مادة الرياضيات
الصف الثالث االبتدائي

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة أن يقدم لكم
(تحضير التعلم الرقمي) لجميع المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط ومقررات) والذي تشتمل على المحتوى التعليمي
(اضغط على الدرس أو الصورة) للدروس بشرح فيديو من عين وأوراق عمل وعرض بوربوينت لكل درس كما يشمل على اإلثراءات واالنشطة
والواجبات واالستراتيجيات
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظاً
لحقوقنا.
❖ ال نحل لكم بيع هذا العمل وكل محتوياته.
❖ ال نحل لكم االستفادة من هذا العمل إذا لم تدفع ثمنه.
❖ ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا العمل وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

ِ
❖ تذكر قوله تعاىل (( َوَم ْن يَت َِّق َّ
ب ))
اَّللَ ََْي َع ْل لَهُ ََمَْرجاًَ ،ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال ََْيتَس ُ

حساب مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي ) 233608010954856اي بان(

SA5780000233608010954856

حسابات اخرى
اضغط هنا
مؤسسة التحاضير الحديثة

توقيع المعلم/ة

لتسجيل طلب شراء مواد آخرى الكترونيا أضغط هنا

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

األهداف العامة لمادة الرياضيات
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 اهلل 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.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

األهداف الخاصة بمادة الرياضيات
 .1استيعاب المفاهيم األساسية في الحساب مثل مفهوم المجموعة والعدد والنظم العددية المختلفة واألعداد الصحيحة واألعداد
العشرية والكسور والنسبة والتناسب.
 .2التعرف على األشكال الهندسية البسيطة مثل المربع والمثلث والدائرة ومتوازي األضالع والمكعب والمعين ومتوازي
المستطيالت واإللمام بخواص كل منها.
 .3فهم البنية الرياضية للحساب واإللمام بمكوناتها بمعنى أن الحساب يتكون من مجموعة من األعداد ومن عمليتين
أساسيتين (الجمع والضرب) معرفتين على هذه المجموعة من األعداد ولهاتين العمليتين خواصاً معينة أما (الطرح
والقسمة) فعمليتان عكسيتان للجمع والضرب على الترتيب.
 .4اكتساب المهارات التالية:
 قراءة األعداد وكتابتها إلى تسع خانات على األقل. إجراء عمليات الضرب والطرح والجمع والقسمة في مجال األعداد الصحيحة والعشرية والكسور. إجراء العمليات الخاصة كحساب النسبة والتناسب والنسبة المئوية. استخدام أدوات القياس والتحويل من وحدات قياس إلى وحدات قياس أخرى. استخدام األدوات الهندسية واكتساب الدقة في رسم األشكال الهندسية. التعبير بالرموز. -التمثيل البياني للمعلومات اإلحصائية البسيطة عن طريق األعمدة والقطاعات الدائري

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

 .5إتاحة الفرصة أمام المتعلم كـي يـمارس طـرق الـتفكـيـر السـليـم.
 .6مسـاعـدة المتعلم على اكتـسـاب المـهارة في حـل المـشـكالت.
 .7مسـاعـدة المتعلم على الـتعـرف على دور الريـاضيـات في التـطـور الحـضاري واإلنـسـاني.
 .8مسـاعـدة المتعلم على اكـتسـاب الـمهـارة في اسـتيـعاب مـا يدرس من ريـاضيـات.
 .9مسـاعـدة المتعلم على االعـتمـاد على نـفـسـه في تحـصيـل الريـاضيـات و الـقـدرة على الـتعبيـر عـن الـعـالقـات الريـاضيـة
بدقـة.
 .10مسـاعـدة المتعلم على تـكـويـن وتنميـة بـعـض االتجـاهـات الـسـليـمة مـثل :الـتعاون والدقة و احـترام الـغيـر وتـقـبل
الـنقـد الـبناء.
 .11اسـتيـعـاب الـمفـاهيـم األسـاسـية في الـحـسـاب مـثـل :مـفهـوم الـعــدد والـفـئـة والـصـفـر.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

توزيع منهج مادة (الرياضيات) للصف ( الثالث االبتدائي)
األسبوع االحد

االثنين

الثالثاء

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

االربعاء الخميس

1
2
3

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

الجبر :األنماط العددية

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

مهارة حل المسألة (استعمل الخطوات األربع)  -القيمة المنزلية ضمن األلوف

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف  -مقارنة األعداد

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

ترتيب األعداد

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة  -التقريب إلى أقرب ألف

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

الجبر ــ خصائص الجمع - .مهارة حل المسألة.

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

تقدير نواتج الجمع  -جمع األعداد المكونة من رقمين

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

مهارة حل المسألة  -جمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

طرح األعداد المكونة من رقمين  -تقدير ناتج الطرح

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

مهارة حل المسألة  -طرح األعداد المكونة من  3أرقام مع إعادة التجميع

11
12
13

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

الطرح مع وجود اصفار  -تحديد العملية المناسبة

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

مراجعة عامة
االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرف/ة

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

اللوحات اإلرشادية المرورية اآلتية تحدد
السرعة القصوى على بعض الطرق .ما
النمط الذي أراه؟

40

60

80

أجمع 20

100

النمط :هو سلسلة من األعداد أو األشكال التي تتبع قاعدة
معينة.
أشاهد على لوحة المئة العديد من األنماط العددية.

تحضير التعلم الرقمي

الرياضيات ـ الصف
الثالث االبتدائي

موضوع الدرس

الجبرــ األنماط العددية

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

عــن بــعــد O

أن توضح التلميذة مفهوم النمط.
االهداف

األربعاء

أن تقوم التلميذة بدراسة المثال وفق المطلوب للمساعدة على الفهم.
أن تحل التلميذة المسائل وفق المطلوب

الخميس

التاريخ

وضحي مفهوم النمط.
الواجبات والتقويم

قومي بدراسة المثال وفق المطلوب للمساعدة على الفهم.
حلي المسائل وفق المطلوب.

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى ..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين

حــضــــوري O

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

القيمة المنزلية

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

 3أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

القيمة المنزلية

الصف

المكون (المحتوى)

الهدف
يف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
1ـ أن تعرف النمط .

األنماط العددية

2ـ أن تبني لوحة املئة .
3ـ أن تكتشف النمط وتوسعه .
4ـ أن تتدرب على اكتشاف النمط .
يف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
ـ أن تتعرف على مهارة حل مسألة.

مهارة حل مسألة

األسبوع

ـ أن تفرق معطيات املسألة .
ـ أن ختطط حلل املسألة .

ـ أن حتل املسألة ابستعمال خطة اخلطوات األربع .
 -أن تتحقق من حل املسألة .

