الرياضيات
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بالطريقة الثالثية
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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل اعمالاخ لال لة لوجولس ومملتقياة فل وافلة جوا ولا
ملى شرمس.
دمم العقيدة اإلسالمية الت تمتقيم بوا ظرة الطال ة إلى الكلو واإل ملا والحيلاة فل اللد يا
واآللرة بالافاهيم اعساسية والثقافلة اإلسلالمية التل تهعلولا معتلإلة باإلسلالر وعلاد ة مللى
الدموة إليس والدفاع منس.
تاكين اال تااء الح عمة اإلسالر والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالم العار والوطن الخاص (الاالكة العربية المعودية).
تعود عد ات الطال لة واسلتعدادها الاختلل الل ي يظولر فل هل ه الفتلرة وتوجيوولا وفلق ملا
يناس وا وما يحقق أهدافوا التربوية اإلسالمية ف مفووموا العار.
تناية التفكير العلا لدى الطالب وتعايق وح ال حث والتهريب والتت ع الانوهل واسلتخدار
الاراجع والتعود ملى طرق الد اسة الملياة.
إتاحللة الفر للة للطال للات القللاد ات وإمللدادهم لاوا لللة الد اسللة بامللتوياتوا الاختلفللة فل
ات.
الاعاهد العليا والكليات الهامعية ف مختل التخ
تويئة سائر الطال ات للعا ف ميادين الحياة بامتوى الئق.

 -1فوم الاحيط الاادي من حيث الكم و الكي
 -2القد ة ملى توظي

و الشك .

أساليب التفكير الرياض ف ح الاشكالت .

 -3إد اك الافاهيم و القوامد و العالعات و اع ااط الرياضية .
 -4اوتماب الاوا ات و الخ رات ف إجراء العاليات الرياضية الاختلفة .
 -5تناية القد ة و االستعداد للتعلم ال ات .
 -6تناية القد ة ملى االت اخ و التع ير بلغة الرياضيات .
 -7معرفة إسوامات الرياضيات ف الحياة و ف تقدر العلور اعلرى.
 -8تناية ميوخ و اتهاهات إيهابية حو الرياضيات و تقدير ملااء الرياضيات ف تطويرها .
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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
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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
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الثالثاء 1442/10/6هـ

الخايس 1442/10/8هـ
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اعحد 1442/10/11هـ

الخايس 1442/10/22هـ

الد وس
مالعة القماة بالطرح  -مالعة القماة بالضرب
 التيا العالية الاناس ة القماة ملى  - 2القماة ملى  – 5القماةملى 10
القماة مع ال فر و ملى الواحد – الت ا
الف  -تاثي القماة بناوذج
القماة ملى  3و ملى  - 4أما جدوال –
القماة ملى  6و ملى 7
القماة ملى  8و ملى  – 9التيا الخطة
الاناس ة  -وحدات الطوخ الاترية
أح مكميا  -الاحيط – عياس الاماحة
وحدات المعة الاترية – ووحدات الكتلة
الاترية  -تقدير الحهم و عياسس
الإلمن  :عراءة المامة  -الت ا الف
الاهماات
اعشكاخ الامتوية –أح ممألة أبمط -اع ااط
الوندسية
ألتا الخطة الاناس ة -التااث – الت ا الف
– التاثي بالرموز
تفمير التاثي بالرموز – أ شئ عائاة – التاثي
باعمادة
تفمير التاثي باعمادة – االحتااخ – الت ا
الف العاشر
الكمو وأجإلاء من الك  -الكمو وأجإلاء من
الاهاومة – الكمو الاتكافئة
أ سم و ة – مقا ة الكمو وترتي وا –
الت ا الف الحادي مشر
الت ا تراوا 2

مراجعة مامة
االلت ا ات

مالحظات

ال

التا يخ
اليور

التقديم

✓
✓
✓

 الاادةالاوضوع

الثالث االبتدائ  -ياضيات
مالعة القماة بالطرح

الوسائ
بطاعات ،عطع مد.

د س تط يق ( - )1الخطوات اع بع ف التعليم (بدو استخدار التقنيات)
الودف من الد س :استعااخ النااذج لربط القماة بالطرح.
الافردات الهديدة :جالة مددية.
الثالث ،و 9تلاي ات من ال
ما ع الد س :اشتروت ف حلة ادي العلور  11تلاي ة من ال

الثا  .إذا
الثالث يكو ف ال روة أشرح إجابت  8تلاي ات؛
وا ف بروة الم احة  17تلاي ة فاا أع مدد من تلاي ات ال
ً
الثالث
الثا ف ال روة ،فان الضرو ي أ يكو فيوا أيضا تلاي ات من ال
ع س إذا وا و تلاي ات ال
ليكو العدد  17تلاي ة.

 oأسئلة التعإليإل:
عماتوا إلى مهاومتين متماويتين واسألون:

التد يس

أمط و مهاومة من التلاي ات  12عطعة مد ،واطلب إليوا
 ما مدد الاهاومات؟ مهاومتا
 ما مدد القطع ف و مهاومة؟  6عطع
اوتب  6 =2 ÷12ملى الم و ة.
 ما مدد عطع العد ولوا؟  12عطعة
 ما مدد الاهاومات الاتماوية؟ مهاومتا
 ما مدد القطع ف و مهاومة؟  6عطع
أشر إلى التلاي ات أ ياكنون استعااخ الهاع الاتكر للتحقق من إجابتوم .أوتب  2+2+2+2+2+2ملى الم و ة.
واطلب إليوا مالحظة أ س عد جاع  6أمداد متماوية .ما مهاوع العداد المتة؟ 12
✓ استعد :اطلب من التلاي ة ا تفتح وتابوا وا تقرأ الاعلومات الوا دة ف فقرة أستعد ف الكتاب  .وتراجع
مفرده((جالة مددية)) .ثم ا اعشون ف الاثاخ الاحلوخ.
الاحتوى :أعالر :ما مدد اععالر من و لو ف العل ة؟ أستعا جالة مددية لكتابة الح .
ا ظري وتاب الطالب .

