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-1
-2

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

متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستتقيمة يتك فايتة جواا هتا ع ت
شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التك تستتقيم بهتا اةترة البال تة إلت الوتوو واإلاستاو والحيتاة يتك التدايا
واآلخرة بالمفاهيم األساسية والثقاية اإلسالمية التك تجع ها معتزة باإلسالم وقادرة ع ت التدعوة
إليه والدياع عنه.
تموين االاتماء الحك ألمة اإلسالم والحام ة لراية التوحيد.
تحقيق الوياء ل وطن اإلسالمك العام والوطن الخاص (المم وة العربية السعودية).
تعهد قدرات البال ة واستعدادها المخت ف الذي يةهر يك هذه الفترة وتوجيهها ويتق متا يناست ها
وما يحقق أهدايها التربوية اإلسالمية يك مفهومها العام.
تنمية التفوير الع مك لتد البالتو وتعميتق رول ال حتل والتجريتو والتت ته المنهجتك واستتخدام
المراجه والتعود ع طرق الدراسة الس يمة.
إتاحة الفرصة ل بال ات القادرات وإعدادهم لمواص ة الدراسة بمستتوياتها المخت فتة يتك المعاهتد
الع يا والو يات الجامعية يك مخت ف التخصصات.
تهيئة سائر البال ات ل عمل يك ميادين الحياة بمستو الئق.

 -1يهم المحيط المادي من حيل الوم و الويف و الشول .
 -2القدرة ع

توظيف أساليو التفوير الرياضك يك حل المشوالت .

 -3إدراك المفاهيم و القواعد و العالقات و األاماط الرياضية .
 -4افتساب المهارات و الخ رات يك إجراء العم يات الرياضية المخت فة .
 -5تنمية القدرة و االستعداد ل تع م الذاتك .
 -6تنمية القدرة ع

االتصال و التع ير ب غة الرياضيات .

 -7معرية إسهامات الرياضيات يك الحياة و يك تقدم الع وم األخر .
تنمية ميول و اتجاهات إيجابية احو الرياضيات و تقدير ع ماء الرياضيات يك تبويرها
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القسمة ()1
عالقة القسمة بالطرح
اآلن

الوسائل المساندة للدرس

زمن الدرس

كتاب الطالب أوراق عمل
يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن
السبورة األقالم الملونة
تحقق األهداف التالية:
الحاسوب اآللة الحاسبة
تم دراسة مفهوم القسمة ▪ تستكشف مفهوم القسمة.
بوربوينت
▪ تستعمل النماذج لربط القسمة بالطرح.
 3حصص
أخرى................................./
( )2التدريس
( )1التركيز
 oأسئلة التعزيز:
 oالهدف من الدرس :استعمال النماذج لربط القسمة بالطرح.
أعطي كل مجموعة من التلميذات  12قطعة عد ،وأطلب إليهن
 oالمفردات الجديدة :جملة عددية.
 oما قبل الدرس :اشتركت في رحلة نادي العلوم  11تلميذة من قسمتها إلى مجموعتين متساويتين واسألهن:
 oما عدد المجموعات؟ مجموعتان
الصف الثالث ،و 9تلميذات من الصف الثاني .إذا كان في
 oما عدد القطع في كل مجموعة؟ اكتب  6 =2 ÷12على
بركة السباحة  17تلميذة فما أقل عدد من تلميذات الصف
السبورة.
الثالث يكون في البركة أشرح إجابتي  8تلميذات؛ ألنه إذا
كان كل تلميذات الصف الثاني في البركة ،فمن الضروري أن  oما عدد قطع العد كلها؟ ما عدد المجموعات المتساوية؟
يكون فيها أيضا ً تلميذات من الصف الثالث ليكون العدد 17
 oما عدد القطع في كل مجموعة؟
تلميذة.
أشر إلى التلميذات أن يمكنهن استعمال الجمع المتكرر للتحقق من
إجابتهم .أكتب  2+2+2+2+2+2على السبورة .وأطلب إليهن
مالحظة أنه قد جمع  6أعداد متساوية .ما مجموع العداد الستة؟ 12
 oاستعد :أطلب من التلميذة ان تفتح كتابها وان تقرأ المعلومات
الواردة في فقرة أستعد في الكتاب .وتراجع مفرده((جملة
عددية)) .ثم اناقشهن في المثال المحلول.
المحتوى :أقالم :ما عدد األقالم من كل لون في العلبة؟ أستعمل جملة
عددية لكتابة الحل.انظري كتاب الطالبة.
 oأتأكد :استعمل النماذج ألقسم وأكتب جملة عددية أجد الناتج.
( )1وزعت  16وردة على زهريات .فوضعت  4وردات في كل
زهرية .ما عدد الزهريات؟  4 =4 ÷16مزهريات
انظري كتاب الطالبة.
( )4التقويم
( )3التدريب
 oفهم الرياضيات :أطلب إلى التلميذة أن توضح كيف يمكنها إيجاد
 oتدرب وحل المسألة:
ناتج 3 ÷9؟ اقبل منه توزيع التسعة على مجموعات متساوية،
أستعمل النماذج ألقسم وأكتب جملة عددية وأجد الناتج:
أو استعمال الطرح المتكرر.
( )5قطعت ربة منزل كل برتقالة  8شرائح ،ووضعتها جميعا في
طبق واحد إذا كان في الطبق  16شريحة ،فما عدد البرتقاالت
 oمتابعة المطويات :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة
التي قطعتها؟  2 =8 ÷16برتقالة
استخدامها.
أستعمل الطرح المتكرر ألقسم:
2 = 5 ÷10
()7
( )12اشترى ناصر  24قل ًما ،فاحتفظ بــ  4أقالم لنفسه ،وقسم
األقالم اآلخرى بالتساوي على أخوته األربعة .كم قل ًما أخذ كل
انظري الكتاب الطالبة.
 5أقالم
واحد منهم؟