الحصة
إستراتيجية التدريس

✓ التدريس التبادلي +
العمل الجماعي +
فرز المفاهيم

المعينات التعليمية

⃝

أقالم ملونة
⃝

صور
⃝

مجسمات
⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........
⃝

نماذج حسية
⃝

أقالم ملونة
⃝

صور
⃝

مجسمات
⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........

⃝ √ البرجكتر

⃝

نماذج حسية

⃝ √ السبورة
⃝ √ الكتاب
⃝ √ البطاقات

أخرى ...................:

✓ أعواد المثلجات +
خرائط المفاهيم +
مثلث االستماع

⃝ √ العروض

⃝ √ البرجكتر
⃝ √ السبورة
⃝ √ الكتاب
⃝ √ البطاقات

أخرى ...................:

⃝ √ العروض

أداء التقويم
⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى ......................
.................................

⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات
أخرى ......................
.................................

إدارة التعليم مبحافظة -----

التخطيط وفق اخلطوات األربع يف التعليم

مدرسة ......................:
الرياضيات

املادة:
املوضوع:

الصف:

الثالث االبتدائي

اجلرب  :األمناط العددية

اليوم
الوسائل

التاريخ:

14.../...../.....هـ

لوحة املئة  ،خط األعداد

الرتكيز

الهدف من الدرس  :اكتشاف أنماط عددية وتوسعتها
المفردات الجديدة  :النمط
ما قبل الدرس  :أستعمل هذه المقترحات قبل البدء في الدرس  ...دليل المعلمة ص  13أ
الخلفية الرياضية  :يحتاج الطالب إلى خبرات حسية بالع ّ د ،وإعادة التجميع ،قبل أن
يتم ّ كنوا من فهم القيمة المنزلية في نظامنا العشر ّ ي.
بناء المفردات  :أكتب مفردات الدرس مع تعريف كل منها على السبورة
أسئلة التعزيز :
أسئلة البناء  :اكتب األنماط اآلتية على السبورة ... :دليل المعلمة ص 13

التدريس

استعد:
*عرض وقراءة فقرة استعد كتاب الطالبة ص *13
المحتوى:
*شرح المفردات
*مناقشة األمثلة  ..مثال  ، 1مثال  2كتاب الطالبة *
أتأكد:حل التمارين من  6 - 1من قبل الطالبات ومتابعة حلولهم
استراتيجيات التدريس المستخدمة  :فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات -أخرى................

التدريب

تدرب وحل المسائل  :حل التمارين من (  ) 17 - 7حسب المستويات
تمارين ومسائل ............. :
أسئلة مهارات التفكير العليا  :اطلب من الطالبات ان يحلوا السؤال 22 - 18

التقويم

فهم الرياضيات :
األخطاء الشائعة  ...... :انظري دليل المعلمة ص 15
أكتب :
أطلب إلى الطالبات أن يحلُّوا السؤال (  ) 22في مجلة الصف .
تقويم تكويني :
انظري دليل المعلمة ص 15
تقويم المفردات  :ما معنى النمط ؟
متابعة المطويات  :متابعة الطالبات للمطويات وطريقة استخدامها
الواجب المنزلي :

اسم املعلمة

اسم املشرفة الرتبوية

اسم مديرة املدرسة

أ............................... /

أ_______________________ /

أ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

الطريقة البنائية فواز الحربي
المادة

الرياضيات

الفكرة العامة للفصل

ما القيمة المنزلية لرقم فى عدد ؟

اليوم

الصف

الثالث االبتدائي

الفكرة الرئيسية للدرس

أكنشف انماط عددية وأوسعها

التاريخ

موضوع الدرس

االنماط العددية

المفردات والمفاهيم األساسية الجديدة

النمط

الحصة

أساليب وطرق التدريس
التمهيد

○

○

○

○

○

○

○

ما المراد بكلمة نمط ؟

األهداف اإلجرائية السلوكية
أنـه أبنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة إبذن هللا على:
1ـ أن تعرف النمط .

العرض وإجراءات التدريس
ـ ابستخدام طريقة املناقشة واحلوار تعرف الطالبة النمط .
ـ النمط  :هو سلسلة من االعداد أو

الوسيلة
بطاقات

تقويم الهدف
ـ عريف النمط .

األشكال الىت تتبع قاعدة معينة .
أشاهد على لوحة املئة العديد من االمناط العددية .

ـ عن طريق الشرح والتحليل تبني الطالبة لوحة املئة .

2ـ أن تبني لوحة املئة .

مثال :أحدد النمط  ،مث أجد العدد التاىل ...... ، 45 ، 35 ، 25 ،15أالحظ ىف النمط أننا نضيف  10ىف كل مرة .

3ـ أن تكتشف النمط وتوسعه .

لوحة

السبورة

إن فالعدد التاىل هو . 55

ـ بني لوحة املئة .

ـ اكتشفي النمط وتوسعه .

مثال  :توضح اجلدول اجملاور عدد صفحات كتــاب قرأ ــا ليلــى ىف ســنة أيم متتاليــة ادا اســتمر هــدا الــنمط فمــا عــدد ال ــفحات

الىت ستقرؤها يوم اخلميس ؟

ـ تـ ـ ــدري مس ـ ـ ــاال علـ ـ ــى اكتش ـ ـ ــاف

أالحظ من اجلدول أن ليلى تقرا كل يوم  3صفحات زيدة على اليوم السابق ؟
4ـ أن تتدرب على اكتشاف النمط .

الكتاب املدرسي
إذن فعدد ال فحات الىت ستقرؤها يوم اخلميس  18صفحة .

الواجب المنزلي
التطبيق

حل رقم  6 ، 5ص 14
متارين الكتاب رقم  11،12ص 15

النمط .

وحدات الملك عبداهلل فواز الحربي

الصف
الوحدة

الثالث االبتدائي

رياضيات

المادة

القيمة املنزلية

العنوان
األول
الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تكتشف أنماطا عددية وتوسعها .
❖ تستعمل الخطوات األربع لحل المسألة
❖ تقرأ األعداد ضمن األلوف وتكتبها وتحدد القيم المنزلية لألرقام فيها
❖ تقرأ األعداد ضمن عشرات األلوف وتكتبها وتحدد القيم المنزلية لألرقام فيها
❖ تقارن بين عددين ضمن عشرات األلوف
❖ تستعمل خط األعداد والقيمة المنزلية لترتب األعداد ضمن عشرات األلوف
❖ تقرب األعداد إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئه .
❖ تقرب األعداد إلى أقرب ألف .

