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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 هللا 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 يكووون المووتعلم ملم وا ً باألعووداد الطبيعيووة والكسوورية والعشوورية وقووادرا ً
على إجراء العمليات األساسية عليها ومدركا ً لخواص كل منها.
أن يكتسوووب الموووتعلم بعوووض المبوووادا األوليوووة فوووي الهندسوووة عووون طريووو
المالحظة والتطبي على األشكال الهندسية.
أن يكون المتعلم متمرسا ً في استخدام األدوات الهندسوية إلنشواء أشوكال
هندسية.
أن يكوون المووتعلم قووادرا ً علووى إجوراء القياسووات والتحويوول علووى المقووادير
القابلة للقياس.
أن يكووون المووتعلم قووادرا ً علووى إجووراء اغلووب العمليووات الحسووابية وإتقووان
األساسية منها كالجمع والطرح والضرب
إتاحة الفرصة أمام المتعلم كـي يـمارس طـرق الـتفكـيـر السـليـم.
مسـاعـدة المتعلم على اكتـسـاب المـهارة في حـل المـشـكالت.
مسـاعووـدة المووتعلم علووى الـتعووـرف علووى دور الريـاضيووـات فووي التـطووـور
الحـضاري واإلنـسـاني.
مسـاعـدة المتعلم على اكـتسـاب الـمهـارة في اسـتيـعاب موـا يودرس مون
ريـاضيـات.
مسـاعـدة المتعلم على االعـتمـاد على نـفـسـه في تحـصيـل الريـاضيـات
و الـقـدرة على الـتعبيـر عـن الـعـالقـات الريـاضيـة بدقـة.
مسـاعـدة المتعلم علوى تـكـويوـن وتنميوـة بـعوـض االتجـاهوـات الـسـليوـمة
مـثل :الـتعاون والدقة و احـترام الـغيـر وتـقـبل الـنقـد الـبناء.
اسـتيـعـاب الـمفـاهيـم األسـاسـية في الـحـسوـاب مـثوـل :مـفهوـوم الـعـوـدد
والـفـئـة والـصـفـر.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
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 أسم المدرسة:

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 المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات للصف األول المتوسط
التاريخ

الدروس

األسبوع
من

إلى

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2

األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

3
4

األحد
1441/1/16
األحد
1441/1/23

الخميس 1441/1/20

تهيئة الطالبات للفصل األول  -الخطوات األربع
لحل المسألة  -القوى واألسس  -تابع القوى
واألسس
ترتيب العمليات  -إستراتيجية حل المسألة
(التخمين والتحق )  -جبر :المتغيرات والعبارات
الجبرية
تابع المتغيرات والعبارات الجبرية  -الجبر:
المعادالت  -الجبر :الخصائص

الخميس 1441/1/27

تابع الخصائص  -الجبر :المعادالت والدوال -
تابع المعادالت والدوال
األعداد الصحيحة والقيمة المطلقة  -مقارنة
األعداد الصحيحة وترتيبها  -تابع مقارنة األعداد
الصحيحة وترتيبها
المستوى أإلحداثي  -جمع األعداد الصحيحة -
طرح األعداد الصحيحة
ضرب األعداد الصحيحة  -تابع ضرب األعداد
الصحيحة  -إستراتيجية حل المسألة (البحث عن
النمط)
مراجعة عامة

5

األحد
1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6

األحد 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

7

األحد
1441/2/14

الخميس 1441/2/18

8

األحد
1441/2/21

الخميس 1441/2/25

9

األحد
1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

قسمة األعداد الصحيحة  -تابع قسمة األعداد
الصحيحة  -كتابة العبارات الجبرية
والمعادالت
معادالت الجمع والطرح  -تابع معادالت الجمع
والطرح  -معادالت الضرب
إستراتيجية حل المسألة (الحل عكسياً)  -المعادالت
ذات الخطوتين  -تابع المعادالت ذات الخطوتين