األخوة المع مين والمع مات
السالم ع يوم ورحمة هللا وبرفاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أو تقدم فل ما يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442هت ل فصل الدراسك الثااك
تحضير  +توزيه  +أهداف
أاواع التحاضير
وحدات مشروع الم ك ع دهللا  +خماسك  +االستراتيجيات الحديثة  +بنائك  +التع م النشط +
الخبوات األربعة  +المسرد  +الخبة التفصي ية  +البريقة الرباعية  +تخبيط الدروس ويق
السالسل  +طريقة التخبيط ل دروس المعتمد ع االداء
المريقات
ثالثة عروض بور بوينت مخت فة لول درس
+
فتاب البال ة و دليل المع مه
+
سجالت التقويم والمهارات حسو اةام اور
+
مج دات اخت ارات متنوعه
+
أورق قياس لول درس
+
أوراق عمل لول درس
+
سجل إاجاز المع مة
+

سجل إاجاز البال ة
+
المسرد
+
حل أسئ ة الوتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرل متميز بالفيديو لجميه دروس المنهج
التوصيل ل رياض والخرج مجااا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير ل فيدفس( من  48ساعة ال 72
ساعة)
اعمال منصة مدرستك االس وع الواحد  60لاير س عة اسابيه  400لاير
لحجز ط وم وتسجيل مع ومات اإلستالم :
ل ب و من داخل المم وة يمونوم اإلتصال ع

رقم:

0505107025
0551092444
ويمونوم فذالك تسجيل الب و
إلوتروايا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
فذلك يموننا التوصيل عن االيميل او الفيدفس لجميه مدو المم وة
حسو ط وم ( سك دي _ ط اعة م واة _ ط اعة عادية)

ايميل الم يعات
T@mta.sa
سعر المادة ع

سك دي  20لاير

سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مه السك دي ط اعة عادية  50لاير
سعر المادة مه السك دي ط اعة م واة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير ل فيدفس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة ل مع مين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحك
233608010954856
(اي باو)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد ع دالرحمن العتي ك”
=======================
ال نك األه ك
21065828000106
(اي باو)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سام ا
8001852539
اي باو بنك سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940

(اي باو)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال نك السعودي الفراسك
K2213000185
(اي باو)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك ال الد
900127883010006
(اي باو)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال نك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي باو)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي باو)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االاماء
68202882885000
(اي باو)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
يمونوم ط و دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

ل تواصل ع ر الواتس أو االتصال ت يفوايا ع
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

احدي االرقام التالية:

