تحضير مادة

الرياضيات
الصف الثالث
التعليم المستمر

معلمة المادة

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهن بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسها
وأسرتها ومن المشاركة في النهوض بمجتمعها ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبار:
• يهدف تعليم الكبار إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
•
•
•
•

تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهن بما يحتاجون إليه في حياتهن من العلوم الدينية
إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهن إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهن الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف الخاصة لمادة الرياضيات:
•

الرياضيات بمفاهيمها ومهاراتها وسيلة لخدمة المجتمع الذي تمارس فيه ولذلك فانه يمكن
توظيفها في مجال تعليم الكبيرات لتتمكن الدارسة عن طريقها من ضبط عباراتها التي تدخل
فيها عمليات حسابية وتعتبر الزكاة والمواريث نموذجا واضحا لذلك .

•

والرياضيات ضرورة حيوية للمواطنة من اجل أن تفيد نفسها ومجتمعها اقتصاديا ومهنيا واسريا
.

•

والرياضيات وسيلة لتحقيق التفكير المنظم المضبوط المرتبط بالواقع بما يعكس آثاره على
المشكالت الحياتية التي تواجه الدارسة في مختلف المجاالت

توزيع منهج مادة (الرياضيات)
األسبوع

للصف (الثالث التعليم المستمر )

التاريخ

مالحظات

الدروس

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

-مراجعة األعداد الكلية - -مراجعة قابلية القسمة على 3 ،5 ،2

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

-األعداد األولية وغير األولية-الرفع إلى قوى

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

تحليل العدد إلى عوامل أولية

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

استخدام القسام المشترك األكبر في تبسيط الكسور االعتيادية  -المضاعف المشترك األصغر
لعددين

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

جمع وطرح الكسور االعتيادية بمقامات مختلفة  -خصائص الدائرة

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

محيط الدائرة  -مساحة الدائرة

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

الكسر الحقيقي والغير حقيقي والعدد الكسري -تحويل كسر غير حقيقي إلى عدد كسري

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

تحويل عدد كسري إلى كسر غير حقيقي  -جمع األعداد الكسرية  -طرح األعداد الكسرية

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

الموضوع

الدرس

القاسم المشترك األكبر لعددين أو أكثر
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

تنصيف قطعة مستقيم  -تنصيف زاوية
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

رسم مثلث بمعرفة إحدى زواياه وطول ضلعيها المجاورين لها  -رسم مثلث على طول أحد
أضالعه وقياس الزاويتين المتجاورتين له
رسم مثلث علم من ه ثالثة أضالع
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

مراجعة قابلية القسمة على 3 ، 5 ،2

اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م

من

إلى

األربعاء

الخميس

التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

اكتب =123×514 :
❑سبورة ذكية
❑كتاب نشاط

اقسم =45÷1129:

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

التاريخ
الحصة
الفصل

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر -زواج -شارك  البطاقات المروحية  الرؤوس
المرقمة  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
السَلمُُعليكمُُ اورحمةُ هُ

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واإلنترنت

أنشطة ملف اإلنجاز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

تقويم قبلي

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

رابط تفاعلي

 :ما هو العدد الذي يقبل القسمة على -2
 5 3في آن واحد

 :أي األعداد التالية يقبل القسمة
على 5

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

نشاط إثرائي

( ) 3654 – 400 – 505 -25

تقويم ختامي

يتوقع من الدارسات في نهاية الدرس تحقيق ما مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات تتنافس فيما
يلي :
بينهم :
-1
أن تتعرف الدارسة على العدد الذي  -1ينفذ الدارسات المثال األول و الثاني ص()10ثم بالمناقشة أصوغ القاعدة
يقبل القسمة  3، 2،5بجرد النظر إلى العدد .
على اللوح  .ثم ينفذ الدارسات التدريب ص()10
 -2أن تتدرب الدارسة على معرف العدد الذي -2ينفذ الدارسات المثال األول و الثاني ص ( )11-10وبالمناقشة أصوغ
يقبل القسمة  3، 2،5بجرد النظر إلى العدد .
القاعدة على اللوح .وينفذ الدارسات التدريب ص()11
-3أن تتعرف الدارسة على العدد الذي يقبل
 -3ينفذ الدارسات المثال األول و الثاني ص ()11و بالمناقشة أصوغ القاعدة
القسمة على  2،3في آن واحد.
على اللوح  .وينفذ الدارسات التدريب ص ()12
-4أن تتعرف الدارسة على العدد الذي يقبل
-4اكتب المثال التالي على اللوح  :الحظ األعداد التالية وهل تقبل القسمة على
القسمة على  2،5،3في آن واحد .
 2،3في آن واحد ولماذا ؟
78
90
54
72
الخبرات السابقة
-5بعد المناقشة أصوغ القاعدة على اللوح .ثم ينفذ الدارسات التدريب الخامس
ص (. )13
-6اكتب المثال التالي على اللوح  :الحظ األعداد التالية وهل تقبل القسمة على
 2،3،5في آن واحد ولماذا؟
2458710
- 1470
420
- 120
-7بعد المناقشة أصوغ القاعدة على اللوح  :ثم ينفذ الدارسات التدريب
السادس ص ()13

