مادة الرياضيات

الصف الثاني المتوسط

توزيع منهج مادة الرياضيات الصف الثاني المتوسط
األسبوع

االحد

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

برنامج األسبوع التمهيدي

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

األعداد النسبية  -مقارنة األعداد النسبية وترتيبها

3

2/16 2/15

2/17

2/18

2/19

ضرب األعداد النسبية  -قسمة األعداد النسبية  -جمع األعداد النسبية ذات المقامات المشتركة وطرحها

4

2/23 2/22

2/24

2/25

2/26

جمع األعداد النسبية ذات المقامات المختلفة وطرحها  -استراتيجية حل المسالة

5

2/30 2/29

3/1

3/2

3/3

القوى واألسس  -الصيغة العلمية.

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

الجذور التربيعية  -تقدير الجذور التربيعية

7

3/14 3/13

3/15

3/16

3/17

نظرية فيثاغورس  -تطبيقات على نظرية فيثاغورس

8

3/21 3/20

3/22

3/23

3/24

هندسة:األبعاد في المستوى االحداثي  -العالقات المتناسبة وغير المتناسبة

9

3/28 3/27

3/29

4/1

4/2

معدل التغير -المعدل الثابت للتغير

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

حل التناسب  -استراتيجية حل المسالة (الرسم)  -تشابه المضلعات.

11

4/13 4/12

4/14

4/15

4/16

التكبير والتصغير -القياس غير المباشر

12

4/20 4/19

4/21

4/22

4/23

13

4/27 4/26

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني

الخميـــــــس

1444/02/26-25هـ

2022/9/22-21م

بداية اختبار الفصل الدراسي
االول

األحـــــــد

1444/4/26هـ

2022/11/13م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

االحد واالثنين

1444/3/21-20هـ

2022/10/17-16م

بداية اجازة الفصل الدراسي االول

نهاية دوام يوم
الخميس

1444/4/30هـ

2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

أعبر عن األعداد النسبية بكسور عشرية،
وعن الكسور العشرية بكسور اعتيادية.

الحياة البحرية :
يوجد أكثر من  360نوعاً مختلف ًا
من سمك القرش ،تنقسم إلى 30
عائلة ،ويوضح الجدول اآلتي
ألوان بعضها وأطوالها:

المادة
رياضيات  2م

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•
•

عرفي األعداد النسبية.
فرقي بين الكسر العشرى المنتهى والكسر العشري الدورى.
عبري عن اى كسر موجب او سالب
اكتبي الكسر على صورة كسر عشرى.
اكتبي الكسرى العشرى الدورى.
اكتبي الكسور العشرية على صورة كسور اعتيادية

اليوم

الخميس

التاريخ
االختبارات

توقيع المعلم/ة

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

السبورة ⃝
⃝ بوربوينت

الكتاب ⃝

البطاقات ⃝

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

األهداف

األربعاء

األنشطة

عــن بــعــد O

•
•
•
•
•
•
•

الثالثاء

⃝

حــضــــوري O

أن تتعرف على األعداد النسبية.
أن تفرق بين الكسر العشرى المنتهى والكسر العشري الدورى.
أن تعبر عن اى كسر موجب او سالب
أن تكتب الكسر على صورة كسر عشرى.
أن تكتب الكسرى العشرى الدورى.
أن تكتب الطالبة الكسور العشرية على صورة كسور اعتيادية
أن تتدرب على األعداد النسبية

االثنين

اإلثراءات

موضوع الدرس

األعداد النسبية

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

عنوان الوحدة

الجبر  :األعداد النسبية

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

الجبر  :األعداد النسبية
المكون (المحتوى)

األعداد النسبية

 4أسابيع

الصف
الهدف

النسبية وترتيبها

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
 -أن تتعرف على األعداد النسبية.

⃝ √ البرجكتر

 -أن تفرق بني الكسر العشرى املنتهى والكسر العشرى الدورى.

⃝ √ السبورة

 أن يعرب عن اى كسر موجب او سالب أن تكتب الكسر على صورة كسر عشرى. -أن تكتب الكسرى العشرى الدورى.

مقارنة األعداد

األسبوع

✓ تدوين المالحظات +
االستقراء +
الكرسي الساخن
أخرى ...................:

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
ـ أن تستعمل التقدير.

⃝ √ البرجكتر

 -أن تكتب الكسور ابستعمال املضاعف املشرتك األصغر.

