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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 الله 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.

 .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 والمثل
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 خواصا ً 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 األعدادالصحيحة والعشرية والكسور.
 إجراء العمليات الخاصة كحساب النسبة والتناسب والنسبة المئوية. استخدام أدوات القياس والتحويل من وحدات قياس إلى وحداتقياس أخرى.
 استخدام األدوات الهندسية واكتساب الدقة في رسم األشكالالهندسية.
 التعبير بالرموز. التمثيل البياني للمعلومات اإلحصائية البسيطة عن طريق األعمدةوالقطاعات الدائرية

 .1إتاحة الفرصة أمام المتعلم كـي يـمارس طـرق الـتفكـيـر
السـليـم.
 .2مسـاعـدة المتعلم على اكتـسـاب المـهارة في حـل
المـشـكالت.
 .3مسـاعـدة المتعلم على الـتعـرف على دور الريـاضيـات في
التـطـور الحـضاري واإلنـسـاني.
 .4مسـاعـدة المتعلم على اكـتسـاب الـمهـارة في اسـتيـعاب
مـا يدرس من ريـاضيـات.
 .5مسـاعـدة المتعلم على االعـتمـاد على نـفـسـه في تحـصيـل
الريـاضيـات و الـقـدرة على الـتعبيـر عـن الـعـالقـات
الريـاضيـة بدقـة.
 .6مسـاعـدة المتعلم على تـكـويـن وتنميـة بـعـض
االتجـاهـات الـسـليـمة مـثل :الـتعاون والدقة و احـترام
الـغيـر وتـقـبل الـنقـد الـبناء.
 .7اسـتيـعـاب الـمفـاهيـم األسـاسـية في الـحـسـاب مـثـل:
مـفهـوم الـعــدد والـفـئـة والـصـفـر.
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بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضي رواوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال
امية و أيضا جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو و اثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال
بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً لحقوقنا في
التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.
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للشراء الكترونيآ علي الرابط
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مؤسسة التحاضْر الحديثة للخدمات التعلْمْة

تلفون المكتب 2775755500 /

مؤسسة التحاضير الحديثةWWW.MTA.SA

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
اﺳﺘﻌﻤﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أﺣﻀﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻛﺔأو ) اﻟﺨﻀﺎر( ﻟﻠﻄﻼب وﻛﻠﻔﻬﻢ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻓﻖ ﺷﺊ ﻣﺸﺘﺮك
)أﻗﺒﻞ اﻷﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة(
أﺣﻀﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وﻛﻠﻔﻬﻢ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻓﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ..
أﺣﻀﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ وﻛﻠﻔﻬﻢ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ.
أﺣﻀﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷزرار اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﻠﻔﻬﻢ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻓﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
)أﺳﺘﻜﺸﻒ ( اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ.
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ.
وﺟﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﻄﻮﻳﺔ .
أﻋﺮض اﻟﻤﻔﺮدات:
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻳﺴﺎوي.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ .
أﻗﻞ ﻣﻦ.

اﻟﻬﺪف اﻷول اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ :اﻹﺣﺎﻃﺔ واﻟﺘﻠﻮﻳﻦ وﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺸﻲء اﻷﺻﻐﺮ أ و اﻷﻛﺒﺮ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح

1

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ :اﻹﺣﺎﻃﺔ واﻟﺘﻠﻮﻳﻦ وﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺸﻲء اﻷﺻﻐﺮ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
أ و اﻷﻛﺒﺮ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
إذا أﺧﻄﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ  3أﺳﺌﻠﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻘﻢ ﺑﻤﺎﻳﻠﻲ :
اﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻼب ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ وﻗﻢ
ﻼ:
ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤ ً ُ
اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاد اﻷﺧﺮى.
ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﺼﻞ.
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻔﺼﻞ.
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