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى  :التعرف على القيمة المنزلية .
ستفهم الطالبات  ( :موضوعات الوحدة )
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

األنماط العددية
مهارة حل مسألة بطريقة استعمال الخطوات
األربع
القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف
القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف
مقارنة األعداد
ترتيب األعداد
التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة
التقريب إلى أقرب ألف

األسئلة األساسية :









اكتشفي أنماطا عددية ووسعيها .
استعملي الخطوات األربع لحل المسألة
اقرئي األعداد ضمن األلوف واكتبيها وتحدد القيم
المنزلية لألرقام فيها
اقرئي األعداد ضمن عشرات األلوف وتكتبها وتحدد
القيم المنزلية لألرقام فيها
قارني بين عددين ضمن عشرات األلوف
استعملي خط األعداد والقيمة المنزلية لترتب األعداد
ضمن عشرات األلوف
قربي األعداد إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئه.
قربي األعداد إلى أقرب ألف.

ستكون المتعلمات قادرات على :

ستعرف المتعلمات :
✓ طريقة اكتشاف أنماطا عددية وتوسيعها .
✓ كيفية استعمال الخطوات األربع لحل المسألة

 معرفة األنماط العددية

✓ قراءة األعداد ضمن األلوف وتكتبها وتحدي د الق يم  بيان مهارة حل مسألة بطريقة استعمال الخطوات
المنزلية لألرقام فيها

األربع

✓ ق راءة األع داد ض من عش رات األل وف وكتابته ا  توضيح القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف
وتحديد القيم المنزلية لألرقام فيها
✓ المقارنة بين عددين ضمن عشرات األلوف

 بيان القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف
 معرفة كيفية مقارنة األعداد

✓ كيفية استعمال خط األعداد والقيمة المنزلية لترتب  بيان طريقة ترتيب األعداد
األعداد ضمن عشرات األلوف
 توضيح التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة
✓ تقريب األعداد إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئه .
✓ تقريب األعداد إلى أقرب ألف .

 بيان التقريب إلى أقرب ألف

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
❖ االطالع على األفكار الرئيسية للوحدة .
❖ تصميم مطوية وجمع معلومات عن الوحدة.
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) (دون المتوسط  -ضمن المتوسط -فوق
المتوسط ) المحدد في دليل المعلمة .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
التقويم التشخيصي للطالبات :من خالل اآلتي :
• قبل البدء في الوحدة ( الفصل ) أتحقق من تمكن الطالبات من المتطلبات السابقة من خالل أسئلة التهيئة الواردة في
كتاب الطالبة في مقدمة الوحدة ( الفصل ) ص  12كتاب الطالبة
• بناء على نتائج التقويم التشخيصي ( التهيئة ) أستعمل التوجيهات الموجودة في دليل المعلمة لمواجهة حاجات الطالبات
بشكل فردي قبل تدريس الفصل وخالله
التقديم  :من خالل اآلتي :
• توجيه الطالبات إلى حل األنشطة ( مسألة اليوم الموجودة في دليل المعلم بعد عرضها على الطالبات ) .
التدريس  :من خالل اآلتي :
• طرح أسئلة ( التعزيز -النشاط ) الموجودة في دليل المعلمة في مقدمة كل درس ومناقشتها مع الطالبات
• أطلب من الطالبات فتح كتبهن وقراءة المعلومات الواردة في فقرة أستعد مع عرض األمثلة اإلضافية ( أمثلة تحقق من
فهمك – أمثلة من واقع الحياة ) ومناقشتها مع الطالبات
• أطلب من الطالبات فتح كتبهن و حل أسئلة أتأكد وأتابع حلولهن
التدريب  :من خالل اآلتي :
• أنوع أسئلة التدريبات مستعمال المستويات ( دون المتوسط  -ضمن المتوسط -فوق المتوسط ) من خالل دليل المعلمة
التقويم  :من خالل اآلتي :
• أقوم مدى نجاح الطالبات في تعلم مفاهيم الفصل من خالل (اختبار الفصل – االختبار التراكمي-المطويات ) باإلضافة إلى
أنشطة دليل المعلمة ( معالجة األخطاء – اختبار الفصل اإلضافي )

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

طرح أسئلة ومناقشتها مع زميالتهم والمعلمة .
توظيف المعارف في صيغ المسائل بطرق علمية
صحيحة .
يتأملون تعلمهم .
يقدمون تغذية راجعة لعمل زمالئهم .
يضعون خطة لتحسين العمل .
يكتبون تقرير عن عملهم موضحين فيه نقاط قوتهم
والنقاط التي تحتاج إلى تطوير
تصميم مطوية يدون فيها { موضوعات الوحدة }

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•

تقديم األسئلة األساسية ومناقشتها مع المتعلمات .
توجيه المتعلمات نحو نقاط الفهم األساسية وتركيزهم
عليها .
عرض المهمات األدائية على المتعلمات .
إعطاء المتعلمات بطاقات التقويم الذاتي ومحكات تقويم
العمل .
تقديم تغذية راجعة مركزة  ،مع طلب تدوينها في
مطوياتهم .
تصميم نشاط يهيئ المتعلمات لموضوعات الوحدة

( الم همة األدائي ة )
اسم الوحدة  :القيمة المنزلية
الصف  :الثالث االبتدائي
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في عمل مطوية تشتمل على أفكار الوحدة – مفردات الوحدة –مقارنات –أشكال ومجسمات
الهدف تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة –أفكار الوحدة – مفردات الوحدة
ه
تصميم مطوية – عمل نماذج ومجسمات وأشكال هندسية ...

الدور
د
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
م
ا

ع

الناتج
واألداء تنفيذ مطوية تشتمل على موضوعات ومفردات وأفكار الوحدة.
والغرض
معايير ❖ اإللمام بجوانب المطوية .
❖ إجرائها بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح ❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .
متميز

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

مدى شمولية
المطوية
لموضوعات
ومفردات وأفكار
الوحدة

شمل بعض
جوانب الموضوع
ولم تتطرق
للبعض األخر .

شمل أغلب
جوانب
الموضوع وأغفل
جانب واحد .

شمل جميع جوانب
الموضوع محل النقاش.

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
النقاش بشكل
مفصل ودقيق .

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

جدول تنظيم التدريس
م

الموضوع

1

األنماط العددية

2

مهارة حل مسألة ( استعمال
الخطوات األربع )

3

4

القيمة المنزلية ضمن مئات
األلوف
القيمة المنزلية ضمن عشرات
األلوف

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

5

مقارنة األعداد

14 / /هـ

6

ترتيب األعداد

14 / /هـ

7

التقريب إلى أقرب عشرة وإلى
أقرب مئة

14 / /هـ

8

التقريب إلى أقرب ألف

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

القيمة المنزلية

عنوان الفصل
الفكرة العامة

رقم الفصل

املادة

الصف

التاريخ

األول

رياضيات

الثالث االبتدائي

احلصة
الفصل

التعرف على القيمة المنزلية

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

التقويم

كتاب الطالبة

القيمة المنزلية
أن تكتشف الطالبة أمناطا عددية

الدرس األول  :اجلرب  :األمناط العددية

ﺱ

اكتشفف ف ي أنماطففففا عدديففففة
ووسعيها .

