الرياضيات
التعليم المستمر
الصف األول

✓

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

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع القائدة

توزيع منهج مادة ( الرياضيات ) للصف ( األول تعليم مستمر )
التاريخ
من

إلى

الدروس

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

الضرب  -جدول الضرب ()3 – 2

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

جدول الضرب ( - )53 – 4جدول الضرب ()7 – 6

األسبوع

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

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

جدول الضرب ( - )9 – 8جدول الضرب الشامل والمختصر

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

توزيع الضرب على الجمع  -الضرب في 1000 / 100 / 10

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

ضرب عدد من رقم واحد بعدد من رقمين

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

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

ضرب عدد من رقم بعدد اخر

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

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

الخميس 1443/10/11هـ

التجميع في الضرب  -ضرب عدد من رقمين في اخر

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

مفهوم القسمة  -القسمة

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

الكسور (الربع والنصف)  -الكسور (الثلث والخمس)

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

الكسور (السدس و السبع)  -الكسور (الثمن والتسع)

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

محيط المربع – ميط المستطيل
األربعاء والخميس إجازة مطولة

األشهر العربية والشمسية  -البيانات التصويرية
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نماذج بوربوينت

التحضير بالطريقة العرضية
جدول الضرب 2
الدرس
.....=4× 2
المقدمة والتمهيد أكملى .......... =2+2+2+2
السبورة  -الكتاب المدرسي – األقالم الملونة – عروض تقديمية
المواد والوسائل
المكتسبات

اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل

استراتجية التدريس
✓

-

رياضيات اولي كبيرات

المادة

معرفة جدول ضرب العدد (  -)2استخدام جدول ضرب اثنان في الحياة العملية

فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي
+القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات
فكر,زاوج,شارك  +البطاقات المروحية  +الرؤوس
المرقمةأخرى ...................:

يتوقع من الدارسات في نهاية
الدرس تحقيق ما يلي :

مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهن لعدة
مجموعات تتنافس فيما بينهن :

طرح هذه األسئلة التالية على
الدارسات واستقبال اإلجابات
وتصويبها :

 -1ان تتعرف الدارسة
على جدول الضرب 2
وتتقنة

اعطاء امثلة لشرح عملية الضرب فى  2كاالتى-:
فى مدرستى يجلس كل دارسات فى مقعد فكم دارسة
يجلس فى مقعدين اوثالثة او اربعة او خمسة او
ستة او سبعة او ثمانية او تسعة كاالتى-:

س  :أوجد ناتج
.. = 2 ×1
.. =2 ×2
.. =2×3
.. =2×4
.. =2×5
.. =2×6
.. =2×7
.. =2×8
.. =2×9

 -2ان تستنتج ان ضرب
اى أعدد فى الواحد يعطينا
نفس العدد
 -3ان تتذكر ان ضرب اى
أعدد فى صفر يعدمة اى
يكون الناتج صفرا

تذكر ان 2 =1×2

0=0×2

ضرب الصفر فى اى أعدد يعدمة اى يجعل ناتج الضرب
صفرا
4 =2 ×2

6 =3 ×2

8 =4 ×2

=7 ×2 12 =6 ×2 10 =5 ×2

الواجب :

اضرب-:

......=5 ×2

8=......× 2

14

طريقة المسرد
اليوم

التاريخ

الفصل

موضوع
الدرس

األهداف

األحد

14 / /هـ

الوسيلة

السبورة
 -1ان تتعرف الدارس على عملية
الضرب وأهميتها فى حياتنا اليومية

االثنين

14 / /هـ

الثالثاء

14 / /هـ

األربعاء

14 / /هـ

مفهوم
الضرب

 -2ان يربط الدارس بين عملية
الضرب وعملية الجمع المتكرر

ألقالم الملونة

 -3ان تشعر الدارس بأهمية عملية
الضرب فى حياتنا اليومية

جهاز العرض

جدول
الضرب 2

 -1ان تتعرف الدارسة على جدول
الضرب  2وتتقنة
 -2ان تستنتج ان ضرب اى عدد
فى الواحد يعطينا نفس العدد

الكتاب المدرسي

إستراتيجية التدريس
الحوار
والمناقشة

(

الواجب
)

حل المشكالت

(

)

التعلم التعاوني

(

)

االستكشاف
واالستقصاء

(

)

تمثيل األدوار

(

)

القصة

(

)

أخرى

(

)

العصف الذهني

(

)

عمليات التفكير
اإلبداعي

(

)

التفكير الناقد

أكمل-:
.........=3+3+3+3
اذن.....
×........=.......
......... =5+5
اذن.....
×........=.......

س  :أوجد ناتج
(

 -3ان تتذكر ان ضرب اى عدد فى
صفر يعدمة اى يكون الناتج صفرا

الخميس

14 / /هـ

.. = 2 ×1
.. =2 ×2
شرائح الباوربوينت

.. =2×3
.. =2×4
.. =2×5
.. =2×6
.. =2×7

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

ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة الرياضيات
الصف األول تعليم مستمر
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع تحاضير التعليم المستمر
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
مرفقات مناهج التعليم المستمر
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+

عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
*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*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)

يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
https://c.mta.sa

كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
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
----------------------------------------------------------------------------

