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ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
1

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
اﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻔﺮداﺗﻪ وﻧﺎﻗﺸﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
راﺟﻊ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ :ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻀﻠﻌﺎت وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
وﺑﻌﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ.
ﻗﺪم ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺠﺴﻤﺎت ﻷﺷﻜﺎل رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ واﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻬﺬه
اﻷﺷﻜﺎل.
ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻄﻼب ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ.
اﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺻﻮرا ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ :ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧ ﻈ ﺮ ﻳ ﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻴﺎﺳﺎت زواﻳﺎ اﻟﻤﺜﻠﺚ
اﻟﻬﺪف اﻷول وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﺚ .إﺛﺒﺎت ﺗﻮازي أ و ﺗﻌﺎﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻ ﻴ ﻐ ﺔ اﻟﻤﻴﻞ .إﻳﺠﺎد اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺑ ﻴ ﻦ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ  ،وإﺣﺪاﺛﻴﺎت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ.
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻤﺎذج

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻤﺎذج

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺷﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ.
وﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻳﺴﺎر اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ اذا اﺳﺘﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺆاﻻ
ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ.

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

أﺷﺮف ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺤﺎﺗﻪ رزق
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ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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َّللاِ اوبا اركااتُهُ
س اَل ُم ا
ال ّ
علاي ُك ْم اورحمة ه
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر
مادة رياضيات  2نظام المقررات

عدد صفحات المادة  60 :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

