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اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ
1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﺼﻞ:
إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻄﺎة.
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺒﺎرة ﺟﺒﺮﻳﺔ.
ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت.
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أزواج اﻟﺰواﻳﺎ.

ﺳﺠﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ ووﺿﺢ ﻣﻔﺮداﺗﻪ ،ووﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﻹﻋﺪاد ﻣﻄﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ واﻟﺒﺮﻫﺎن،
وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻄﻮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮح اﻟﻜﺘﺎب ،أو ﺗﺮك اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻄﻮﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ،وﺷﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻮﻳﺔ ﺧﻼل
دراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻔﺼﻞ.
ذﻛﺮ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﺜﻞ:
اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺣﻴﺎء ﻟﻬﺎ ووﺿﻌﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ.

 -١اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ا ﻳ ﺠ ﺎ د ﻗﻴﻢ ﻋﺒﺎرة ﺟ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻬﺪف اﻷول اﻟﻤﻌﻄﺎه  -ﺣ ﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ واﺣﺪ  -ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺒﺎرة ﺟ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ -
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺰواﻳﺎ إﻟﻰ ﺣ ﺎ د ة ،ﻣﻨﻔﺮﺟﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ،زاوﻳﺘﺎن ﻣﺘﺘﺎﻣﺘﺎن وزاوﻳﺘﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﺎن واﻳﺠﺎد ﻗ ﻴ ﺎ ﺳ ﻬ ﺎ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

 -٢ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ا ﻳ ﺠ ﺎ د ﻗﻴﻢ ﻋﺒﺎرة ﺟ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ ﻋﻨﺪ
ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﺎه  -ﺣ ﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ واﺣﺪ  -ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻋﺒﺎرة ﺟ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ  -ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺰواﻳﺎ إﻟﻰ ﺣ ﺎ د ة ،ﻣﻨﻔﺮﺟﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ،زاوﻳﺘﺎن ﻣﺘﺘﺎﻣﺘﺎن وزاوﻳﺘﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﺎن
واﻳﺠﺎد ﻗ ﻴ ﺎ ﺳ ﻬ ﺎ
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
وﺟﻪ اﻟﻄﻼب إذا أﺧﻄﺄ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ رﺑﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﻬﺎرات ص) (2أو ﻣﺸﺮوع
اﻟﻔﺼﻞ ص).(10
وﺟﻪ اﻟﻄﻼب إذا أﺧﻄﺄ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻄﻼب ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ.
ﻧﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ذﻛﺎء اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع ذﻛﺎءات ﻃﻼﺑﻚ اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﺬﻛﺎءات اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﺪى اﻟﻄﻼب )ﻛﻮﺟﻚ وآﺧﺮون ،ص.(68 - 57 :

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺠﻴﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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علاي ُك ْم اورحمة ه
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر
مادة رياضيات  1نظام المقررات

عدد صفحات المادة  52 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة 50
لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو

للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004

0558396119

0505107025

0551092444

0555107025

0557977722

واتسب التحاضير

0555107025

0557977722