⃝ √ السبورة

ـ أن تقارن بني األعداد النسبية ابستعمال الكسور العشرية.
 أن ترتب األعداد النسبية. -أن تستعمل خط األعداد ىف متثيل األعداد النسبية.

⃝

صور
⃝

مجسمات
⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........
⃝

نماذج حسية
⃝

أقالم ملونة
⃝

صور

⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

⃝ √ البطاقات

ـ أن تكتب الطالبة الكسور العشرية على صورة كسور اعتيادية.

 -أن تقارن بني األعداد النسبية املوجبة.

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ الكتاب

⃝ √ العروض

✓ الرؤوس المرقمة +
فرز المفاهيم +
العروض العملية
أخرى ...................:

⃝

نماذج حسية

أداء التقويم

⃝√
⃝√
⃝

⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........

⃝ √ البطاقات

⃝

مجسمات

⃝ √ العروض

األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

⃝ √ الكتاب

المالحظة ⃝ √ المناقشة

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

أخرى ......................
.................................

طريقة الخطوات األربعة – فواز الحربي

إدارة التعليم مبحافظة -----

التخطيط وفق اخلطوات األربع يف التعليم

مدرسة ......................:
الرياضيات

املادة:
املوضوع:

الصف:

الثاني املتوسط

األعداد النسبية

اليوم

التاريخ:

الوسائل

14.../...../.....هـ

...........

الرتكيز
التدريس

الهدف من الدرس  :أعبر عن األعداد النسبية بكسور عشرية وعن الكسور العشرية بكسورا اعتيادية .
المفردات الجديدة  :العدد النسبي  ،الكسر العشري المنتهي  ،الكسر العشري الدوري
ما قبل الدرس  :مقارنة الكسور االعتيادية الموجبة والسالبة ،والكسور العشرية ،واألعداد
الكسرية ،وترتيبها وتمثيلها على خط األعداد.
ضمن الدرس  :تحويل الكسور االعتيادية إلى كسور عشرية ونسب مئوية ،واستعمالها في إجراء
ﹼ يا منتهيا أو
التقديرات والحسابات والتطبيقات ،ومعرفة أن أي عدد نسبي قد يكون كسرا عشرﹰ
دوريا ،وتحويل الكسور العشرية المنتهية إلى كسور اعتيادية في أبسط صورة.
ما بعد الدرس  :فهم العمليات واستعمالها في إيجاد المعكوس والمقلوب والرفع إلى قوى كسرية،
وفهم قواعد األسس واستعمالها.
أسئلة التعزيز :
أسئلة البناء  ....... :انظري دليل المعلمة
نشاط:
*عرض وقراءة فقرة أستعد من كتاب الطالبة
المحتوى:
*شرح المفردات
*مناقشة األمثلة  ..مثال  ، 1مثال  2كتاب الطالبة
أتأكد:حل التمارين من قبل الطالبات ومتابعة حلولهم
استراتيجيات التدريس المستخدمة  :المناقشة  +الكرسي الساخن -أخرى................
تدرب وحل المسائل  :حل تمارين تدرب وحل المسائل من كتاب الطالبة حسب المستويات

التدريب
التقويم

التقويم التكويني :
انظر دليل المعلمة
أسئلة مهارات التفكير العليا  :اطلب من الطالبات ان يحلوا أسئلة مهارات التفكير العليا من كتاب
الطالبة
أكتب :
أطلب إلى الطالبات أن يحلُّوا السؤال (  ) 44في مجلة الصف .
تعلم الحق :
انظري دليل المعلمة
تقويم المفردات  :ما العدد النسبي  ،الكسر العشري المنتهي  ،الكسر العشري الدوري ؟
المطويات  :متابعة الطالبات للمطويات وطريقة استخدامها
الواجب المنزلي :

اسم املعلمة

اسم املشرفة الرتبوية

اسم مديرة املدرسة

أ............................... /

أ_______________________ /

أ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

الطريقة البنائية – فواز الحربي
الفصل

عنوان الدرس
األعداد النسبية
تمهيد الدرس

أوجدي انتج:

المادة

رياضيات

طريقة التدريس

الحصة

الصف

ثاني متوسط

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

العام الدراسي

.....................=4+13إجراءات التدريس

األهداف السلوكية
فى نهاية هذا الدرس تكون الطالبة
قادرة بإن هللا تعالى على:

الوسيلة

ر بمساعدة المعلمة تتعألع الطالبة على ا عداد النسبية.