ﺱ

اسففتعملي الخطففتاا ابع ف
لحل المسألة

ﺱ

اقرئي ابعداد ضمن ابلتف

وتوسعها .

أن تستعمل الطالبة اخلطوات

الدرس الثان  :مهارة حل املسألة

األربع حلل املسألة

أن تقرأ الطالبة األعداد ضمن

الدرس الثالث  :القيمة املنزلية ضمن األلوف

واكتبيهفففففا واحفففففدد القفففففي
المنزلية لألعقام فيها

األلوف وتكتبها وحتدد القيم

املنزلية لألرقام فيها

أن تقرأ الطالبة األعداد ضمن

عشرات األلوف وتكتبها وحتدد

ﺱ

الدرس الرابع  :القيمة املنزلية ضمن عشرات األلوف

اقرئفففففي ابعفففففداد ضفففففمن
عشفففراا ابلفففتف وا تبهفففا
واحدد القي المنزلية لألعقام
فيها

القيم املنزلية لألرقام فيها

الدرس اخلامس  :مقارنة األعداد

مبنيان يبلغ ارتفاع أحدمها  25مرتا وارتفاع الثان  18مرتا فأيهما أطول ؟

أن تقارن الطالبة بني عددين
ضمن عشرات األلوف

ﺱ

الدرس السادس  :ترتيب األعداد

ﺱ

قففاعني ففين عففددين ضففمن
عشراا ابلتف

اسفففففتعملي خفففففد ابعفففففداد

أن تستعمل الطالبة خط األعداد

والقيمفففة المنزليفففة لتراففف
ابعففففداد ضففففمن عشففففراا
ابلتف

والقيمة املنزلية لرتتب األعداد
ضمن عشرات األلوف

الدرس السابع  :التقريب إىل أقرب عشرة وإىل أقرب مئة

أن تقرب الطالبة األعداد إىل

ﺱ

قر ففي ابعففداد إلفففى أقفففر
عشرة وإلى أقر مئه.

أقرب عشرة وإىل أقرب مئه .

الدرس الثامن  :التقريب إىل أقرب ألف

أن تقرب الطالبة األعداد إىل

أقرب ألف .

الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

ﺱ

قر ففي ابعفففداد إلفففى أقفففر
ألف.

مسرد فواز الحربي

الفصل ( : )1القيمة المنزلية

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

االمناط
العددية

الهدف ( المحتوى )
ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على
أن:
1ـ أن تعرف النمط .

 oاكتشاااااااف
انماط عددية
وتوسيعها

2ـ أن تبني لوحة املئة .

3ـ أن تكتشف النمط وتوسعه .

العددية

مهارة حل
مسألة

 oاكتشاااااااف
انماط عددية
وتوسيعها

3ـ أن تكتشف النمط وتوسعه .

ـ أن ختطط حلل املسألة .

ـ أن حتل املسألة ابستعمال خطة اخلطوات األربع .
 -أن تتحقق من حل املسألة .










4ـ أن تتدرب على اكتشاف النمط .

ـ أن تفرق معطيات املسألة .









 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
................. 
فكر-زاوج-شارك
مهارات التفكير

 التذكر
 المالحظة  األصالة
 المرونة
 التصنيف  الطالقة
 التطبيق  عالقات األرقام
 القياس
 االستنتاج  التوضيح ......... 

2ـ أن تبني لوحة املئة .

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على
أن:
ـ أن تتعرف على مهارة حل مسألة.

إستراتيجية التعلم النشط



4ـ أن تتدرب على اكتشاف النمط .

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على
أن:
1ـ أن تعرف النمط .
االمناط

األسبوع

المعيار

التاريخ

 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
................. 
فكر-زاوج-شارك
مهارات التفكير

 التذكر
 المالحظة  األصالة
 المرونة
 التصنيف  الطالقة
 التطبيق  عالقات األرقام
 القياس
 االستنتاج  التوضيح ......... 

 oأساااااااتعمل
الخطااااااوات
األرباال لحاال
المسألة










 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
................. 
فكر-زاوج-شارك
مهارات التفكير

 التذكر
 المالحظة  األصالة
 المرونة
 التصنيف  الطالقة
 التطبيق  عالقات األرقام
 القياس
 االستنتاج  التوضيح ......... 

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلم
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلم
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلم
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة ..................................................................

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

مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي
الفصل الدراسي األول

االســم:

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

الفصل:

ثالث/

الفصل:

( )1القيمة المنزلية

الدرس:

األنماط العددية

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

أكمل تعريف النمط :
النمط هو:

سلسلة من األعداد أو  ....................التي تتبع

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

متفوقة

متقدمة

متمكنة

غير مجتازة

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

معلمة المادة....................................... /

مديرة التربوية....................................... /

استراتيجيات التعلم النشط
رياضيات ـ الصف الثالث االبتدائي
الجبرــ األنماط العددية
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة

•

تقديم المعلومات المتوافرة
عن المقصود بالنمط ،وتوزيع
األسئلة لمناقشتها من قبل كل
مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى
مجموعات صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار
منسقة كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
األنماط العددية.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

دور المتعلمة

•

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض
فهم المشكلة أو المهمة
المطروحة (المقصود
بالنمط) ،وتحديد معطياتها،
ووضع التكليفات
واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير
المتفق عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.
التناقش الجاد حول األنماط
العددية.
تلخيص ما تم التوصل إليه
مع ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج
والتوصيات ،في ضوء
عناصر المناقشة.

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األدوات

اإلستراتيجيات

التقويم

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

التعلم التعاوني

وضحي المقصود
بالنمط.

الزمن

20د

20د

أوراق عمل

الحوار والمناقشة

اكتبي النمط في
األعداد ،104
،94 ،99
 .....،89ثم اكتبي
العدد التالي.