التقويم

رقابة ذاتية

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير

يرسُمؤسسةُالتحاضيُالحديثة
ر
www.mta.sa
اسُاألولُُ1443هـُ
ر
أنُتقدمُلكمُجميعُماُيخصُموادُتعليمُالكبياتُللفصلُالدر ي
تحضي  +توزيـ ــعُ +أهدافُ
رُ
أنواعُالتحاضيُ
ر
ر
ُباالسياتيجياتُُ+الطريقةُالعرضيةُُ+التعلمُالنشطُالجديدُُ+المرسد
تحضي
ر

المرفقاتُ
أوراقُعملُلكلُدرس
+
ر
ونُ
الكتابُااللكي ي
+
س
عروضُبورُبوينتُلكلُدر ُ
+
رشحُفيديوُلكلُالدروس

التوصيلُللرياضُوالخرجُمجاناُ
ر
ُمدنُالمملكةُعيُالفيدكسُ(ُالمستعجلُُ24ساعة ُ)
التوصيلُلباق
ر
ي
لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالم:
يمكنكمُكذالكُتسجيلُالطلبُ
ً
ر
إلكيونياُعنُطريقُالرابطُ
www.mta.sa/c
كذلكُيمكنناُالتوصيلُعنُااليميلُاوُالفيدكسُلجميعُمدنُالمملك ُة
سُديُ_ُطباعةُملونةُ_ُطباعةُعادي ُة)
حسبُطلبكم ( ي
ايميلُالمبيعاتُ
T@mta.sa
عىلُسُديُ 20ريال
سعرُالمادةُ
ي
سعرُالمادةُعنُطريقُااليميلُ 20ريالُ
معُالسُديُطباعةُعاديةُ 30ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
معُالسُديُطباعةُملونةُ 60ريالُ
سعرُالمادةُ
ي

لمنُهمُخارجُمدينةُالرياضُيضافُقيمةُاالرساليةُُ50ريالُللفيدكسُ(منُُ48ساعةُاىلُُ72ساعة)
وهناُأرقامُحساباتُالمؤسسةُللمعلمي
ر ُ
–———————————————————
ُالواتسُأوُالهاتفُعىلُأرقام
تواصلُمعناُعي
ر
ي
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حساباتُبنوكُبإسمُ“مؤسسةُالتحاضيُالحديثة”
ر
====================
اجحُ
مرصفُالر ي
233608010954856

ن)
(ايُبا ُ
SA5780000233608010954856
====================
حساباتُبنوكُبإسمُ“سعدُعبدالرحمنُالعتيب”
ر يُ
====================
البنكُاألهىلُ
ي
21065828000106
ن)
(ايُبا ُ
SA0610000021065828000106
______________________________
بنكُالرياضُ
2052558759940
ن)
(ايُبا ُ
SA3520000002052558759940
______________________________

البنكُالسعوديُالفرنسُ
ي
K2213000185
ن)
(ايُبا ُ
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنكُالبالد
900127883010006
ن)
(ايُبا ُ
SA4715000900127883010006
______________________________
البنكُالسعوديُلإلستثمار
0101001926001
ن)
(ايُبا ُ
SA6065000000101001926001
______________________________

بنكُالجزيرة
030680161166001
ن)
(ايُبا ُ
SA6760100030680161166001
______________________________
بنكُاالنماءُ
68202882885000
ن)
(ايُبا ُ
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

