الرياضيات
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة
بطاقة التخطيط المعتمد على االداء
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متاابعاة تحقيا الءالء و ءحادج ء عاع العمااع خاالصاااااة لء اي ءمفاااااتقيماة ىي ااىاة ءا ب اا على
شرعي.
دعم العقيدة اإلفاممية التي تفاتقيم ب ا ةرة الطالبة ىلى ال ءو ءاإل فااو ءالحياة ىي الد يا ءاآلخرة
بالمفاهيم الفاافاية ءالثقاىة اإلفاممية التي ت عل ا معتبة باإلفامم ءقادرة على الدعءة ىليي ءالدىا
ع ي.
تم يو اال تماء الحي لمة اإلفمم ءالحاملة لراية التءحيد.
تحقيا الءىاء للءطو اإلفممي العام ءالءطو الخاص (الممل ة العربية الفعءدية).
تع د قدرات الطالبة ءافاتعدادها المختلف الي ية ر ىي هيج الفترة ءتء ي ا ءىا ما ي افاب ا ءما
يحقا أهداى ا التربءية اإلفممية ىي مف ءم ا العام.
ت مياة التف ير العلمي لادا الطاالاع ءتعميا رءب البحاث ءالت رياع ءالتتبه الم ي ءافاااااتخادام
المرا ه ءالتعءد على طرق الدرافة الفليمة.
ىتاحة الفرصاااة للطالبات القادرات ءىعدادهم لمءاصااالة الدرافاااة بمفاااتءيات ا المختلفة ىي المعاهد
العليا ءال ليات ال امعية ىي مختلف التخصصات.
ت يئة فائر الطالبات للعمع ىي مياديو الحياة بمفتءا الئا.

 -1ى م المحيط الماد مو حيث ال م ء ال يف ء الش ع .
 -2القدرة على تءةيف أفاليع التف ير الرياضي ىي حع المش مت .
 -3ىدراك المفاهيم ء القءاعد ء العمقات ء ال ماط الرياضية .
 -4ا تفاع الم ارات ء الخبرات ىي ى راء العمليات الرياضية المختلفة .
 -5ت مية القدرة ء االفتعداد للتعلم الياتي .
 -6ت مية القدرة على االتصاع ء التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرىة ىف امات الرياضيات ىي الحياة ء ىي تقدم العلءم الخرا.
 -8ت مية ميءع ء ات اهات ىي ابية حء الرياضيات ء تقدير علماء الرياضيات ىي تطءيرها .

معلءمات عو المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:
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افم الدرس