 أن تتعررررررررألع علررررررررى ا عررررررررداد ا عررردد النسررربية :هرررى ا عرررداد الترررى يمارررر كتا تهرررا علرررى عرررا كسرررور وتعتبرررأل ا عرردادالصحيحة والكسور االعتيادية وا عداد لكسألية أعدادا نسبية.

النسبية.

ر عرر رأليرا ال رألا والتحلسر تفرألي الطالبرة رسر الكسررأل الع رأل المنتهرى والكسررأل

 -أن تفرررألي رررسر الكسرررأل الع رررأل

المنتهى والكسأل الع أل الدور .

الع أل الدور .

يمار كتابة ا عردد نسربى علرى

الكتاب المدرسى

عألض وربوينو

رورة كسرأل ع رأل ونتر أو دور فالكسرأل الع رأل 0.625

تقويم الهدف

عألفرررر ر علررررررى ا عررررررداد
ر ّ
النسبية.
فألق
ّ -

سر الكسرأل الع رأل

المنتهرررررى والكسرررررأل الع رررررأل

الدور .

يسررمى كس رألا ع ررأليا ونتهيررا ن عمليررة القسررمة انتهررو وكرران برراقى القسمة ررفأل واتا ل ر تنت ر
عملية القسمة فإن نمطا ور ا رقام يتكألر بصورة دورية ويسمى كسأل ع أليا دوريا.

ر بمساعدة المعلمة تعبأل الطالبات عر ا كسأل ووبا او سالا.
 -أن تعبأل عر ا كسرأل ووبرا او

سالا

 -أن تكتررررا الكسررررأل علررررى

كسأل ع أل .

ررررورة

يمار التعبسأل عر ا كسأل ووبا او سالا على

البسط على المقام.

ر بمساعدة المعلمة تكتا الطالبات الكسأل على

رورة كسرأل ع رأل وتلرس بقسر

ورة كسأل ع أل .

الكتاب المدرسى
عألض وربوينو

عبررررررأل عررررررر ا كسرررررررأل
 ّووبا او سالا
 -اكتب الكسرأل علرى

كسأل ع أل .

رورة

إجراءات التدريس

األهداف السلوكية

الوسيلة

السبورة

 -أن تكتررررررررا الكسررررررررأل الع ررررررررأل

الدور .

ر عر رأليا الحوار تكتا الطالبة الكسأل الع أل الدور .
وثال :اكتب
اكتب العدد الكسأل

على

الع ررررألية علررررى
اعتيادية.

 -أن تتررررررررردرب علرررررررررى ا عرررررررررداد

النسبية.

على

ورة

كاسأل ع أل دور كما يأتى1.6- :

ورة كسأل اعتياد .

ورة كسور اعتيادية.

كتاب الطالبة

السبورة
ر تتدرب الطالبات على االعداد النسبية ور خالل ح بعض التمارير.

 :اكتب  0.5على

علررررررررى

ورة كسأل ع أل .

ررررورة كسررررور ر بمساعدة المعلمة تكتا الطالبة الكسور الع ألية على
اكتب  0.45على

 -اكتبرررررر ر

ورة كسأل ع أل

اقسمى  5على  3ث ضعى اعارة السالا.

ر أن تكترررررا الطالبرررررة الكسرررررور ياتا العدد الكسأل

تقويم الهدف

ورة كسأل اعتياد بأبسط

ورة

ر اكتبرر  0.45علررى
كسأل اعتياد

 -اكتب ر  0.5علررى

رررورة

ررورة

كسررررررررأل اعتيرررررررراد بابسررررررررط
ورة.

إجراءات التدريس

األهداف السلوكية

الوسيلة

عبر رأل عرررر الكسرررأل الممثر ر للكسرررأل الررردور  0.5بمتغسرررأل وثر ر س ج ثر ر ابرررأل
ّ
العمليات على س لتحديد الكسأل.

