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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة بالمفاهيم األساسيية
والثقافة اإلسالمية التي تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملكة العربية السعودية).
تعهد قدرات الطالبة واسيتعدادها المختليا الييظ يظهير فيي هييه الفتيرة وتوجيههيا وفيق ميا يناسيبها وميا يحقيق هيدافها
التربوية اإلسالمية في مفهومها العام.
تنمية التفكيير العلميي ليد الطالي وتعمييق روا البحيا والتجريي والتتبين المنهجيي واسيتخدام المراجين والتعيود عليى
طرق الدراسة السليمة.
إتاحة الفرصة للطالبات القادرات وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعاهد العليا والكلييات الجامعيية
في مختلا التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستو الئق.

األهداا الخاصة للمادة

 فهم المحيط المادظ من حيا الكم و الكيا و الشكل .
 القدرة على توظيا سالي التفكير الرياضي في حل المشكالت .
 إدراك المفاهيم و القواعد و العالقات و األنماط الرياضية .
 اكتسا المهارات و الخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختلفة .
 تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الياتي .
 تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 معرفة إسهامات الرياضيات في الحياة و في تقدم العلوم األخر .
 تنمية ميول و اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تطويرها .

توزيع منهج مادة الرياضيات
األسبوع

التاريخ

الدروس

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

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

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
16

األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/9/17هـ
الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

الدروس
الفصل السابع(تمثيل البيانات وتفسيرها)
الفصل السابع(تمثيل البيانات وتفسيرها)
الفصل الثامن(الثواسم والمضاعفات)
الفصل الثامن(الثواسم والمضاعفات)
مراجعة الفصل السابع والثامن
الفصل التاسع(جمع الكسور وطرحها)
الفصل التاسع(جمع الكسور وطرحها)
الفصل العاشر(وحدات القياس)
الفصل العاشر(وحدات القياس)
مراجعة الفصل التاسع والعاشر
الفصل الحادي عشر(األشكال الهندسية)
الفصل الحادي عشر(األشكال الهندسية)
الفصل الثاني عشر(المحيط والمساحة والحجم)
الفصل الثاني عشر(المحيط والمساحة والحجم)

مالحظات

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
الخامس االبتدائي
الرياضيات
المادة
التاريخ
المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال
موضوع الدرس
الحصة
ما المقصود بـ البيانات؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاا□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أستعد:
البيانات معلومات تكون في الغالب أعداد كاألعداد
في الجدول ومن طرائق وصف البيانات استعمال
كل من المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات هو
شرا الهدا من النشاط.
مجموع البيانات مقسوما على عددها.
توزين بطاقات الصقة وتوجيه التلمييات إلى
أن توضح التلميذة مفهوم المتسوط الوسيط هو العدد األوسط في مجموعة من البيانات
كتابة ظ معلومات مثيرة لالهتمام و ظ سئلة
الحسابي.
وضحي مفهوم المتسوط
بعد كتابتها بالترتيب.
يرغبن في معرفة إجاباتها ثناء قراءتهن
أن تقوم التلميذة بدراسة المثال
الحسابي.
المنوال هو العدد أو األعداد األكثر تكرار لمجموعة
للدرس.
وفق المطلوب للمساعدة على
قومي بدراسة المثال وفق
من البيانات.
تنفيي خطوات النشاط ضمن العمل في مجموعات.
الفهم.
المطلوب للمساعدة على
مثال من واقع الحياة:
استنتاج ما يهدا إليه النشاط من خالل المالحظة
أن تحل التلميذة المسائل وفق
الفهم.
أسماء :أوجد الوسيط للبيانات التالية صم أصفها:
والتوقن.
المطلوب.
حلي المسائل وفق المطلوب.
.9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،10 ،9 ،5 ،5 ،12
تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
أتأكد أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال
الملصقات ثناء قراءة الدرس.
لكل مجموعة بيانات مما يأتي:
تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
اثمان عصائر بالريال.10 ،6 ،5 ،9 ،5 :
ثناء قراءتهن للدرس.
أعمار طالب،13 ،11 ،14 ،13 ،10 ،12 :
.11
كميات أمطار بالسنتمترات، 3,1 ، 8,1 ، 7,3 :
7,3 ، 8,1 ، 7,2
اذكري أشكال متعددة من البيوت.
الواجب

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا 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 عبدهللا  +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
إلكترونيا ً 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

