التربية الفكرية
تحضير مادة الرياضيات
للصف السادس االبتدائي

مادة الرياضيات الصف السادس االبتدائي

م

التقديرات القبلية

األهداف التعليمية للمادة

1

التعرف على استخدام اآللة الحاسبة فى طرح األعداد

2

التعرف على وحدة القياس ( المتر)

موجود
جزء منها

غي
ر
موجودة

تحقيق
الهدف
يكتب
باألرقام

 3التعرف على قراءة الوقت الذي تُشير إليه الساعة كاملة
4
5
6
7
(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

توزيع منهج مادة (الرياضيات) للصف (السادس ابتدائي )
األسبوع

التاريخ

الدروس

موعد
االجازات

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

استخدام اآللة الحاسبة في طرح األعداد

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

استخدام اآللة الحاسبة في طرح األعداد

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

استخدام اآللة الحاسبة في طرح األعداد

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

وحدة القياس (المتر)

بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

وحدة القياس (المتر)

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

وحدة القياس (المتر)

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ
الخميس
1443/10/11هـ
الخميس
1443/10/18هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

بداية الدراسة بعد اجازة
عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

7

االحد 1443/10/7هـ

8

االحد 1443/10/14هـ

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م

قراءة الوقت الذي تشير إليه الساعة كاملة
قراءة الوقت الذي تشير إليه الساعة كاملة
قراءة الوقت الذي تشير إليه الساعة كاملة

اجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

األشكال المستوية

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس
1443/11/10هـ

األشكال المستوية

اجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس
1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

األربعاء والخميس إجازة مطولة

األشكال المستوية
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

بداية اجازة نهاية العام
الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نموذج من البوربوينت

البرنامج التعليمي الفردي

البرنامج الوزاري

الخطة الفردية

الطريقة العرضية
الرياضيات

المادة

السادس االبتدائي

الصف

أن تتعرف التلميذة على استخدام اآللة الحاسبة فى طرح األعداد

الهدف قصير المدى

تاريخ البدء
تاريخ
االنتهاء

كيفية استخدام اآللة الحاسبة فى طرح األعداد ؟

المقدمة والتمهيد
األهداف السلوكية

• ان تتعرف التلميذة على طريقة استخدام اآللة
الحاسبة فى طرح األعداد
• ان تكتب العدد األول على المساحة البيضاء فى اآللة
الحاسبة
• ان تدخل رمز إشارة الطرح على المساحة البيضاء
فى اآللة الحاسبة

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

.1

.2

• ان تدخل العدد الثاني على المساحة البيضاء فى األلة
الحاسبة

.3
.4

• ان تدخل إشارة ( يساوي ) على المساحة البيضاء
فى األلة الحاسبة

.5

• ان تنقل ناتج الطرح من األلة الحاسبة إلى الكتاب

أعرض الدرس أمام التلميذات من خالل عروض البوربوينت
اوالسبورة ،حيث من خاللها تتعرف التلميذات على اآللة الحاسبة
فى طرح األعداد
أبين للتلميذات من خالل الشرح طريقة استخدام اآللة الحاسبة
فى طرح األعداد
اطلب منهن إيجاد ناتج عملية الطرح باتباع الخطوات
أشرح للتلميذات طريقة نقل ناتج الطرح من اآللة الحاسبة إلى
الكتاب
أسأل التلميذات عما فهمن من الدرس وأستمع إلجاباتهن ثم
أكتبها على السبورة وأقرؤها وأطلب من التلميذات قراءتها
مجتمعين ثم منفردين












أساليب التعزيز
مدي إتقان التلميذ
للمهارات واألهداف
( يكتب اإلتقان باألرقام)

14 / /هـ
14 / /هـ

الوسائل
التعليمية

السبورة  -الكتاب -
نموذج -بالفصل -
أخرى.........

أساليب
التدريس

األنشطة العملية

التوجيه
اللفظي
الحوار
والنقاش
المحاكاة
والنمذجة
القصص
التوجيه
البدني
التمثيل
تحليل
المهارة
التعلم باللعب
الخبرة
المباشرة
أخرى:









استثمارات البيئة
المحيطة
إرسال ورقة
تعليمات لألسرة
عمل تدريبات فنية
عمل تدريبات
منزلية
زيارات ورحالت
استثمار المواقف
عمل مسابقات

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي–أخرى.............
الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

طريقة المسرد
استخدام اآللة الحاسبة فى طرح األعداد

موضوع الدرس
األسبوع اليوم التاريخ الفصل

الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

األحد

14 / /هـ

• ان تتعرف التلميذة
على طريقة استخدام
اآللة الحاسبة فى طرح
األعداد

االثنين
الثالثاء

14 / /هـ

األربعاء

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

14 / /هـ

• ان تكتب العدد األول
على المساحة البيضاء
فى اآللة الحاسبة

أن تتعرف
التلميذة
على
استخدام
اآللة
الحاسبة
فى طرح
األعداد

• ان تدخل رمز إشارة
الطرح على المساحة
البيضاء فى اآللة
الحاسبة
• ان تدخل العدد الثاني
على المساحة البيضاء
فى األلة الحاسبة

الخميس

14 / /هـ

• ان تدخل إشارة (
يساوي ) على
المساحة البيضاء فى
األلة الحاسبة
• ان تنقل ناتج الطرح
من األلة الحاسبة إلى
الكتاب

الوسيلة

المهارة

إستراتيجية التدريس

آداه التقويم

السبورة
الترتيب

(

)

تحديد
الهدف

(

)

األقالم الملونة

االتصال

(

)

اإللقاء

(

)

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

التقويم

(

)

الكتابة

(

)

القراءة

(

)

الفهم

(

)

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

الحوار
والمناقشة

(

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

(

)

االستكشاف
واالستقصاء

(

)

تمثيل الدوار

(

)

القصة

(

)

أرى

(

)

العصف
الذهني

(

)

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

)

التفكير
الناقد

)

 استثمارات البيئة
المحيطة
 إرسال ورقة تعليمات
لألسرة
 عمل تدريبات فنية
 عمل تدريبات منزلية
 زيارات ورحالت
 استثمار المواقف

(

)

 عمل مسابقات

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع تحاضير التربية الفكرية
أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة – الطريقة العرضية – الخطة الفردية – مسرد – البرنامج التعليمي الفردي – مقدمة الخطة
+
ورق العمل
+
+
كتاب إلكتروني

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
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير*
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================

الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------

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

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