التاريخ

تءقيه المعلمة

تءقيه المديرة

تءبيه م ج مادة الرياضيات
الفبء

التاريخ
مو

ىلى

1

الحد 1442/6/4ها

الخميس 1442/6/8ها

2

الحد 1442/6/11ها

الخميس 1442/6/15ها

3

الحد 1442/6/18ها

الخميس 1442/6/22ها

4

الحد 1442/6/25ها

الخميس 1442/6/29ها

5

الحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

6

الحد 1442/7/9ها

الخميس 1442/7/13ها

7

الحد 1442/7/16ها

الخميس 1442/7/20ها

8

الحد 1442/7/23ها

الخميس 1442/7/27ها

9

الحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

10

الحد 1442/8/8ها

الخميس 1442/8/12ها

11

الحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

12

الحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

13

الحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

14

الحد 1442/9/6ها

الخميس 1442/9/10ها

15

الحد 1442/9/13ها

الخميس 1442/9/17ها

16

الثمثاء 1442/10/6ها

الخميس 1442/10/8ها

18-17

الحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/10/22ها

الدرءس
عمقة القفمة بالطرب  -عمقة القفمة بالضرع -
اختيار العملية الم افبة
 القفمة على  - 2القفمة على  – 5القفمة على10
القفمة مه الصفر ء على الءاحد – اختبار الفصع -
تمثيع القفمة ب مءيج
القفمة على  3ء على  - 4أعمع دءال – القفمة
على  6ء على 7
القفمة على  8ء على  – 9اختيار الخطة الم افبة -
ءحدات الطءع المترية
أحع ع فيا  -المحيط – قياس المفاحة
ءحدات الفعة المترية – ءءحدات ال تلة المترية -
تقدير الح م ء قيافي
البمو  :قراءة الفاعة  -اختبار الفصع -
الم فمات
الش اع المفتءية –أحع مفألة أبفط -ال ماط
ال دفية
أختار الخطة الم افبة -التماثع – اختبار الفصع –
التمثيع بالرمءب
تففير التمثيع بالرمءب – أ شئ قائمة – التمثيع
بالعمدة
تففير التمثيع بالعمدة – االحتماع – اختبار الفصع
العاشر
ال فءر أ باء مو ال ع  -ال فءر أ باء مو
الم مءعة – ال فءر المت اىئة
أرفم صءرة – مقار ة ال فءر ءترتيب ا – اختبار
الفصع الحاد عشر
اختبار ترا مي 2

مرا عة عامة
االختبارات

ممحةات

بطاقات التخطيط للف م المعتمد على االداء

المادة
المعلمة
مدة ت فيي الدرس
ع ءاو الدرس

رياضيات
عمقة القفمة بالطرب
الترابط

ال ءاتج التعليمية المرتبط بالءحدة

الثالث ابتدائي

ال ءاتج التعليمية المرتبط بالدرس

يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

اليءم
التاريخ
الحصة
الصف

أستكشف معنى القسمة .
أربط القسمة بالطرح والضرب .
أقسم على 10-5-2
أستعمل قواعد القسمة للقسمة مع الصفر وعلى الواحد
أكتب جمال عددية لمسألة القسمة
أختار العملية المناسبة لحل المسألة

ىي اية هيا الدرس ت ءو الطالبة قادرة بإيو هللا تعالى على
أو:
 أو تءضح التلميية عمقة القفمة بالطرب.
 أو تقءم التلميية بدرافة المثاع ءىا المطلءع
للمفاعدة على الف م.
 أو تحع التلميية المفائع ءىا المطلءع.

ما الي ي ع على الطالبات معرىتي ءيفتطعو القيام بي لتحقيا المعايير المفت دىة
أفتعد:
تحء علبة  15قلما بألءاو مختلفة حمراء ءبرقاء ءصفراء ءبأعداد متفاءية ىما عدد القمم مو ع لءو؟
ع دما أقفم ىإ ي أءب عددا مو القطه ىي م مءعات متفاءية ل د عدد تلك الم مءعات أء عدد القطه ىي ع م مءعة.
مثاع مو ءاقه الحياة:
أقمم :ما عدد القمم مو ع لءو ىي العلبة؟ أفتعمع ملة عددية ل تابة الحع.
أفتعمع  15قطعة ءأقفم ا  3م مءعات متفاءية.
ال ملة العددية التي تصف هيا ال مءيج هي  4 = 3 ÷ 15ليا يء د  5أقمم مو ع لءو.
أتأ د:
أفتعمع ال مايج لقفم ءأ تع ملة عددية ءأ د ال اتج:
 )1ءبعت  16ءردة ىي بهريات ىءضعت  4ءردات ىي ع بهرية ىما عدد البهريات؟
 )2أفتعمع الطرب المت رر لقفم2 ÷ 8 3 ÷ 12 :
 )3أتحدث مبي ا يف أفتعمع خط العداد ل د اتج قفمة 9 ÷ 18

الءفائع ءالمعي ات التعليمية
 تاع الطالع أءراق عمع الفبءرة القمم الملء ة الحافءع اآللة الحافبة بءربءي ت -
أخرا................................./

اال شطة التعليمية
المقار ة
االفت تاج

تدءيو الممحةات
"طرب الفئلة"

التقءيم المرحلي
التقءيم

التقءيم الختامي

الت ليف الم بلي

التم يد
يف أفتعمع خط العداد ل د اتج قفمة 9 ÷ 18؟
دءر المعلمة
• تءىير الدءات ءالخامات المبمة لل شاط.
• شرب ال دف مو ال شاط.
• تءبيه بطاقات الصقة ءتء يي التلمييات ىلى
تابة أ معلءمات مثيرة لمهتمام ءأ أفئلة
يرغبو ىي معرىة ى ابات ا أث اء قراءت و
للدرس.

