تحضير مادة

الرياضيات
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة
بطاقات التخطيط للفهم المعتمد على األداء
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متاابعاة تحقيا الءالء و ءحادج ء عاع األعمااع خاالصاااااة لء هاي ءمساااااتقيماة ىي ااىاة ءا بهاا على
شرعي.
دعم العقيدة اإلساممية التي تساتقيم بها ةرة الطالبة إلى ال ءن ءاإل ساان ءالحياة ىي الد يا ءاخخرة
بالمفاهيم األسااساية ءالاقاىة اإلساممية التي ت علها معتبة باإلسامم ءقادرة على الدعءة إليي ءالدىا
ع ي.
تم ين اال تماء الحي ألمة اإلسمم ءالحاملة لراية التءحيد.
تحقيا الءىاء للءطن اإلسممي العام ءالءطن الخاص (الممل ة العربية السعءدية).
تعهد قدرات الطالبة ءاساتعدادها المختلف الذي يةهر ىي هذج الفترة ءتء يهها ءىا ما ي اسابها ءما
يحقا أهداىها التربءية اإلسممية ىي مفهءمها العام.
ت مياة التف ير العلمي لادا الطاالاع ءتعميا رءب البحات ءالت رياع ءالتتبه الم ه ي ءاساااااتخادام
المرا ه ءالتعءد على طرق الدراسة السليمة.
إتاحة الفرصاااة للطالبات القادرات ءإعدادهم لمءاصااالة الدراساااة بمساااتءياتها المختلفة ىي المعاهد
العليا ءال ليات ال امعية ىي مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمع ىي ميادين الحياة بمستءا الئا.

 -1ىهم المحيط المادي من حيت ال م ء ال يف ء الش ع .
 -2القدرة على تءةيف أساليع التف ير الرياضي ىي حع المش مت .
 -3إدراك المفاهيم ء القءاعد ء العمقات ء األ ماط الرياضية .
 -4ا تساع المهارات ء الخبرات ىي إ راء العمليات الرياضية المختلفة .
 -5ت مية القدرة ء االستعداد للتعلم الذاتي .
 -6ت مية القدرة على االتصاع ء التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرىة إسهامات الرياضيات ىي الحياة ء ىي تقدم العلءم األخرا.
 -8ت مية ميءع ء ات اهات إي ابية حء الرياضيات ء تقدير علماء الرياضيات ىي تطءيرها .

معلءمات عن المعلمة

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

التاريخ

تءقيه المعلمة

تءقيه المديرة

تءبيه م هج مادة الرياضيات
األسبء

التاريخ

الدرءس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4ها

الخميس 1442/6/8ها

2

األحد 1442/6/11ها

الخميس 1442/6/15ها

3

األحد 1442/6/18ها

الخميس 1442/6/22ها

4

األحد 1442/6/25ها

الخميس 1442/6/29ها

تقريع ال سءر ء األعداد ال سرية – تمايع المسألة
مه ال سءر المتشابهة ء طرحها  -مه ال سءر
غير المتشابهة ء طرحها
مه األعداد ال سرية ءطرحها – تقدير ءاتج
ضرع ال سءر

5

األحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

ضرع ال سءر – ضرع األعداد ال سرية

6

األحد 1442/7/9ها

الخميس 1442/7/13ها

قسمة ال سءر –قسمة األعدادا ال سرية

7
8

األحد 1442/7/16ها
األحد 1442/7/23ها

الخميس 1442/7/20ها
الخميس 1442/7/27ها

ال سبة ءالمعدع – داءع ال سع

9

األحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

10

األحد 1442/8/8ها

الخميس 1442/8/12ها

11

األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

مسألة أبسط  -تقدير البءايا ءقياسها ءرسمها

12

األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

العمقات بين البرايا – المالاات

13

األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

األش اع الرباعية – محيط الدائرة

14

األحد 1442/9/6ها

الخميس 1442/9/10ها

15

األحد 1442/9/13ها

الخميس 1442/9/17ها

16

الامااء 1442/10/6ها

الخميس 1442/10/8ها

مرا عة عامة

18-17

األحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/10/22ها

االختبارات

الدروس

الت اسع – ال بر حع الت اسع
ال سع المئءية ء ال سءر االعتيادية  -ال سع
المئءية ء ال سءر العشرية
االحتماع – ىضاء العي ة

مساحة متءابي األضم  -مساحة المالت
إ شاء مءذج – ح م الم شءر الرباعي
مساحة سطح الم شءر الرباعي
مساحة متءابي األضم  -مساحة المالت

ممحةات

بطاقات التخطيط للفهم المعتمد على االداء

اليءم
رياضيات
المادة
التاريخ
المعلمة
الحصة
مدة ت فيذ الدرس
تقريع ال سءر ءاألعداد ال سرية الصف السادس ابتدائي
ع ءان الدرس
الترابط
تم دراسة مفهءم القسمة
ال ءاتج التعليمية المرتبط بالدرس
ال ءاتج التعليمية المرتبط بالءحدة
ىي هاية هذا الدرس ت ءن الطالبة قادرة بإذن هللا تعالى
على أن:

يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:
❖ أن تقرب الكسور واألعداد الكسرية .
❖ أن تستخدم الخطة في حل المسألة
❖ أن تجمع الكسور المتشابهة وتطرحها
❖ أن تجمع الكسور الغير متشابهة وتطرحها
❖ أن تجمع األعداد الكسرية وتطرحها
❖ أن تعرف على طريقة ضرب الكسور
❖ أن تقسم كسر على كسر وعدد كسري على عدد كسري

 أن تءضح التلميذة يفية تقريع ال سءر ءاألعداد
ال سرية.
 أن تقءم التلميذة بدراسة المااع ءىا المطلءع
للمساعدة على الفهم.
 أن تحع التلميذة المسائع ءىا المطلءع.