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

الرياضيات ـ الصف الثالث االبتدائي

المادة
الجبرــ األنماط العددية
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما المقصود بالنمط؟
المحتوى وفرض الدرس

مجسمات

األنشطة

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت

أستعد
◼ أطلب إلى التلميذات
بعض
على
القصوى
السرعة
تحدد
اآلتية
المرورية
اإلرشادية
اللوحات
أن توضح التلميذة مفهوم
أن يعدوا قفزياً
الطرق ما النمط الذي أراه؟
النمط.
o
خمسات ،ويظللوا
100 80 60 40
األعداد،10 ،5 :
النمط :هو سلسلة من األعداد أو األشكال التي تتبع قاعدة معينة.
 20 ،15على لوحة
مثال أكتشف النمط وأوسعه
o
المئة .ثم أسأل:
أحدد النمط ثم أجد العدد التالي...... ، 45 ، 35 ، 25 ، 15 :
أن تقوم التلميذة بدراسة مثال من واقع الحياة:
◼ ما النمط الذي تراه؟
في
جوالت
6
خالل
ياسر
سجلها
التي
النقاط
عدد
التالي
ألعاب :يبين النمط
المثال وفق المطلوب
o
أطلب إلى التلميذات
لعبة إلكترونية ........ ،130 ،..... ،140 ،145 ،150 :أوجدي
للمساعدة على الفهم.
أن يعدوا قفزياً ثالثات
العددين المفقودين في النمط.
o
ويظللوا األعداد،3 :
أتأكد
 15 ،12 ،9 ،6على
أحدد النمط ثم أكتب العدد المناسب في الفراغ:
أن تحل التلميذة المسائل
لوحة المئة ثم اسألo :
20 ،......... ، 16 ، 14 ، 12 ، 10 )1
وفق المطلوب.
30 ،........... ، 20 ، 15 ، 10 ، 5 )2
ما النمط الذي تراه؟
70 ،......... ، 50 ، 40 ،...... ، 20 )3
o
◼ ما العدد التالي في
...... ، 98 ، 101 ،........ ، 107 ، 110 )4
النمط؟ أسأل التلميذات
أكتب أصنف النمط في األعداد  ..... ، 89 ، 94 ، 99 ، 104ثم أكتب
أن يذكروا أنماطاً
العدد التالي.
أخرى يرونها في
لوحة المئة.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
أدوات التقويم
....
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب.
التقويم الختامي

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي مفهوم النمط.

االكتشاف
واالستقصاء
الصف الذهني
الخرائط الذهنية

قومي بدراسة المثال
وفق المطلوب للمساعدة
على الفهم.

التعلم الذاتي
التعلم التعاوني

حلي المسائل وفق
المطلوب.

أخرى ........

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى

حل تدريبات الكتاب المدرسي.

التعلم النشط الجديد

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الرياضيات  3ب

الجبرــ األنماط العددية

موضوع الدرس

ما المقصود بالنمط؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

وضحي مفهوم النمط.

معلومة إثرائية

• تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في مجموعات.
• استنتاج ما يهدف إليه النشاط من خالل المالحظة والتوقع.
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على الملصقات أثناء قراءة الدرس.
• تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.

⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

قومي بدراسة المثال وفق المطلوب
للمساعدة على الفهم.

حلي المسائل وفق المطلوب.

تقويم ختامي

مراجعة مما سبق دراسته

• توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
• شرح الهدف من النشاط.
• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى كتابة أي معلومات مثيرة
لالهتمام وأي أسئلة يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.
دور المتعلمة

تقويم قبلي

اخلربات السابقة

نشاط إثرائي

دور المعلمة

التقويم

تقويم بنائي

أن تحل التلميذة المسائل وفق
المطلوب.

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

أن توضح التلميذة مفهوم النمط.
أن تقوم التلميذة بدراسة المثال وفق
المطلوب للمساعدة على الفهم.

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

❑استماع

عمل بحث بالرجوع الي مصادر
المكتبة واالنترنت
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

❑تفكير

الخطة التفصيلية

اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

استكشف /
الكتاب
المدرسي

المقارنة
االستنتاج

مهارة
المذاكرة ( )

تدوين المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل

الصف

الوحدة

اإلجراءات
دور المتعلمة
دور المعلمة
• تنفيذ خطوات النشاط
• توفير األدوات
ضمن العمل في
والخامات الالزمة
مجموعات.
للنشاط.
• شرح الهدف من الكتاب • استنتاج ما يهدف إليه
النشاط من خالل
المدرسي.
المالحظة والتوقع.
• تدوين المعلومات
• توزيع بطاقات الصقة
المثيرة لالهتمام على
وتوجيه التلميذات إلى
الملصقات أثناء قراءة
كتابة أي معلومات
الدرس.
مثيرة لالهتمام وأي
أسئلة يرغبن في معرفة • تدوين األسئلة التي
إجاباتها أثناء قراءتهن
يرغبن في معرفة
للدرس.
إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.

الفصل
القيمة المنزلية

األدوات
الزمن
 25دقيقة

 20دقيقة

موضوع الدرس
الجبرــ األنماط العددية

االستراتيجيات

التقويم

أدوات وخامات

حل المشكالت

ما المقصود
بالنمط؟

بطاقات الصقة،
كتاب الطالب

التعلم الذاتي

اكتبي أصنف
النمط في األعداد
94 ، 99 ، 104
 .....، 89 ،ثم
اكتبي العدد
التالي.

الطريقة الثالثية

التاريخ

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

اليوم

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

الصف  -المادة

الثالث االبتدائي  -رياضيات

الوسائل

الموضوع

الجبر :األنماط العددية

لوحة المئة ،خط األعداد.

درس تطبيقي ( - )1الخطوات األربع في التعليم (بدون استخدام التقنيات)
التقديم

الهدف من الدرس :أكتشف أنماطاً عددية وأوسعها.
المفردات الجديدة :النمط.
ما قبل الدرس :عند سامي  5سيارات 3 ،منها بيضاء اللون .هل يمكن أن يوجد عنده 3سيارات حمراء اللون؟ ال،
إجابة ممكنة :ألن  ،6= 3+3و 6أكبر من .5

أسئلة التعزيز:
اكتبي األنماط اآلتية على السبورة:
15 ،...............،9 ،6 ،3
30 ،28
.........،.......،26 ،24 ،22 ،20
واسأل:
ما األعداد المفقودة في كل نمط؟
كيف عرفت العدد المفقود في النمط األول؟ العدد الثاني في هذا النمط هو ناتج جمع  3للعدد األول ،والعدد الثالث هو
ناتج جمع  3للعدد الثاني ،ولمعرفة العدد الرابع أضفت  3للعدد الثالث.
حددي كل نمط من األنماط الثالثة؟ أضيفي ،3أضيفي  ،5أضيفي.2
أطلبي إلى التلميذات أن يعددن قفزياً تصاعدياً وتنازلياً بــ 100 ،10 ،5 ،2
استعد :أطلبي من التلميذة ان تفتح كتابها وان تقرأ المعلومات الواردة في فقرة أستعد في الكتاب صـــ .11وتقدم
مفهوم النمط ،وناقشي معها األمثلة .3-1
المحتوى :ألعاب :يبين النمط التالي عدد النقاط التي سجلها ياسر خالل  6جوالت في لعبة إلكترونية،145 ،150 :
 ........،130 ،.....،140أوجدي العددين المفقودين في النمط.
انظري كتاب الطالب صـــ .12
12

