12

األحد 1442/8/15هـ
األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/19هـ
الخميس 1442/8/26هـ

تصنيف المجسمات  -أحل المسألة
األشكال المستوية والمجسمات  -االشكال المستوية

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

األجزاء المتطابقة  -النصف

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

الثلث والربع  -النقود( لاير واحد –  5رياالت 10-رياالت )
عد النقود  -أحل المسألة
المبالغ المتساوية  -استعمال النقود

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

مراجعة عامة
االختبارات

1

مالحظات

األحد

اليـوم
األول ابتدائي
رياضيات
المادة
التاريخ
قصص الطرح
موضوع الدرس
الحصة
ما المقصود بالطرح؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
فكرة الدرس:
أستعمل قطع العد لتوضيح قصص الطرح.
أتأكد:
أستعمل قطع العد لتمثيل قصة الطرح وأكتب
العدد المتبقي:
أن تستعمل التلميذة قطع العد
 .1كان في الحجر  6أرانب خرج منه أرنب واحد
لتمثيل قصة الطرح وكتابة العدد
كم أرنبا بقى؟ .........أرنبا.
المتبقي.
 .2كان في الماء  7بطات ذهب  3منها كم بطة
بقيت؟ ...........بطا.
أن تفرق التلميذة بين قصة الجمع أتحدث:
وقصة الطرح.
ما الفرق بين قصة الجمع وقصة الطرح؟
أتدرب:
أن تحل التلميذة المسألة باستعمال
أستعمل قطع العد قصة الطرح وأكتب العدد
المتبقي:
قطع العد..
كان على الشجرة  10تفاحات سقطت اثنتان منها.
كم تفاحة بقيت على الشجرة؟  ..........تفاحات.
أحل المسألة:
الحس العددي :أستعمل قطع العد ألحل المسألة.
كان على الغصن  5حشرات طار  4منها كم حشرة
بقيت؟  .......حشرة.
الواجب

االثنين

الثالثاء األربعاء

 توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
 شرح الهدف من النشاط.
 تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
مجموعات.
 استنتاج ما يهدف إليه النشاط من خالل
المالحظة والتوقع.
 توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.
 تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
الملصقات أثناء قراءة الدرس.
تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
أثناء قراءتهن للدرس.

حل أسئلة الكتاب

الخميس

استعملي قطع العد لتمثيل
قصة الطرح وكتابة العدد
المتبقي.
فرقي بين قصة الجمع وقصة
الطرح.
حلي المسألة باستعمال قطع
العد..

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي الرياضيات
ن
الثان
اس
ي
لعام  1442ـه للفصل الدر ي
تحضي  +توزي ع  +أهداف

أنواع التحاضي
ر
وحدات ر
بنان  +التعلم النشط  +الخطوات األربعة  +المرسد  +الخطة التفصيلية
مرسوع الملك عبدهللا +
خماس  +االسياتيجيات الحديثة  +ي
ي
 +الطريقة الرباعية  +تخطيط الدروس وفق السالسل  +طريقة التخطيط للدروس المعتمد عىل 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
+
المرسد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)

ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم :
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال عىل رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي  20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  100ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________

العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
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 التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