ما الذي ي ع على الطالبات معرىتي ءيستطعن القيام بي لتحقيا المعايير المستهدىة
التقريع إلى أقرع صف:
التقريع إلى أعلى :إذا ان البسط قريبا من المقام بصءرة بيرة ىقرع ال سر إلى العدد التالي.
التقريع إلى ال صف :إذا ان البسط قريبا من صف المقام ىقرع ال سر إلى ال صف.
التقريع إلى أد ي :إذا ان البسط أصغر ايرا من المقام ىقرع ال سر إلى العدد السابا.
مااع:

إلى أقرع صف.
 1ا قربي
 1ا أء دي طءع ءرقة الش ر إلى أقرع صف س تمتر:

أتأ د:

قربي م مما يأتي إلى أقرع صف:

الءسائع ءالمعي ات التعليمية
 تاع الطالع أءراق عمع السبءرة األقمم الملء ة الحاسءع اخلة الحاسبة بءربءي ت -
أخرا................................./

التمهيد
يف يم ن تقريع ال سءر االعتيادية؟
اال شطة التعليمية
المقار ة
االست تاج

تدءين الممحةات
"طرب األسئلة"

التقءيم المرحلي
التقءيم

التقءيم الختامي

الت ليف الم بلي

دءر الطالبة

دءر المعلمة
• تءىير األدءات ءالخامات المبمة لل شاط.
• شرب الهدف من ال شاط.
• تءبيه بطاقات الصقة ءتء يي التلميذات إلى
تابة أي معلءمات مايرة لمهتمام ءأي أسئلة
يرغبن ىي معرىة إ اباتها أا اء قراءتهن
للدرس.

• ت فيذ خطءات ال شاط ضمن العمع ىي
م مءعات.
• است تاج ما يهدف إليي ال شاط من خمع
الممحةة ءالتءقه.
• تدءين المعلءمات المايرة لمهتمام على
الملصقات أا اء قراءة الدرس.
• تدءين األسئلة التي يرغبن ىي معرىة إ اباتها
أا اء قراءتهن للدرس.

يف يم ن تقريع ال سءر االعتيادية؟
قربي م مما يأتي إلى أقرع صف:
حلي المسائع ءىا المطلءع.

األخءة المعلمين ءالمعلمات
السمم علي م ءرحمة هللا ءبر اتي
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم ع ما يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442ها للفصع الدراسي الاا ي
تحضير  +تءبيه  +أهداف
أ ءا التحاضير
ءحدات مشرء الملك عبدهللا  +خماسي  +االستراتي يات الحدياة  +ب ائي  +التعلم ال شط  +الخطءات
األربعة  +المسرد  +الخطة التفصيلية  +الطريقة الرباعية  +تخطيط الدرءس ءىا السمسع  +طريقة
التخطيط للدرءس المعتمد على االداء
المرىقات
اماة عرءض بءر بءي ت مختلفة ل ع درس
+
تاع الطالبة ء دليع المعلمي
+
س مت التقءيم ءالمهارات حسع ةام ءر
+
م لدات اختبارات مت ءعي
+
أءرق قياس ل ع درس
+
أءراق عمع ل ع درس
+
س ع إ اب المعلمة
+
س ع إ اب الطالبة
+

المسرد
+
حع أسئلة ال تاع
+
خرائط ءمفاهيم
+
ااراءات
شرب متميب بالفيديء ل ميه درءس الم هج
التءصيع للرياض ءالخرج م ا ا
لمن هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيد س( من  48ساعة الى  72ساعة)
اعماع م صة مدرستي االسبء الءاحد  60لاير سبعة اسابيه  400لاير
لح ب طلب م ءتس يع معلءمات اإلستمم :
للطلع من داخع الممل ة يم م اإلتصاع على رقم:
0505107025
0551092444
ءيم م ذالك تس يع الطلع
إل ترء يا ً عن طريا الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يم ا التءصيع عن االيميع اء الفيد س ل ميه مدن الممل ة
حسع طلب م ( سي دي _ طباعة ملء ة _ طباعة عادية)
ايميع المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريا االيميع  20لاير
سعر المادة مه السي دي طباعة عادية  50لاير

سعر المادة مه السي دي طباعة ملء ة  100لاير
لمن هم خارج مدي ة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيد س المستع ع
ءه ا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات ب ءك بإسم “مؤسسة التحاضير الحدياة”
=======================
مصرف الرا حي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات ب ءك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
الب ك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
ب ك سامبا
8001852539
اي بان ب ك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
ب ك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الب ك السعءدي الفر سي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
ب ك البمد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________

الب ك السعءدي لإلستامار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ب ك ال بيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
ب ك اال ماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————————يم م طلع
دءسيي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية ءالءبارة بقيمة  50لاير

للتءاصع عبر الءاتس أء االتصاع تليفء يا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

