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أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهن بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
إكساب الدارسات مهارات الرياضيات 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 الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات 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
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تزويددددد الدراسددددات بمددددا تتللدد د حيدددداتهم اليوميددددة ومعددددامالتهم مددددع األ ريددددات
من معلومات ومهارات حسابية.
تزويدددددددد الدارسدددددددات بالمفدددددددافيم الرياضدددددددية األساسدددددددية دددددددي الحسدددددددا
والهندسة؛ لتكوين قاعدة مناسبة لبقية العمليات الرياضية.
اكتسددددددا الدارسددددددات مهددددددارة رسددددددم بعدددددد األ ددددددكال بواسددددددلة األدوات
الهندسدددددديةي بمددددددا يسدددددداعدفن علددددددى حاجدددددداتهم المعي ددددددية الم تلفددددددة مثددددددل
ترتي المنزلي ووضع األثاثي والتفصيلي وال يالة.
تنميددددة القددددددرة لدددددد الدارسدددددات علددددى تنشددددديم أ كدددددارفمي وتوجيههدددددا ب دددددكل
يمكنهم من الوصول إلى األحكام والنتائج الصحيحة.

الفصل الدراسي  /األول

الصف  /مجتمع بال أمية

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤفل:
 الت صص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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توزيع منهج مادة (الرياضيات)
األسبوع

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/1/21فد

ال ميس 1443/1/25فد

العددان ()1،2

2

االحد 1443/1/28فد

ال ميس 1443/2/2فد

العددان ( - )3،4العددان ()5،6

3

االحد 1443/2/5فد

ال ميس 1443/2/9فد

4

االحد 1443/2/12فد

الثالثاء 1443/2/14فد

العددان ()8-7
العددان ()0-9

5

االحد 1443/2/19فد

ال ميس 1443/2/23فد

6

االحد 1443/2/26فد

ال ميس 1443/3/1فد

7

االحد 1443/3/4فد

ال ميس 1443/3/8فد

8

الثالثاء 1443/3/13فد

ال ميس 1443/3/15فد

9

االحد 1443/3/18فد

ال ميس 1443/3/22فد

10

االحد 1443/3/25فد

االربعاء 1443/3/28فد

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 1443/4/2فد

ال ميس 1443/4/6فد

12

االحد 1443/4/9فد

ال ميس 1443/4/13فدد

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

13

االحد 1443/4/16فد

ال ميس 1443/4/20فد

االختبارات

مالحشات

بداية الدراسة لللال للفصل الدراسي األول 1443/01/21فد 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الولني
1443/02/16-15فد 2021/09/23-22 -م
إجازة نهاية أسبوع ملولة
1443/03/12-11فد 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع ملولة
1443/03/29فد 2021/11/04 -م
بداية ا تبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16فد 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20فد 2021/12/30 -م

.

التاريخ

للصف (مجتمع بال امية )
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الدرس
التمهيد
الوسائل التعليمية

المادة  /رياضيات
اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل

األول ( العدد ) 2 – 1
تمثيل العدد () 2 -1
الكتا المدرسي – السبورة األقالم الملونة – جهاز العر

االجراءات واألن لة

األفداف السلوكية

المحتو التعليمي

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

أكتب حتت الرسم العددان  1أو : 2

 ت رح المعلمة علىالسبورة العددان ( ، 1
)2

التقويم
أكتبي العدد المناسب
داخل المربع

 كتابة العدد ب ل كبيروواضح على السبورة
أقرئي حسب املربعات :

2

1

أحط العود املناسب

1

1

1

2

1

:

2

الواج

1
مالحشات

1111

 تلل من اللالباتالتفريق بين العددان
 تقوم المعلمة برسمبع األ كال الم تلفة
وتكت اللالبات تحتها
()2،1

اكتبي العدد ( ) 1

1111
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ّ 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 ُ
+
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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
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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
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====================
اجحُ
مرصفُالر ي
233608010954856
ن)
(ايُبا ُ
SA5780000233608010954856
====================
حساباتُبنوكُبإسمُ“سعدُعبدالرحمنُالعتيب”
ر يُ
====================
البنكُاألهىلُ
ي
21065828000106
ن)
(ايُبا ُ
SA0610000021065828000106
______________________________
بنكُالرياضُ
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2052558759940
ن)
(ايُبا ُ
SA3520000002052558759940
______________________________
البنكُالسعوديُالفرنسُ
ي
K2213000185
ن)
(ايُبا ُ
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنكُالبالد
900127883010006
ن)
(ايُبا ُ
SA4715000900127883010006
______________________________
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البنكُالسعوديُلإلستثمار
0101001926001
ن)
(ايُبا ُ
SA6065000000101001926001
______________________________
بنكُالجزيرة
030680161166001
ن)
(ايُبا ُ
SA6760100030680161166001
______________________________
بنكُاالنماءُ
68202882885000
ن)
(ايُبا ُ
SA2805000068202882885000
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STC Pay
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