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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.
























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 إعدادا ً صحيحا ً لخوض غمار الحياة.
تثبيت وترسيخ المعلومات والمهارات المكتسبة سابقاً.
أن يكون المتعلم ملما ً باألعداد الطبيعية والكسرررررررية والعشرررررررية وقادرا ً
على إجراء العمليات األساسية عليها ومدركا ً لخواص كل منها.
أن يكتسرررررررب المتعلم بعض المبررادف األوليررة في الهنرردسرررررررة عن طري
المالحظة والتطبي على األشكال الهندسية.
أن يكون المتعلم متمرسرا ً في اسرتخدام األدوات الهندسرية إلنشاء أشكال
هندسية.
أن يكون المتعلم قرادرا ً على إجراء القيراسرررررررات والتحويل على المقادير
القابلة للقياس.
أن يكون المتعلم قررادرا ً على إجراء اغلررب العمليررات الحسرررررررابيررة وإتقرران
االساسيه منها كالجمع والطرح والضرب
إتاحة الفرصة أمام المتعلم كـي يـمارس طـرق الـتفكـيـر السـليـم.
مسـاعـدة المتعلم على اكتـسـاب المـهارة في حـل المـشـكالت.
مسـرراعـرردة المتعلم على الـررتعـرررف على دور الريـرراضيـررات في التـررطـررور
الحـضاري واإلنـسـاني.
مسـراعـردة المتعلم على اكـرتسـاب الـمهـارة في اسـتيـعاب مـا يدرس من
ريـاضيـات.
مسـاعـدة المتعلم على االعـتمـاد على نـفـسـه في تحـصيـل الريـاضيـات
و الـقـدرة على الـتعبيـر عـن الـعـالقـات الريـاضيـة بدقـة.
مسـراعـردة المتعلم على تـركـرويـرن وتنميـرة بـعـض االتجـاهـات الـسـليـمة
مـثل :الـتعاون والدقة و احـترام الـغيـر وتـقـبل الـنقـد الـبناء.
اسـرتيـرعـراب الـرمفـاهيـم 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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اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻋﺮض اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎب وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮض ﻣﺎذا اﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻤﻔﺮدات ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺎب وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻄﻮﻳﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺪاد ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻋﺪاد واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.

 -1اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ﻗﺮاءة اﻷﻋﺪاد وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ  -ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻋﺪاد -
اﻟﻬﺪف اﻷول
ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﻋﺪاد
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح

30

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

 -2ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ﻗﺮاءة اﻷﻋﺪاد وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ  -ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻷﻋﺪاد  -ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﻋﺪاد
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻻ ﺗﺤﻞ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة
اﻋﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ.
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