دءر الطالبة

• ت فيي خطءات ال شاط ضمو العمع ىي
م مءعات.
• افت تاج ما ي دف ىليي ال شاط مو خمع
الممحةة ءالتءقه.
• تدءيو المعلءمات المثيرة لمهتمام على
الملصقات أث اء قراءة الدرس.
• تدءيو الفئلة التي يرغبو ىي معرىة ى ابات ا
أث اء قراءت و للدرس.

ءبعت  16ءردة ىي بهريات ىءضعت  4ءردات ىي ع بهرية ىما عدد البهريات؟
افتعملي الطرب المت رر لقفمة3 ÷ 12 :
2÷8
حلي المفائع ءىا المطلءع.

الخءة المعلميو ءالمعلمات
الفمم علي م ءرحمة هللا ءبر اتي
يفر مؤففة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أو تقدم ع ما يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442ها للفصع الدرافي الثا ي
تحضير  +تءبيه  +أهداف

أ ءا التحاضير
ءحدات مشرء الملك عبدهللا  +خمافي  +االفتراتي يات الحديثة  +ب ائي  +التعلم ال شط  +الخطءات
الربعة  +المفرد  +الخطة التفصيلية  +الطريقة الرباعية  +تخطيط الدرءس ءىا الفمفع  +طريقة
التخطيط للدرءس المعتمد على االداء
المرىقات
ثمثة عرءض بءر بءي ت مختلفة ل ع درس
+
تاع الطالبة ء دليع المعلمي
+
ف مت التقءيم ءالم ارات حفع ةام ءر
+
م لدات اختبارات مت ءعي
+
أءرق قياس ل ع درس
+
أءراق عمع ل ع درس
+
ف ع ى اب المعلمة
+

ف ع ى اب الطالبة
+
المفرد
+
حع أفئلة ال تاع
+
خرائط ءمفاهيم
+
اثراءات
شرب متميب بالفيديء ل ميه درءس الم ج
التءصيع للرياض ءالخرج م ا ا
لمو هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة االرفالية  50لاير للفيد س( مو  48فاعة الى  72فاعة)

اعماع م صة مدرفتي االفبء الءاحد  60لاير فبعة افابيه  400لاير
لح ب طلب م ءتف يع معلءمات اإلفتمم :
للطلع مو داخع الممل ة يم م اإلتصاع على رقم:
0505107025
0551092444
ءيم م يالك تف يع الطلع
ىل ترء يا ً عو طريا الرابط
www.mta.sa/c
يلك يم ا التءصيع عو االيميع اء الفيد س ل ميه مدو الممل ة
حفع طلب م ( في د _ طباعة ملء ة _ طباعة عادية)
ايميع المبيعات
T@mta.sa

فعر المادة على في د  20لاير
فعر المادة عو طريا االيميع  20لاير
فعر المادة مه الفي د طباعة عادية  50لاير
فعر المادة مه الفي د طباعة ملء ة  100لاير
لمو هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة االرفالية  50لاير للفيد س المفتع ع
ءه ا أرقام حفابات المؤففة للمعلميو
–———————————————————
حفابات ب ءك بإفم “مؤففة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الرا حي
233608010954856
(ا باو)
SA5780000233608010954856
____________________________
حفابات ب ءك بإفم “فعد عبدالرحمو العتيبي”
=======================
الب ك الهلي
21065828000106
(ا باو)
SA0610000021065828000106
____________________________
ب ك فامبا
8001852539
ا باو ب ك فامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
ب ك الرياض
2052558759940
(ا باو)
SA3520000002052558759940
____________________________
الب ك الفعءد الفر في
K2213000185
(ا باو)
SA82550000000K2213000185
____________________________

ب ك البمد
900127883010006
(ا باو)
SA4715000900127883010006
____________________________
الب ك الفعءد لإلفتثمار
0101001926001
(ا باو)
SA6065000000101001926001
____________________________
ب ك ال بيرة
030680161166001
(ا باو)
SA6760100030680161166001
____________________________
ب ك اال ماء
68202882885000
(ا باو)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يم م طلع دءفيي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية ءالءبارة بقيمة  50لاير

للتءاصع عبر الءاتس أء االتصاع تليفء يا على احد االرقام التالية:

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

