مادة الرياضيات
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

معلمة المادة











تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله
ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفه المتعلم بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه
وبيئته.
تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به،
وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
توليد الرغبة للمتعلم لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

























فهم المحيط المادي من حيث الكم والكيف والشكل.
القدرة على توظيف أساليب التفكير الرياضي في حل المشكالت.
معرفة إسهام الرياضيات في الحياة وتطور العلوم األخرى.
إدراك المفاهيم والقواعد والعالقات الرياضية.
اكتساب المهارات والخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختلفة.
تنمية الميول واالتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات وإسهامات علماء الرياضيات.
تنمية القدرة على التعبير واالتصال بلغة الرياضيات.
إعداد المتعلم إعداداً صحيحا ً لخوض غمار الحياة.
تثبيت وترسيخ المعلومات والمهارات المكتسبة سابقاً.
أن يكون المتعلم ملما ً باألعداد الطبيعية والكسرية والعشرية وقادراً على إجراء العمليات األساسية عليها ومدركا ً لخواص كل منها.
أن يكتسب المتعلم بعض المبادئ األولية في الهندسة عن طريق المالحظة والتطبيق على األشكال الهندسية.
أن يكون المتعلم متمرسا ً في استخدام األدوات الهندسية إلنشاء أشكال هندسية.
أن يكون المتعلم قادراً على إجراء القياسات والتحويل على المقادير القابلة للقياس.
أن يكون المتعلم قادراً على إجراء اغلب العمليات الحسابية وإتقان االساسيه منها كالجمع والطرح والضرب
إتاحة الفرصة أمام المتعلم كـي يـمارس طـرق الـتفكـيـر السـليـم.
مسـاعـدة المتعلم على اكتـسـاب المـهارة في حـل المـشـكالت.
مسـاعـدة المتعلم على الـتعـرف على دور الريـاضيـات في التـطـور الحـضاري واإلنـسـاني.
مسـاعـدة المتعلم على اكـتسـاب الـمهـارة في اسـتيـعاب مـا يدرس من ريـاضيـات.
مسـاعـدة المتعلم على االعـتمـاد على نـفـسـه في تحـصيـل الريـاضيـات و الـقـدرة على الـتعبيـر عـن الـعـالقـات الريـاضيـة بدقـة.
مسـاعـدة المتعلم على تـكـويـن وتنميـة بـعـض االتجـاهـات الـسـليـمة مـثل :الـتعاون والدقة و احـترام الـغيـر وتـقـبل الـنقـد الـبناء.
اسـتيـعـاب الـمفـاهيـم األسـاسـية في الـحـسـاب مـثـل :مـفهـوم الـعــدد والـفـئـة والـصـفـر.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( الرياضيات )
األسبوع

التاريخ

للصف ( السادس ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

التهيئة  -القاسم المشترك األكبر  -استكشاف  :الكسور المتكافئة  -تبسيط الكسور االعتيادية

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

األعداد الكسرية والكسور غير الفعلية  -خطة حل المسألة :إنشاء قائمة منظمة
اختبار منتصف الفصل  -المضاعف المشترك األصغر

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

كتابة الكسور االعتيادية في صورة كسور عشرية  -اختبار الفصل  -االختبار التراكمي ()4
التهيئة  -استكشاف :النظام المتري  -الطول في النظام المتري

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الكتلة والسعة في النظام المتري  -اختبار منتصف الفصل  -مهارة حل المسألة :استعمال مقياس مرجعي

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

التحويل بين الوحدات في النظام المتري  -اختبار الفصل  -االختبار التراكمي ( – )5التهيئة  -استكشاف
 :تقريب الكسور

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

تقريب الكسور واألعداد الكسرية  -خطة حل المسألة :تمثيل المسألة  -جمع الكسور المتشابهة وطرحها

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

استكشاف  :الكسور غير المتشابهة  -جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها  -جمع األعداد الكسرية
وطرحها

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

اختبار منتصف الفصل  -تقدير نواتج ضرب الكسور  -استكشاف  :ضرب الكسور  -ضرب الكسور

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

ضرب األعداد الكسرية  -استكشاف  :قسمة الكسور  -قسمة الكسور

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

مقارنة الكسور االعتيادية وترتيبها  -كتابة الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية

االحد اجازة مطولة

األربعاء والخميس إجازة مطوله

قسمة األعداد الكسرية  -اختبار الفصل  -االختبار التراكمي ()6

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

الرياضيات الصف السادس االبتدائي

المادة
القاسم المشترك األكبر
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما المقصود بالقاسم المشترك األكبر؟
المحتوى وفرض الدرس

أستعد القواسم التي يشترك فيها عددان أو أكثر تسمى قواسم
أن توضح التلميذة
المقصود بالقاسم المشترك مشتركة ويسمى أكبر القواسم المشتركة لعددين أو أكثر القاسم
المشترك األكبر (ق .م .أ) لهذه األعداد ويمكنك إنشاء قائمة لكي
األكبر.
تجد القواسم المشتركة لعددين أو أكثر.
مثال تحديد القواسم المشتركة
 1ـ حددي القواسم المشتركة للعددين 24 ،16
أن تقوم التلميذة بدراسة  2ـ أوجدي (ق .م .أ) للعددين 54 ،60
 3ـ أوجدي (ق .م .أ) للعددين 30 ،18
المثال وفق المطلوب
مثال من واقع الحياة
للمساعدة على الفهم.
 4ـ طعام :يرتب محل لبيع الفطائر ثالثة أنواع من الفطائر في
صفوف في واجهة ثالجة العرض على أن يكون في كل صف
العدد نفسه من الفطائر فما أكبر عدد ممكن للفطائر في كل
صف؟
أن تحل التلميذة المسائل
أتأكد حددي القواسم المشتركة لكل مجموعة أعداد مما يأتي:
وفق المطلوب.
30 ،21 ،12
14 ،11
حددي (ق .م .أ) لكل مجموعة أعداد مما يأتي:
60 ،24
32 ،8
14 ،10 ،4
18 ،12 ،3
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
أدوات التقويم
متابعة حل أنشطة الكتاب.
التقويم الختامي

مجسمات

صور

األنشطة
أساعد التلميذات في حل
النشاط صفحة ()138
من كتاب الطالبة.
.......................
......................

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي المقصود
بالقاسم المشترك األكبر.

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

قومي بدراسة المثال
وفق المطلوب للمساعدة
على الفهم.

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........

حلي المسائل وفق
المطلوب.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل تدريبات الكتاب المدرسي.
الواجب المنزلي

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الرياضيات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================

الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
----------------------------------------------

البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025