35 ،........،.........،20 ،15 ،10

30 ،25

التدريس

أتأكد:
أطلبي من التلميذة حل أسئلة (تاكد) وتابعي حلها.
حددي النمط ،ثم اكتبي العدد المناسب في:......
أضيفي 18 ،2
( 20 ،.....،16 ،14 ،12 ،10 ) 1
انظري كتاب الطالب صــ .12

تدرب وحل المسألة:
التدريب

حددي النمط ،ثم اكتبي العدد المناسب في........
( 30 ،26 ،....،18 ،14 ،10 )7أضيفي22 ،4
( 48 ،51 ،54 ،...،60 ،63 )10أطرحي 75 ،3
( 38 ،33،.....،23 ،18 ،13 )8أضيفي 28 ،5
( .......،91،.......،81 ،76 ،71 )12أضيفي 96 ،86 ،5

أسئلة مهارات التفكير العليا:

التقويم

مسألة مفتوحة :اكتبي نمطاً عددياً ،ثم اشرحيه.
انظري كتاب الطالب صــــ (.)13
بطاقة مكافأة :اكتب النمط  24 ،......،18 ،15 ،......،9على السبورة ،وأطلب إلى التلميذة تحديد وكتابة
األعداد المفقودة ،وأن تسلم أوراقها عند انتهاء الدرس ،ثم أحدد المكافاة المناسبة .أضف 3؛ 21 ،12
متابعة المطويات :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

الطريقة الرباعية
المادة
اليوم
التاريخ

رياضيات
األحد

االثنين

الصف
الثالثاء

الثالث االبتدائي
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

القيمة المنزلية
الفصل ()1
الجبر :األنماط العددية
الدرس ()1
زمن الدرس
الوسائل المساندة للدرس
اآلن
فيما سبق
كتاب الطالب الكتاب المدرسي
يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
تم دراسة القيمة المنزلية
أوراق عمل السبورة األقالم
األهداف التالية:
الملونة الحاسوب اآللة الحاسبة
▪ تكتشف أنماطاً عددية.
بوربوينت
 3حصص
أخرى................................./
( )2التدريس
( )1التركيز
أسئلة التعزيز:
الهدف من الدرس :أكتشف أنماطاً عددية وأوسعها.
اكتبي األنماط اآلتية على السبورة:
المفردات الجديدة :النمط.
35 ،....،....،20 ،15 ،10 12
15 ،...............،9 ،6 ،3
ما قبل الدرس :عند سامي  5سيارات 3 ،منها بيضاء اللون .هل يمكن
أن يوجد عنده 3سيارات حمراء اللون؟ ال ،إجابة ممكنة :ألن 30 ،28 ....،.....،26 ،24 ،22 ،20 30 ،25 ،6= 3+3
واسأل:
و 6أكبر من .5
▪ ما األعداد المفقودة في كل نمط؟
▪ كيف عرفت العدد المفقود في النمط األول؟ العدد الثاني في هذا
النمط هو ناتج جمع  3للعدد األول ،والعدد الثالث هو ناتج جمع 3
للعدد الثاني ،ولمعرفة العدد الرابع أضفت  3للعدد الثالث.
▪ حددي كل نمط من األنماط الثالثة؟ أضيفي ،3أضيفي  ،5أضيفي.2
▪ أطلبي إلى التلميذات أن يعددن قفزياً تصاعدياً وتنازلياً بــ ،5 ،2
100 ،10
استعد :أطلب من التلميذة ان تفتح كتابها وان تقرأ المعلومات الواردة في
فقرة أستعد في الكتاب .وتقدم مفهوم النمط ،وأناقش معها األمثلة .3-1
المحتوى :ألعاب :يبين النمط التالي عدد النقاط التي سجلها ياسر خالل 6
جوالت في لعبة إلكترونية........،130 ،.....،140 ،145 ،150 :
أوجدي العددين المفقودين في النمط .انظري كتاب الطالبة.
أتأكد:أطلب من التلميذة حل أسئلة (تاكد) وأتابع حلها.
حددي النمط ،ثم اكتبي العدد المناسب في:......
أضيفي 18 ،2
( 20 ،.....،16 ،14 ،12 ،10 ) 1
انظري كتاب الطالب صــ .12
( )4التقويم
( )3التدريب
✓ بطاقة مكافأة :اكتب النمط  24 ،......،18 ،15 ،......،9على
تدرب وحل المسألة:
السبورة ،وأطلب إلى التلميذة تحديد وكتابة األعداد المفقودة ،وأن
حددي النمط ،ثم اكتبي العدد المناسب في........
تسلم أوراقها عند انتهاء الدرس ،ثم أحدد المكافاة المناسبة.
( 30 ،26 ،....،18 ،14 ،10 )7أضيفي22 ،4
✓ متابعة المطويات :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة
( 48 ،51 ،54 ،...،60 ،63 )10أطرحي 75 ،3
استخدامها.
( 38 ،33،.....،23 ،18 ،13 )8أضيفي 28 ،5
( .......،91،.......،81 ،76 ،71 )12أضيفي 96 ،86 ،5
أسئلة مهارات التفكير العليا:
مسألة مفتوحة :اكتبي نمطاً عددياً ،ثم اشرحيه.
انظري كتاب الطالبة

المادة
المعلمة
مدة تنفيذ الدرس
عنوان الدرس

رياضيات
الجبرــ األنماط العددية
الترابط

النواتج التعليمية المرتبط بالوحدة

اليوم
التاريخ
الحصة
الصف الثالث ابتدائي

النواتج التعليمية المرتبط بالدرس

يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
❖ تكتشف أنماطا عددية وتوسعها .
❖ تستعمل الخطوات األربع لحل المسألة
❖ تقرأ األعداد ضمن األلوف وتكتبها وتحدد القيم المنزلية لألرقام فيها
❖ تقرأ األعداد ضمن عشرات األلوف وتكتبها وتحدد القيم المنزلية
لألرقام فيها
❖ تقارن بين عددين ضمن عشرات األلوف
❖ تستعمل خط األعداد والقيمة المنزلية لترتب األعداد ضمن عشرات
األلوف
❖ تقرب األعداد إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئه .
❖ تقرب األعداد إلى أقرب ألف .

