تحضير مادة الرياضيات
الصف األول
التعليم المستمر

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:

معلمة المادة

تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
تزويدالدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في النهوض
بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم 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 ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف العامة لمادة الرياضيات
الرياضيات بمفاهيمها ومهاراتها وسيلة لخدمة المجتمع الذي تمارس فيه ولذلك فانه يمكن توظيفها
في مجال تعليم الكبيرات لتتمكن الدارس 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 الدارس في مختلف المجاالت

توزيع منهج مادة (الرياضيات)
األسبوع

التاريخ

للصف ( األول التعليم المستمر )
الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

طرح عددين بدون استالف العقود  -األعداد ذات الرقمين من 99 ، 11
 -الجمع بدون حمل في حدود  - 99الجمع بالحمل في حدود 99

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

طرح األعداد ذات الرقمين في حدود  99بدون استالف  -التعرف على المائة المئات

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

 -التناظر في المثلث  -المستطيل ،المربع ،الدائرة

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

األعداد من  - 99999 – 1000المتر ومضاعفاته  -المستقيمات المتوازية
والمتعامدة

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

مالحظات

تمييز األعداد  - 1،2،3تمييز العددين 5 ، 4

األعداد  19 ، 11جمع عددين بدون حمل
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

األعداد ذات الثالثة أرقام جمع األعداد ذات الثالثة أرقام
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

مفاهيم هندسية عناصر الزاوية وأنواعها  -قياس الزاوية المتر وأجزاؤه
قياس طول قطعة مستقيم التناظر حول محور  -المثلث
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

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

تمييز العديين  ، 6صفر  -تمييز العديين  - 8 ، 7تمييز العدد  - 9مراجعة األعداد
9،0
طرح األعداد ذات الرقم الواحد العدد 10

المادة  :الرياضيات
األسبوع اليوم

التاريخ

الفصل

األحد
14 / /هـ

الصف  :األول تعليم مستمر
( المكون )
موضوع الدرس

األعداد 1و
2و3

األهداف


أن تتعرف الدارس
على األعداد من 1
حتى 4
أن تكتب الدارس
األعداد من  1حتى 4
أن تقرأ الدارس
األعداد من  1حتى 4
أن تحب الدارس مادة
الرياضيات.



أن تتعرف الدارس
على األعداد 4و 5
أن تكتب الدارس
األعداد من 4و 5
أن تقرأ الدارس
األعداد 4و 5
أن تحب الدارس مادة
الرياضيات أن تحب
الدارس مادة
الرياضيات



أن تتعرف الدارس
على األعداد  0و 6
أن تكتب الدارس
األعداد  0و 6
أن تقرأ الدارس
األعداد  0و 6
أن تحب الدارس مادة
الرياضيات





االثنين



الثالثاء

14 / /هـ

األعداد 4و
5




المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة

14 / /هـ



األعداد 0و
6

الخميس

14 / /هـ





إستراتيجية التدريس

)

-2تحديد الهدف
( )
-3االتصال ( )

السبورة

-4اإللقاء ( )

ألقالم الملونة

-5التذكر( )

الح ار
والمناقشة
حل المشكالت

( )
(

التعلم التعاوني ( )
االستكشاف ( )

-6االستيعاب ( )

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم ( )
-9الكتابة ( )
 -10القراءة (

آداه التقويم
أكتب العدد تحت
اآلشكال التالية .

)

الكتاب المدرسي

-11الفهم ( )

األربعاء

........................................

14 / /هـ

الفصل الدراسي  :االول

الوحدة :

شرائح الباوربوينت

واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

أكتب العدد تحت
اآلشكال التالية .

( )
( )
( )
( )
( )

( )

أكمل األعداد التالية
،.. ،.. ‘ 3 ، 1 ،0
..

ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
لسَلمُُعليكمُُ اورحم ُةُ 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

