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الرياضيات
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بالطريقة الرباعية

-1
-2

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

متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل اعمالاخ لال لة لوجولس ومملتقياة فل وافلة جواى ولا م ل
شرمس.
دمللا العقيللدس ايةلللمية التل تمللتقيا بوللا ى للرس ال ال لة إل ل النللوإل وايىمللاإل والحيللاس فل الللدىيا
واآللرس بالافاهيا اعةاةية والثقافة ايةلمية الت تجع وا معتزس بايةلم وقلادةس م ل اللدموس
إليس والدفاع منس.
تانين االىتااء الح عمة ايةلم والحام ة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء ل وطن ايةلم العام والوطن الخاص (الاا نة العربية المعودية).
تعود قدةات ال ال ة واةتعدادها الاخت ف الذي ي ور ف هذه الفتلرس وتوجيوولا وفلق ملا يناةل وا
وما يحقق أهدافوا التربوية ايةلمية ف مفووموا العام.
تنايللة التفنيللر الع ال لللد ال الللو وتعايللق ةوج ال حللت والتجريللو والتت ل الانوجل واةللتخدام
الاراج والتعود م طرق الدةاةة الم ياة.
إتاحة الفرصة ل ال ات القادةات وإمدادها لاواصل ة الدةاةلة باملتوياتوا الاخت فلة فل الاعاهلد
ات.
الع يا والن يات الجامعية ف مخت ف التخ
تويئة ةائر ال ال ات ل عا ف ميادين الحياس بامتو الئق.

 -1فوا الاحيط الاادي من حيت النا و النيف و الشن .
 -2القدةس م

توظيف أةاليو التفنير الرياض ف ح الاشنلت .

 -3إدةاك الافاهيا و القوامد و العلقات و اعىااط الرياضية .
 -4اوتماب الاواةات و الخ رات ف إجراء العا يات الرياضية الاخت فة .
 -5تناية القدةس و االةتعداد ل تع ا الذات .
 -6تناية القدةس م

االت اخ و التع ير ب غة الرياضيات .

 -7معرفة إةوامات الرياضيات ف الحياس و ف تقدم الع وم اعلر .
تناية ميوخ و اتجاهات إيجابية ىحو الرياضيات و تقدير م ااء الرياضيات ف ت ويرها

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اةا الدةس

التاةيخ

توقي الاع اة

توقي الاديرس

توزي منوج مادس الرياضيات
اعة وع

التاةيخ
من

إل

1

اعحد 1442/6/4هـ

الخايس 1442/6/8هـ

2

اعحد 1442/6/11هـ

الخايس 1442/6/15هـ

3

اعحد 1442/6/18هـ

الخايس 1442/6/22هـ

4

اعحد 1442/6/25هـ

الخايس 1442/6/29هـ

5

اعحد 1442/7/2هـ

الخايس 1442/7/6هـ

6

اعحد 1442/7/9هـ

الخايس 1442/7/13هـ

7
8

اعحد 1442/7/16هـ
اعحد 1442/7/23هـ

الخايس 1442/7/20هـ
الخايس 1442/7/27هـ

9

اعحد 1442/8/1هـ

الخايس 1442/8/5هـ

10

اعحد 1442/8/8هـ

الخايس 1442/8/12هـ

11

اعحد 1442/8/15هـ

الخايس 1442/8/19هـ

12

اعحد 1442/8/22هـ

الخايس 1442/8/26هـ

13

اعحد 1442/8/29هـ

الخايس 1442/9/3هـ

14

اعحد 1442/9/6هـ

الخايس 1442/9/10هـ

15

اعحد 1442/9/13هـ

الخايس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثلثاء 1442/10/6هـ
اعحد 1442/10/11هـ