✓ أتأود:
استعا النااذج ععمم وأوتب جالة مددية.
( )1وزمت  16و دة ملى زهريات .فوضعت  4و دات ف و زهرية .ما مدد الإلهريات؟  4 =4 ÷16مإلهريات
ا ظري وتاب الطالب .

✓ تد ب وح الامألة:

التد يب

أستعا النااذج ععمم وأوتب جالة مددية:
( )5عطعت و برتقالة إلى  8شرائح .فإذا تهاع ف ط ق  16شريحة ،فاا مد ال رتقاالت الت عطعت؟ 2 =8 ÷16
برتقالة
أستعا الطرح الاتكر ععمم:

التقويم

2 = 5 ÷10
()7
( )12اشترى ا ر  24عل ًاا ،فاحتفظ بلل  4أعالر لنفمس ،وعمم اععالر اآللرى بالتماوي ملى ألوتس اع بعة .وم عل ًاا أل
 5أعالر
و واحد منوم؟
ا ظري الكتاب الطالب .
✓ أسئلة موا ات التفكير العليا:
ا ظري وتاب الطالب .
✓ فوم الرياضيات :اطلب إلى التلاي ة أ توضح وي ياكنوا إيهاد اتج 3 ÷9؟ اع منس توزيع التمعة ملى
مهاومات متماوية ،أو استعااخ الطرح الاتكر .
✓ متابعة الاطويات :متابعة وتن يس التلاي ات للاطويات وطريقة استخداموا.

اعلوة الاعلاين والاعلاات
المالر مليكم و حاة للا وبرواتس
يمر مؤسمة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أ تقدر و ما يخص تحاضير الرياضيات
لعار  1442هل للف

الد اس الثا

تحضير  +توزيع  +أهداف
أ واع التحاضير
وحدات مشروع الالك م دللا  +لااس  +االستراتيهيات الحديثة  +بنائ  +التعلم النشط +
الخطوات اع بعة  +الامرد  +الخطة التف يلية  +الطريقة الربامية  +تخطيط الد وس وفق
المالس  +طريقة التخطيط للد وس الاعتاد ملى االداء
الارفقات
ثالثة مروض بو بوينت مختلفة لك د س
+
وتاب الطال ة و دلي الاعلاس
+
سهالت التقويم والاوا ات حمب ظار و
+
مهلدات الت ا ات متنومس
+
أو ق عياس لك د س
+
أو اق ما لك د س
+
سه إ هاز الاعلاة

+
سه إ هاز الطال ة
+
الامرد
+
ح أسئلة الكتاب
+
لرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متايإل بالفيديو لهايع د وس الانوج
التو ي للرياض والخرج مها ا
لان هم لا ج مدينة الرياض يضاف عياة اال سالية  50لاير للفيدوس( من  48سامة الى 72
سامة)
امااخ من ة مد ست االس وع الواحد  60لاير س عة اسابيع  400لاير
لحهإل طل كم وتمهي معلومات اإلستالر :
للطلب من دال الاالكة ياكنكم اإلت اخ ملى عم:
0505107025
0551092444
وياكنكم و الك تمهي الطلب
إلكترو يا ً من طريق الرابط
www.mta.sa/c

و لك ياكننا التو ي من االياي او الفيدوس لهايع مد الاالكة
حمب طل كم ( س دي _ ط امة ملو ة _ ط امة مادية)
اياي الا يعات
T@mta.sa
سعر الاادة ملى س دي  20لاير
سعر الاادة من طريق االياي  20لاير
سعر الاادة مع الم دي ط امة مادية  50لاير
سعر الاادة مع الم دي ط امة ملو ة  100لاير
لان هم لا ج مدينة الرياض يضاف عياة اال سالية  50لاير للفيدوس الامتعه
وهنا أ عار حمابات الاؤسمة للاعلاين
–———————————————————
حمابات بنوك بإسم “مؤسمة التحاضير الحديثة”
=======================
م رف الراجح
233608010954856
(اي با )
SA5780000233608010954856
____________________________
حمابات بنوك بإسم “سعد م دالرحان العتي ”
=======================
ال نك اعهل
21065828000106
(اي با )
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سام ا
8001852539
اي با بنك سام ا

SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي با )
SA3520000002052558759940
____________________________
ال نك المعودي الفر م
K2213000185
(اي با )
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك ال الد
900127883010006
(اي با )
SA4715000900127883010006
____________________________
ال نك المعودي لإلستثاا
0101001926001
(اي با )
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الهإليرة
030680161166001
(اي با )
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك اال ااء
68202882885000
(اي با )
SA2805000068202882885000
——————————————————————————————
–—

ياكنكم طلب دوسيس التحضير الخاص بالاادة بشعا الرؤية والوزا ة بقياة  50لاير

للتوا

م ر الواتس أو االت اخ تليفو يا ملى احدي اال عار التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

