
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    دائي  السادس االبت (    للصف  )  الرياضيات     توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 
 الفصل)الدوال واألنماط العددية(
 الخطوات األربع لحل المسألة

 لعوامل األوليةا
2 

 القوى  واألسس
 ترتيب العمليات

 الجبر المتغيرات والعبارات 
3 

 الجبر والدوال
 خطة حل مسألة

 الجبر والمعادالت
4 

 خطة حل المسألة إنشاء جدال
 التمثيل باألعمدة وبالخطوط

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

5 

 تابع التمثيل باألعمدة والخطوط 
 التمثيل بالنقاط

 تابع التمثيل بالنقاط
 

6 
 المتوسط   الحسابى

 الوسيط والمنوال والمدى 
 

7 
 تمثيل الكسور العشرية 

 مقارنة الكسور العشرية وترتيبها
 

8 
 تقريب الكسور العشرية

 لكسورتقدير ناتج جمع ا

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 
 جمع الكسور العشرية وطرحها

 10 ضرب الكسور العشرية في أعداد كلية
 ضرب الكسور العشرية
 قسمة الكسور العشرية

 القسمة على كسر عشري
11 

 خطة حل المسألة
 القاسم المشترك األكبر

 تبسيط الكسور االعتيادية
12 

 األعداد الكسرية والكسور غير الفعلية
 خطة حل المسألة

 المضاعف المشترك األكبر

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

13 
 مقارنة الكسور االعتيادية وترتيبها

كتابة الكسور العشرية على صورة كسور 
 اعتيادية

14 

كتابة الكسور االعتيادية على صورة كسور 
 عشرية

 الطول في النظام المتري
 الكتلة والسعة في النظام المتري

15 
 مهارة حل المسألة

 16 التحويل بين الوحدات المترية
برامج العالجية للطالبات غير استكمال ال

 المتقنات  لمعايير التقويم

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

ح
لا

م
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بار الفصل الدراسي األولبداية اخت

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
 

17 
استكمال البرامج العالجية للطالبات غير 

 المتقنات  لمعايير التقويم

   

 معلمة المادة:
أ/  

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

 

 المشرفة التربوية :
 

أ/..................................................................
...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

أ/..............................................................
............... 
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 الجبر واألنماط العددية والدوال الفصلعنوان 
      التاريخ  الصف المادة الفصلرقم 

      الحصة  االبتدائي السادس رياضيات األول

      الفصل  الجبر واألنماط العددية والدوالالتعرف على  الفكرة العامة
  

 أساليب التقويم مهارات التقويم ئل التعليميةالوسا استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة

O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي 
O  الحوار

 والمناقشة
O االستكشاف 

O  الخرائط
 الذهنية

O الكتاب O مجسمات O فيلم تعليمي O المرونة O األصالة O تمييز المعلومات O المالحظة O األسئلة واألجوبة O أخرى 

O قصة O فيلم مشاهدة O اخرى O حل المشكالت O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O تحديد األولويات O أخرى O سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O طرح مشكلة O قراءة نص O اخرى 
O  التعليم

 التعاوني
O القصة O تمثيل االدوار O جهاز التسجيل O وماتلوحات ورس O أخرى O العصف الذهني O التفكير الناقد O أخرى O قائمة الشطب O التوصيل O أخرى 

    
 التقويم كتاب الطالبة أهداف الوحدة ) دليل المعلمة (

 
 

أن حتل الطالبة املسائل ابستخدام 
 اخلطوات األربع

 
 
 
 
 
 
أن حتلل الطالبة عددا إىل  

 عوامله األولية
 

 الجبر واألنماط العددية والدوال

 

 اخلطوات األربع حلل املسألةالدرس األول : 

 
 

 العوامل األولية:  الثاينالدرس 

 
 القوى واألسس:  الثالثالدرس 

 

 

 

 

المس     اسل باس     ت دام  يحل      س

 ال طوات األربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع   ددا إل   ى عوامل      يحلل     س

 األولية

 

 

الق   وا واألس      يس   تعملا س

 في كتابة العبارت
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لقوى أن تستعمل الطالبة ا
 واألسس يف كتابة العبارت

 
 
 
 
 

توجد الطالبة قيمة عبارة أن 
عددية ابستعمال ترتيب 

 العمليات
 
 
 

أن توجد الطالبة قيم عبارات 
 جديدة

 
 
 
 
 

 
 

 ترتيب العمليات:  الرابعالدرس 

 
 

 ات والعباراتاجلرب : املتغي :  اخلامسالدرس 

 
 اجلرب : الدوال:  السادسالدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يم  ة عب  ارة عددي  ة ق يوج  دا س

 باستعمال ترتيب العمليات

 

 

 

 

 

 

 

 قيم عبارات جديدة يوجدا س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوج دوا جدول الدال ة يكون س

 قاعدتها
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أن تكون الطالبة جدول الدالة 
 وتوجد قاعدهتا

 
 
 
 

ابستعمال أن حتل الطالبة املسائل 
  خطة ) التخمني والتحقيق (

 
 
 

عادلة ابستعمال أن حتل الطالبة امل
احلساب الذهين وخطة التخمني 

   والتحقيق

 
 

 خطة حل املسألة:  السابعالدرس 

 
 

 اجلرب : املعادالت:  الثامنالدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باس     تعمال المس     اسل  يحل      س

خطة ) الت مين والتحقي    

  

 

 

 

 

 

 

 

المعادل     ة باس     تعمال  يحل      س

الحس     اب ال      هني وخط     ة 

 الت مين والتحقي 
 

 حل تدريبات الكتاب متابعة الواجب المنزلي
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 األخوة المعلمين والمعلمات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة

www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضير الرياضيات

 تحضير + توزيع + أهداف

 أنواع التحاضير

+ الخطة التفصيلية + الطريقة   االستراتيجيات الحديثة + بنائي + التعلم النشط + الخطوات األربعة + المسردوحدات مشروع الملك عبدهللا + خماسي + 
 تخطيط الدروس وفق السالسل + طريقة التخطيط للدروس المعتمد على االداء + الرباعية

 المرفقات

 ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 

 كتاب الطالبة و دليل المعلمه

+ 

 سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
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+ 

 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 

 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 سجل إنجاز الطالبة

+ 

 المسرد

+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم
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+ 

 اثراءات

 شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

  

 مجاناالتوصيل للرياض والخرج 

 ساعة( 24التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ) المستعجل 

 : لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم 

0505107025 

0551092444 

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 إلكترونيًا عن طريق الرابط

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
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 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

 ريال  20   على سي دي سعر المادة

 ريال  20عن طريق االيميل  سعر المادة

 ريال  50مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 ريال  100 مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

 ريال للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضير الحديثة

===========================  

 /233608010954856 الراجحيبنك 

  /SA5780000233608010954856 آي بان الراجحي

 /27949172000110 البنك األهلي
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  /SA0610000027949172000110 آي بان األهلي

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبي

========================== 

 /8001852539 سامبا

 /2052558759940 الرياض

 /SA3520000002052558759940 اي بان الرياض

 /900127883010006 بنك البالد

 /SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد

 /0101001926001 البنك السعودي لإلستثمار

 /030680161166001الجزيرة

  /SA6760100030680161166001 اي بان بنك الجزيرة

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

===================== 
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 /68201042364000 حساب االنماء

 /Sa3505000068201042364000 اي بان االنماء

 

 ريال 50يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 

 

 الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات 

0554466161 

  

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
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966558396004 

966558396119 
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