الخايس 1442/10/8هـ
الخايس 1442/10/22هـ

الدةوس
النقود -عد النقود –النقود ()1000لاير
الوقت بالساعات الكاملة – الوقت بنصف ساعة –
تقدير الزمن  -الوقت -أح الامألة أبحت من ىاط – الوقت برب
ةامة – الوقت عقرب  5دقائق
هيا بنا ى عو – الت اة الف  – 8وموة الوحدس – النموة الدالة م
أوثر من جزء
أح الامألة أةةا صوةس – النموة الاماوية ل واحد – مقاةىة
النموة – النموة وأجزاء من مجاومة – اةتق اء ح الامألة
الت اة الف  – 9الائات – الائات والعشرات و اآلحاد – أح
الامألة أىشئ قائاة
القياة الانزلية لألمداد حت  – 1000تدةي ات إضافية – هيا بنا ى عو
– قراءس اعمداد حت  100و وتابتوا
مقاةىة اعمداد – ترتيو اعمداد – اعىااط العددية  -الت اة الف
الاجماات – اعوجس و الحرف والرؤوس – اعشناخ الامتوية
أحل المسألة أبحث عن نمط – األشكال المستوية – األضالع
والرؤوس – مقارنة األشكال الهندسية – تكوين األشكال
الت اة الف  – 11الت اة تراوا –وحدات ال وخ غير القياةية –
أح الامألة (ألان ثا أتحقق ) – قياس اعطواخ بالمنتياترات
اةتعااخ الام رس – المنتياترات – الاماحة – اةتق اء ح الامألة
الت اة الف  – 12وحدات المعة غير القياةية – أح الامألة (
أمث وا ) – الا ترات و ال ترات
وحدات الوزإل غير القياةية – الجرام و الني و جرام – اةتق اء ح
الامألة – الت اة الف 13
جا الائات – الجا بإمادس تجاي اآلحاد  -الجا بإمادس تجاي
العشرات
أح الامألة – أىشئ جدوال – تقدير ىاتج الجا – طرج الائات –
ال رج بإمادس تجاي العشرات
ال رج بإمادس تجاي الائات – تقدير ىاتج ال رج – الت اة – 14
الت اة تراوا 2
مراجعس مامة
االلت اةات

ملح ات

المادة
اليوم
التاريخ

رياضيات
األحد

الصف
الثالثاء

االثنين
الفصل ()7

القياس :الزمن والنقود
النقود (لاير 5 ،رياالت 10 ،رياالت،
 50رياال)

الدرس ()1
فيما سبق

الثاني االبتدائي
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

الوسائل المساندة للدرس

اآلن

زمن الدرس

كتاب الطالب أوراق عمل
يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن
السبورة األقالم الملونة
تحقق األهداف التالية:
الحاسوب اآللة الحاسبة
 تحدد قيمة مجموعة من األوراق
تم دراسة تمثيل األعداد
بوربوينت
النقدية بالعد التصاعدي.
 3حصص
أخرى................................./
( )2التدريس
( )1التركيز
 الهدف من الدرس :تحديد قيمة مجموعة من األوراق النقدية أقوم بعمل نشاط مع التلميذات قبل فقرة أستعد بها للتمهيد لما يليها،
ثم أطرح عليهن األسئلة.
بالعد التصاعدي.
استعد:
 المفردات الجديدة :لاير 5 ،رياالت 10 ،رياالت50 ،رياالا.
 ما قبل الدرس :أعط كل تلميذة مجموعة عشوائية من األوراق استعملي فقرة أستعد لتوضيح مفهوم الدرس ،وساعد التلميذات على
عد النقود بالعد التصاعدي.
النقدية غير الحقيقية ،من الفئات :لاير 5 ،رياالت 10 ،رياالت.
 أرفع بيدك شيئا ا ما ،مثل دفتر رسم واسأل .أريد أن ابيع هذا
الدفتر بـ ( )7رياالت .من معها ما يكفي لشرائه؟ أطلب من
 50رياالا
التلميذات أن يحددن قيمة النقود الذي معهن.
 10ورقات من فئة  5رياالت
 50ورقة من فئة اللاير
ما القطع النقدية الذي يمكنكن استعمالهن لتجميع  7رياالت؟
أتأكد:
أستعمل األوراق النقدية ،أعد ثم أكتب المجموع.