في نهاية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة بإذن اهلل تعالى على
أن:
 أن توضح التلميذة مفهوم النمط.
 أن تقوم التلميذة بدراسة المثال وفق المطلوب
للمساعدة على الفهم.
 أن تحل التلميذة المسائل وفق المطلوب.

ما الذي يجب على الطالبات معرفته ويستطعن القيام به لتحقيق المعايير المستهدفة
أستعد
اللوحات اإلرشادية المرورية اآلتية تحدد السرعة القصوى على بعض الطرق ما النمط الذي أراه؟
100 80 60 40
النمط :هو سلسلة من األعداد أو األشكال التي تتبع قاعدة معينة.
مثال أكتشف النمط وأوسعه
أحدد النمط ثم أجد العدد التالي...... ، 45 ، 35 ، 25 ، 15 :
مثال من واقع الحياة:
ألعاب :يبين النمط التالي عدد النقاط التي سجلها ياسر خالل  6جوالت في لعبة إلكترونية ........ ،130 ،..... ،140 ،145 ،150 :أوجدي العددين المفقودين
في النمط.
أتأكد
أحدد النمط ثم أكتب العدد المناسب في الفراغ:
20 ،......... ، 16 ، 14 ، 12 ، 10 )1
30 ،........... ، 20 ، 15 ، 10 ، 5 )2
70 ،......... ، 50 ، 40 ،...... ، 20 )3
...... ، 98 ، 101 ،........ ، 107 ، 110 )4
أكتب أصنف النمط في األعداد  ..... ، 89 ، 94 ، 99 ، 104ثم أكتب العدد التالي.

الوسائل والمعينات التعليمية
كتاب الطالب أوراق عمل السبورة األقالم الملونة الحاسوب اآللة الحاسبة بوربوينت -
أخرى................................./

االنشطة التعليمية
المقارنة
االستنتاج

تدوين المالحظات
"طرح األسئلة"

التقويم

التمهيد
ما المقصود بالنمط؟
دور المعلمة
• توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
• شرح الهدف من النشاط.
• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.

دور الطالبة
• تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في
مجموعات.
• استنتاج ما يهدف إليه النشاط من خالل
المالحظة والتوقع.
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
الملصقات أثناء قراءة الدرس.
• تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
أثناء قراءتهن للدرس.

التقويم المرحلي

وضحي مفهوم النمط.

التقويم الختامي

قومي بدراسة المثال وفق المطلوب للمساعدة على الفهم.

التكليف المنزلي

حلي المسائل وفق المطلوب.

طريقة السالسل
الموضوع
فكرة الدرس
مفردات الدرس
ف

الجبر :األنماط العددية
أكتشف أنماطاً عددية وأوسعها.
النمط.
ز

التقديم
• فكرة الدرس
أكتشف أنماطاً عددية وأوسعها.

• مسألة اليوم
عند سامي  5سيارات 3 ،منها بيضاء اللون .هل يمكن أن
يوجد عنده 3سيارات حمراء اللون؟ ال ،إجابة ممكنة :ألن
 ،6= 3+3و 6أكبر من .5

ز

 8دقائق

اكتبي األنماط اآلتية على السبورة:
،25 35 ،.،.،20 ،15 ،10 12 15 ،..،9 ،6 ،3
30
 30 ،28 .....،....،26 ،24 ،22 ،20واسأل:
ما األعداد المفقودة في كل نمط؟

 كيف عرفت العدد المفقود في النمط األول؟ العدد الثاني
في هذا النمط هو ناتج جمع  3للعدد األول ،والعدد
الثالث هو ناتج جمع  3للعدد الثاني ،ولمعرفة العدد
الرابع أضفت  3للعدد الثالث.
 حددي كل نمط من األنماط الثالثة؟ أضيفي ،3أضيفي
 ،5أضيفي.2
 أطلبي إلى التلميذات أن يعددن قفزياً تصاعدياً وتنازلياً
بــ 100 ،10 ،5 ،2

حددي النمط ،ثم اكتبي العدد المناسب في
........
(30 ،26 ،....،18 ،14 ،10 )7
أضيفي22 ،4
(48 ،51 ،54 ،...،60 ،63 )10
أطرحي 75 ،3
(38 ،33،.....،23 ،18 ،13 )8
أضيفي 28 ،5
(.......،91،.......،81 ،76 ،71 )12
أضيفي 96 ،86 ،5
مسألة مفتوحة :اكتبي نمطاً عددياً ،ثم
اشرحيه.

• استعد
استعملي فقرة أستعد لتقديم مفهوم الدرس.

 15دقيقة

• أسئلة التعزيز

• أتدرب وأحل المسائل

• أكتب

• أتأكد

• سؤال شفهي
ما العداد التي تكمل النمط ،10 ،4
....... ،28 ،..... ،16؟
34 ،22
كيف عرفت هذه العداد؟ النمط هو:
أضيفي .6
✓ اكتب النمط ،15 ،......،9
 24 ،......،18على السبورة،
وأطلب إلى التلميذة تحديد وكتابة
األعداد المفقودة ،وأن تسلم أوراقها
عند انتهاء الدرس ،ثم أحدد المكافاة
المناسبة .أضف 3؛ 21 ،12

أنظري الكتاب

حددي النمط ،ثم اكتبي العدد المناسب في:......
( 20،.،16 ،14 ،12 ،10 )1أضيفي 2،18

الواجب المنزلي (دقيقة واحدة)

 12دقيقة

أنظري باقي النشاط بالكتاب

التدريس

التدريب

ز

التقويم

استراتيجيات التدريس

الوسائل التعليمية

دون المتوسط

حل أسئلة الكتاب المدرسي.

تعلم تعاوني.

لوحة المئة ،خط األعداد.

ضمن المتوسط

حل أسئلة الكتاب المدرسي.

مهارة تفكير.

لوحة المئة ،خط األعداد.

فوق المتوسط

حل أسئلة الكتاب المدرسي.

حل المشكالت.

لوحة المئة ،خط األعداد.

ز

 9دقائق

الفكرة الفرعية1

• نشاط

أطلب إلى التلميذات أن يقمن بالعد قفزياً خمسات،
ويظللن األعداد 20 ،15 ،10 ،5 :على لوحة
ثم أسأل:
المئة،
ما النمط الذي تراه؟ أضيف  5لكل عدد.
أطلب إلى التلميذات أن يقمن بالعد قفزياً ثالثات
ويظللن األعداد 15 ،12 ،9 ،6 ،3 :على لوحة
المئة ثم اسأل :ما النمط الذي تراه؟ أضيف  3لكل
عدد.
ما العدد التالي في النمط؟ .18

اليوم والتاريخ
الصف
الحصة

مسرد وسائل

المادة  :الرياضيات
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث اإلبتدائي

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة
أن توضح التلميذة
مفهوم النمط.
جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

الجبرــ األنماط العددية

-3االتصال (

استراتيجية التدريس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
)

آداه التقويم

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني

االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
أن تقوم التلميذة
القصة
بدراسة المثال وفق
أرى
المطلوب للمساعدة على
العصف الذهني
الفهم.
عمليات التفكير
اإلبداعي
أن تحل التلميذة
التفكير الناقد

المسائل وفق المطلوب.

(

)

(
(

)
)
(

وضحي مفهوم
النمط.

)
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(

)
)

قومي بدراسة المثال
وفق المطلوب
للمساعدة على
الفهم.

حلي المسائل وفق
المطلوب.

وحدات وسائل

الصف

الثالث ابتدائي

الدرس
تمهيد

المــــادة

الرياضيات

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

القيمة المنزلية

اكتشفي أنماطا عددية ووسعيها .

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :

-

تكتشف أنماطا عددية وتوسعها .
تستعمل الخطوات األربع لحل المسألة
تقرأ األعداد ضمن األلوف وتكتبها وتحدد القيم المنزلية لألرقام فيها
تقرأ األعداد ضمن عشرات األلوف وتكتبها وتحدد القيم المنزلية لألرقام فيها
تقارن بين عددين ضمن عشرات األلوف
تستعمل خط األعداد والقيمة المنزلية لترتب األعداد ضمن عشرات األلوف
تقرب األعداد إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئه .
تقرب األعداد إلى أقرب ألف .

الفكرة الكبرى  :التعرف على القيمة المنزلية .
ستفهم الطالبات  ( :موضوعات الوحدة )
-

األنماط العددية
مهارة حل مسألة بطريقة استعمال الخطوات األربع
القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف
القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف
مقارنة األعداد
ترتيب األعداد
التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة
التقريب إلى أقرب ألف

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:

ستعرف المتعلمات :
-

السؤال األول  :استعملي الخطوات األربع لحل المسألة

-

السؤال الثاني  :اقرئي األعداد ضمن األلوف واكتبيها وتحدد القيم
المنزلية لألرقام فيها
السؤال الثالث  :اقرئي األعداد ضمن عشرات األلوف وتكتبها وتحدد
القيم المنزلية لألرقام فيها

-

طريقة اكتشاف أنماطا عددية وتوسيعها .
كيفية استعمال الخطوات األربع لحل المسألة
قراءة األعداد ضمن األلوف وتكتبها وتحديد القيم المنزلية
لألرقام فيها
قراءة األعداد ضمن عشرات األلوف وكتابتها وتحديد القيم
المنزلية لألرقام فيها
المقارنة بين عددين ضمن عشرات األلوف
كيفية استعمال خط األعداد والقيمة المنزلية لترتب األعداد ضمن
عشرات األلوف
تقريب األعداد إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئه .
تقريب األعداد إلى أقرب ألف .

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

معرفة األنماط العددية
بيان مهارة حل مسألة بطريقة استعمال الخطوات األربع
توضيح القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف
بيان القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف
معرفة كيفية مقارنة األعداد
بيان طريقة ترتيب األعداد
توضيح التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة
بيان التقريب إلى أقرب ألف

الخطوة  : 2تحديــد البــراهين واألدلــة علــى تحقـ نــواتج
التعلم

المهمة
األدائية

االطالع
على
األفكار
الرئيسية
للوحدة .
تصميم
مطوية
وجمع
معلومات
عن
الوحدة.

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي
يتم من خالل
جدول
المتابعة
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
األنشطة التعليمية :
التقويم التشخيصي للطالبات :من خالل اآلتي :
 قبل البدء في الوحدة ( الفصل ) أتحقق من تمكن الطالبات من المتطلبات السابقةمن خالل أسئلة التهيئة الواردة في كتاب الطالبة في مقدمة الوحدة ( الفصل ) ص
 12كتاب الطالبة
 بناء على نتائج التقويم التشخيصي ( التهيئة ) أستعمل التوجيهات الموجودة فيدليل المعلمة لمواجهة حاجات الطالبات بشكل فردي قبل تدريس الفصل وخالله
التقديم  :من خالل اآلتي :
 توجيه الطالبات إلى حل األنشطة ( مسألة اليوم الموجودة في دليل المعلم بعدعرضها على الطالبات ) .
التدريس  :من خالل اآلتي :
 طرح أسئلة ( التعزيز -النشاط ) الموجودة في دليل المعلمة في مقدمة كل درسومناقشتها مع الطالبات
 أطلب من الطالبات فتح كتبهن وقراءة المعلومات الواردة في فقرة أستعد مععرض األمثلة اإلضافية ( أمثلة تحقق من فهمك – أمثلة من واقع الحياة )
ومناقشتها مع الطالبات
 أطلب من الطالبات فتح كتبهن و حل أسئلة أتأكد وأتابع حلولهنالتدريب  :من خالل اآلتي :
 أنوع أسئلة التدريبات مستعمال المستويات ( دون المتوسط  -ضمن المتوسط-فوق المتوسط ) من خالل دليل المعلمة
التقويم  :من خالل اآلتي :
 أقوم مدى نجاح الطالبات في تعلم مفاهيم الفصل من خالل (اختبار الفصل –االختبار التراكمي-المطويات ) باإلضافة إلى أنشطة دليل المعلمة ( معالجة
األخطاء – اختبار الفصل اإلضافي )

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

القيمة المنزلية

مهمتك :

الثالث ابتدائي

المادة

الرياضيات

عمل مطوية

الهدف  :تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة –أفكار الوحدة – مفردات الوحدة
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة.
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ المطوية والملص

.

• تنفيذ مطوية تشتمل على موضوعات ومفردات وأفكار الوحدة.
❖ اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشي .

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

متميز

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

مدى شمولية
المطوية
لموضوعات
ومفردات وأفكار
الوحدة

شمل بعض جوانب
الموضوع ولم
تتطرق للبعض
األخر .

شمل أغلب جوانب
الموضوع وأغفل جانب
واحد .

شمل جميع جوانب الموضوع
محل النقاش.

شمل جميع جوانب الموضوع محل
النقاش بشكل مفصل ودقيق .

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ األنماط العددية

14 / /هـ

❖ مهارة حل مسألة ( استعمال الخطوات األربع )

14 / /هـ

❖ القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف

14 / /هـ

❖ القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف

14 / /هـ

❖ مقارنة األعداد

14 / /هـ

❖ ترتيب األعداد

14 / /هـ

❖ التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة

14 / /هـ

❖ التقريب إلى أقرب ألف

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

أسعار مادة الرياضيات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