الخميس 1441/3/24

القياس :المحيط والمساحة  -التمثيل البياني للدوال
 -النسبة

11
12
13

األحد
1441/3/13
األحد
1441/3/20
األحد
1441/3/27

الخميس 1441/3/17

الخميس 1441/4/1

14

األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد
1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16
-17
18

األحد
1441/4/18
األحد
1441/4/25

الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

تابع النسبة  -المعدل  -القياس :التحويل بين
الوحدات اإلنجليزية
تابع التحويل بين الوحدات اإلنجليزية  -القياس:
التحويل بين الوحدات المترية  -الجبر :حل
التناسبات
تابع حل التناسبات  -إستراتيجية حل المسألة -
تابع إستراتيجية حل المسألة  -مقياس الرسم -
الكسور والنسب المئويةتابع الكسور والنسب
المئوية
مراجعه عامه
االختبارات

مالحظات

العنوان :الفصل األول

المادة :رياضيات

الصف :األول متوسط

الموضوع :الجبر والدوال

الفترة الزمنية 18 :حصة
يتمثل فصل الجبر والدوال في ثمانية ( )8دروس موزعة على ( )18حصة دراسية
الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية:
سيقمن جميع الطالبات بتمثيل العالقات بصيغ عددية ولغوية وهندسية وباستعمال الرموز.

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:
تمثيل العالقات بصيغ عددية ولغوية وهندسية
وباستعمال الرموز.
ستفهم الطالبة (نقاط الفهم):
حل المسائل باستعمال الخطوات األربع.
تحليل مسائل عن طري تحديد العالقات ،والتمييز بين
المعطيات الضرورية للحل وغير الضرورية ،وتحديد
المعطيات الناقصة.
استعمال القوى واألسس.
فهم ومقارنة القوى الصحيحة الموجبة ألعداد صحيحة
غير سالبة وإيجاد قسمتها ،واستعمال الضرب المتكرر
إليجاد قيم بعض األمثلة.
حساب قيمة عبارة عددية باستعمال ترتيب العمليات.
تطبي الترتيب الجبري للعمليات في إيجاد قيم عبارات
جبرية ،وحل مسائل يدو ًيا باستعمال ترتيب العمليات.
حل المسائل باستعمال استراتيجية (التخمين والتحق ).
إيجاد قيم عبارات جبرية بسيطة.
إيجاد قيمة عبارة جبرية معطاة لموقف ما ،وحل المسائل
يدويًا باستعمال الترتيب الصحيح للعمليات.
كتابة معادالت وحلها ذهن ًيا.
كتابة معادالت خطية بمتغير واحد وحلها باستعمال خطوة
واحدة.
استعمال خصائص اإلبدال والتجميع والتوزيع وخاصية
العنصر المحايد لحل مسائل.
تطبي ترتيب العمليات الجبرية وخصائص العمليات
وتفسير كل خطوة في الحل.
إنشاء جدول دالة ،وكتابة معادلة.
كتابة عبارة جبرية لمسألة ما وإيجاد قيمتها ،واستعمال
طرق متنوعة لتفسيرها.

األسئلة األساسية:
س :1وضحي أهمية التخطيط قبل حل المسألة.
س :2ما خطوات الترتيب الصحيح للعمليات إليجاد قيم
عبارات جبرية؟
س :3هل من الضروري دائما ً إيجاد قيمة القوى قبل حساب
قيمة العبارة؟
س :4عرفي المعادلة.
س :5ماذا نسمي عملية اختيار متغير ليمثل كمية غير
معلومة؟
س :6اكتبي حل المعادلة  + 2 = 35س.
س :7ما الفرق بين خاصية التوزيع ،وخاصية اإلبدال،
وخاصية التجميع؟
س :8ما عدد أرجل جملين إذا كان للجمل ( )4أرجل؟

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة

ستعرف الطالبة:

ستكون الطالبة قادرة على...

العوامل ،األس ،األساس ،القوى ،تربيع ،تكعيب ،قيمة ،الصيغة حل المسائل باستعمال الخطوات األربع.
استعمال القوى واألسس.
القياسية ،الصيغة اآلسية.
إنشاء جدول دالة ،وكتابة معادلة.
العبارة العددية ،ترتيب العمليات.
حل المسائل باستعمال استراتيجية (التخمين والتحق ).
المتغير ،الجبر ،العبارة الجبرية ،المعامل.
إيجاد قيم عبارات جبرية بسيطة.
المعادلة ،الحل ،حل المعادلة ،تحديد المتغير.
كتابة معادالت وحلها ذهن ًيا.
العبارة المتكافئة ،خاصية التوزيع.
استعمال خصائص اإلبدال والتجميع والتوزيع وخاصية العنصر المحايد
لحل مسائل.
الدالة ،قاعدة الدالة ،جدول الدالة ،المجال ،المدى.
حساب قيمة عبارة عددية باستعمال ترتيب العمليات.
تطوير مفرداتها.
اجتياز اختبار الفصل.
تحليل النتائج.
تحديد االستراتيجية المناسبة للمسألة المناسبة.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحق نواتج التعلم
األدلة األخرى على تحق نواتج التعلم:
المهمة األدائية) ( :
 .1التدريبات اإلثرائية.
تتمثل
ِ
مهمتك في كتابة تلخيص عن ترتيب العمليات وكتابة  .2الكتاب المدرسي.
مثال توضيحي عليه.
 .3االختبار التراكمي.
 .4اختبار الفصل.
الهدف :مهمتك :كتابة تلخيص عن ترتيب العمليات.
الهدف :كتابة مثال توضيحي عن ترتيب العمليات.
المشكلة والتحدي :كتابة تلخيص عن ترتيب العمليات وكتابة
مثال توضيحي.
ت معلمة.
الدور :أن ِ
لقد طلب منك :كتابة تلخيص عن ترتيب العمليات.
وظيفتك :تشخيص مواد الضعف وتحديد الطرق العالجية كتابة
تلخيص عن ترتيب العمليات.
الجمهور :طالبات الصف  /1م.
الموقف :المعلمة المشخصة لمواد الضعف الدراسي عن طري
كتابة تلخيص عن ترتيب العمليات.
التحدي :كتابة مثال توضيحي.
الناتج :كتابة تلخيص عن ترتيب العمليات وكتابة مثال
توضيحي.
المعايير:

ّ ا اَ ُ
َ اااَ
ا
اّلل وبركاتهُ
السَلمُ عليكمُ ورحمة هُ
التحاضي الحديثة
يرس مؤسسة
ر
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضي  +توزي ع  +أهداف
ر
أنواعُالتحاضيُ
ر
االسياتيجيات الحديثة
ثالث “الخطوات األرب ع” +
وحدات +
خماس  +ي
ي
بناث  +التعلم النشط
 +ي
المرفقات
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المرسد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
رشح ر ز
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
_____________________________________
االسعار
الس دى =  100ريال
طباعة ملونة  +ي
الس دى =  50ريال
طباعة أبيض وأسود  +ي
س دى فقط =  20ريال ( للصف الواحد)
الس دي عن طريق األيميل=  20ريال
جميع مرفقات ي

التوصيلُفُالرياضُوالخرجُمجانا
ي
والرسالُالطلبُعنُطريقُفيدكسُالمستعجلُ(ُُ24ساعةُ)ُيضافُ
ُ50ريال
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
ر ً
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزي ع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلبُمنُداخلُالمملكةُيمكنكُاإلتصالُعىلُرقم
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
رز
للمعلمي خارج مدينة الرياض والخرج
وهنا أرقام الحسابات
األهل
البنك
ي
التحاضي الحديثة
مؤسسة
ر
27949172000110

) اي بان (
SA0610000027949172000110
_____________________________________
اجح
مرصف الر ي
التحاضي الحديثة
مؤسسة
ر
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
_____________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات
الرياض
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
2052558759940
سامبا
يب
سعد عبدالرحمن العت ي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الر ر ز
لتحاضي فواز
اغبي ز يف أن يكونوا وكالء
ر
الحرث ز يف مدنهم االتصال بجوال المدير
ي
0554466161