انظري كتاب الطالبة.
( )4التقويم

( )3التدريب
 تدرب وحل المسألة:
استعملي األوراق النقدية .أعد ثم أكتبي السعر على البطاقة

...... ........ ..... ...... .....

..... ........ ..... ...... .....
رياالا
انظري الكتاب الطالبة.

 .....رياال

........

متابعة المطويات:
متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

اعلوس الاع اين والاع اات
الملم م ينا وةحاة هللا وبرواتس
يمر مؤةمة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أإل تقدم و ما يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442هـ ل ف

الدةاة الثاى

تحضير  +توزي  +أهداف

أىواع التحاضير
وحدات مشروع الا ك م دهللا  +لااة  +االةتراتيجيات الحديثة  +بنائ  +التع ا النشط +
الخ وات اعةبعة  +الامرد  +الخ ة التف ي ية  +ال ريقة الربامية  +تخ يط الدةوس وفق
الملة  +طريقة التخ يط ل دةوس الاعتاد م االداء
الارفقات
ثلثة مروض بوة بوينت مخت فة لن دةس
+
وتاب ال ال ة و دلي الاع اس
+
ةجلت التقويا والاواةات حمو ى ام ىوة
+
مج دات الت اةات متنومس
+
أوةق قياس لن دةس
+
أوةاق ما لن دةس

+
ةج إىجاز الاع اة
+
ةج إىجاز ال ال ة
+
الامرد
+
ح أةئ ة النتاب
+
لرائط ومفاهيا
+
اثراءات
شرج متايز بالفيديو لجاي دةوس الانوج
التوصي ل رياض والخرج مجاىا
لان ها لاةج مدينة الرياض يضاف قياة االةةالية  50لاير ل فيدوس( من  48ةامة ال 72
ةامة)

امااخ من ة مدةةت االة وع الواحد  60لاير ة عة اةابي  400لاير
لحجز ط نا وتمجي مع ومات ايةتلم :
ل و من دال الاا نة يانننا ايت اخ م
0505107025
0551092444
ويانننا وذالك تمجي ال و

ةقا:

إلنتروىيا ً من طريق الرابط
www.mta.sa/c
وذلك يانننا التوصي من االياي او الفيدوس لجاي مدإل الاا نة
حمو ط نا ( ة دي _ ط امة م وىة _ ط امة مادية)
اياي الا يعات
T@mta.sa
ةعر الاادس م

ة دي  20لاير

ةعر الاادس من طريق االياي  20لاير
ةعر الاادس م الم دي ط امة مادية  50لاير
ةعر الاادس م الم دي ط امة م وىة  100لاير
لان ها لاةج مدينة الرياض يضاف قياة االةةالية  50لاير ل فيدوس الامتعج
وهنا أةقام حمابات الاؤةمة ل اع اين
–———————————————————
حمابات بنوك بإةا “مؤةمة التحاضير الحديثة”
=======================
م رف الراجح
233608010954856
(اي باإل)
SA5780000233608010954856
____________________________
حمابات بنوك بإةا “ةعد م دالرحان العتي ”
=======================
ال نك اعه
21065828000106
(اي باإل)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك ةام ا

8001852539
اي باإل بنك ةام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي باإل)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال نك المعودي الفرىم
K2213000185
(اي باإل)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك ال لد
900127883010006
(اي باإل)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال نك المعودي لإلةتثااة
0101001926001
(اي باإل)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرس
030680161166001
(اي باإل)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االىااء
68202882885000
(اي باإل)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يانننا ط و دوةيس التحضير الخاص بالاادس بشعاة الرؤية والوزاةس بقياة  50لاير

ل تواص م ر الواتس أو االت اخ ت يفوىيا م
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

احدي االةقام التالية:

