تحضير مادة

الرياضيات
مجتمع بال امية

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:
تزويدددددد الدرامدددددات بمدددددا تتملدددددا حيددددداتألم اليوميدددددة ومعدددددامالتألم مدددددع األخريدددددات مددد د
معلومات ومألارات حمابية.
تزويددددددد الدارمددددددات بالميدددددداهيم الرياضددددددية األمامددددددية دددددد الحمدددددداا والأل دمددددددة
لتكوي قاعدة م امبة لبقية العمليات الرياضية.
اكتمدددداا الدارمددددات مألددددارة رمددددم بعدددد األشددددكاا بوامددددمة األدوات الأل دمددددية بمددددا
يمددددداعده علدددددا حاجددددداتألم المعيشدددددية المختليدددددة م دددددا ترتيدددددا الم دددددزا ووضدددددع
األ اث والتيصيا والخيامة.
ت ميدددددة القددددددرة لددددددت الدارمدددددات علدددددا ت لددددديم كدددددارهم وتوجيألألدددددا بشدددددكا يمكدددد ألم
م الوصوا إلا األحكام وال تائج الصحيحة.

توزيع م ألج مادة (الرياضيات)
األمبوع

التاريخ

للصف (مجتمع بال امية )
الدروس

1

االحد 1443/1/21هد

الخميس 1443/1/25هد

العددان ()1،2

2

االحد 1443/1/28هد

الخميس 1443/2/2هد

العددان ( - )3،4العددان ()5،6

3

االحد 1443/2/5هد

الخميس 1443/2/9هد

4

االحد 1443/2/12هد

ال ال اء 1443/2/14هد

العددان ()8-7
العددان ()0-9

5

االحد 1443/2/19هد

الخميس 1443/2/23هد

6

االحد 1443/2/26هد

الخميس 1443/3/1هد

7

االحد 1443/3/4هد

الخميس 1443/3/8هد

8

ال ال اء 1443/3/13هد

الخميس 1443/3/15هد

9

االحد 1443/3/18هد

الخميس 1443/3/22هد

10

االحد 1443/3/25هد

االربعاء 1443/3/28هد

األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

(الجمع ضمن العدد  - ) 9الطرح ضمن العدد 9
األعداد (  - )19-10العقود ()90-10
األعداد ذوات الرقمين
الجمع في حدود 99
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

الطرح بدون استالف  -المائة والمائتان
األعداد ذات األرقام ()999-101
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

11

االحد 1443/4/2هد

الخميس 1443/4/6هد

12

االحد 1443/4/9هد

الخميس 1443/4/13هدد

الطرح في حدود  - 999األلف واأللوف
وحدات الطول واألشكال هندسية  -وحدات الزمن والوزن

13

االحد 1443/4/16هد

الخميس 1443/4/20هد

االختبارات

بداية الدرامة للمالا لليصا الدرام األوا 1443/01/21هد 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوم
1443/02/16-15هد 2021/09/23-22 -م
إجازة ألاية مبوع ممولة
1443/03/12-11هد 2021/10/18-17 -م
إجازة ألاية مبوع ممولة
1443/03/29هد 2021/11/04 -م
بداية اختبار اليصا الدرام األوا
1443/04/16هد 2021/12/30 -م
بداية إجازة اليصا الدرام األوا
1443/04/20هد 2021/12/30 -م

م

إلا

مالحلات

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

األوا ( العدد ) 2 – 1

الدرس

تم يا العدد () 2 -1
❑سبورة ذكية
❑كتاب نشاط

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

اال ي

األربعاء

ال ال اء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفصل

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

إجراءات تحقيق ال واتج م المعلمة والمتعلم

واتج التعلم المخمم لألا (األهداف)

-

الواجبات الم زلية

حا مئلة تقويم الدرس واأل شمة المصاحبة

شمة ملف اإل جاز

ت ييذ حقيبة اإل جاز

اكتب العدد ( ) 1

1 1 1 1

تقويم ختام

معلومة إ رائية

الرجوع إلا مصادر البحث وجمع معلومات إ رائية ع الدرس

رابم تياعل

داخا المربع

تقويم ب ائ

الخبرات المابقة

-

كتب العدد الم اما
تقويم قبل

أن تعرف الطالبات العددان ( ) 2 ، 1
تحدد الطالبات األعداد ( ) 2 ، 1
-2
من بين األعداد المختلف.
أن تكتب الطالبات العددان ( ، 1
-3
 ) 2كتابة صحيحة

شام إ رائ

عما بحث بالرجوع ال مصادر المكتبة واال تر ت

-

تشرح المعلمة على السبورة العددان ( ، 1
)2
كتابةةةة العةةةدد بخةةةط كبيةةةر وواضةةةح علةةةى
السبورة
تطلب من الطالبات التفريق بين العددان
تقوم المعلمة برسم بعض األشكال المختلفة
وتكتب الطالبات تحتها ( ) 2 ، 1

التقويم

رقابة ذاتية
الروابم التياعلية بالكتاا المدرم
المألارات الممتألد ة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير

ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
السَلمُُعليكمُُ اورحمةُ هُ
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