الح  :س = 0.555000

الواجب المنزلي:

ح

تمارير 1ج  2ج  3ج  4ص  4كتاب التمارير

رقم  39 ، 38صـ ـ14
التطبيق:

حددي مجال الداّلة ومداها:
أكملى الجدولين التَّاليين َّ
ثم ّ

تقويم الهدف

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الصف
الوحدة

الثاني املتوسط

رياضيات

المادة

األعداد النسبية

العنوان
األول
الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تعبر عن األعداد النسبية بكسور عشرية وعن الكسور العشرية بكسور اعتيادية
❖ تقارن بين األعداد النسبية وترتبها
❖ تضرب أعدادا نسبية
❖ تقسم أعدادا نسبية
❖ تجمع وتطرح أعدادا نسبية لها المقمات نفسها
❖ تجمع وتطرح أعدادا نسبية ذات مقمات مختلفة
❖ تحل المسائل باستعمال استراتيجية البحث عن نمط
❖ تعبر عن األعداد بالصيغة العلمية

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى  :استعمال معادالت تحتوي على
أعداد نسبية لحل المسائل  ،كتابة األعداد النسبية
بالصيغة العلمية .
ستفهم الطالبات  ( :موضوعات الوحدة )
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

األعداد النسبية
مقارنة األعداد النسبية وترتيبها
ضرب األعداد النسبية
قسمة األعداد النسبية
جمع األعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة
وطرحها
جمع األعداد النسبية ذات المقامات المختلفة
وطرحها
استراتيجية حل المسألة ( البحث عن نمط )
القوى واألسس
الصيغة العلمية

األسئلة األساسية :
 عبري عن األعداد النسبية بكسور عشرية وعن
الكسور العشرية بكسور اعتيادية
 قارني بين األعداد النسبية ورتبيها
 اضربي أعدادا نسبية
 اقسمي أعدادا نسبية
 اجمعي واطرحي أعدادا نسبية لها المقمات نفسها
 اجمعي واطرحي أعدادا نسبية ذات مقمات مختلفة
 حلي المسائل باستعمال استراتيجية البحث عن نمط
 عبري عن األعداد بالصيغة العلمية

ستعرف المتعلمات :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ستكون المتعلمات قادرات على :

التعبير عن األعداد النسبية بكسوور عشورية وعون 
الكسور العشرية بكسور اعتيادية

المقارنة بين األعداد النسبية وترتيبها

ضرب أعدادا نسبية

قسمة أعدادا نسبية


جمع وطرح أعدادا نسبية لها المقمات نفسها
اجمعي وطرح أعدادا نسبية ذات مقمات مختلفة

حل المسائل باستعمال استراتيجية البحث عن نمط
التعبير عن األعداد بالصيغة العلمية





بيان األعداد النسبية
توضيح مقارنة األعداد النسبية وترتيبها
معرفة ضرب األعداد النسبية
توضيح قسمة األعداد النسبية
بيان كيفية جمع األعداد النسبية ذات المقامات
المتشابهة وطرحها
توضيح كيفية جمع األعداد النسبية ذات المقامات
المختلفة وطرحها
بيان استراتيجية حل المسألة باستعمال ( البحث عن
نمط )
توضيح القوى واألسس
معرفة الصيغة العلمية .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
❖ االطالع على األفكار الرئيسية للوحدة .
❖ تصميم مطوية وجمع معلومات عن الوحدة.
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) (دون المتوسط  -ضمن المتوسط -فوق
المتوسط ) المحدد في دليل المعلمة .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
التقويم التشخيصي للطالبات :من خالل اآلتي :
• قبل البدء في الوحدة ( الفصل ) أتحقق من تمكن الطالبات من المتطلبات السابقة من خالل أسئلة التهيئة الواردة في
كتاب الطالبة في مقدمة الوحدة ( الفصل ) ص  11كتاب الطالبة
• بناء على نتائج التقويم التشخيصي ( التهيئة ) أستعمل التوجيهات الموجودة في دليل المعلمة لمواجهة حاجات الطالبات
بشكل فردي قبل تدريس الفصل وخالله
التقديم  :من خالل اآلتي :
• توجيه الطالبات إلى حل األنشطة ( مسألة اليوم الموجودة في دليل المعلم بعد عرضها على الطالبات ) .
التدريس  :من خالل اآلتي :
• طرح أسئلة ( التعزيز -النشاط ) الموجودة في دليل المعلمة في مقدمة كل درس ومناقشتها مع الطالبات
• أطلب من الطالبات فتح كتبهن وقراءة المعلومات الواردة في فقرة أستعد مع عرض األمثلة اإلضافية ( أمثلة تحقق من
فهمك – أمثلة من واقع الحياة ) ومناقشتها مع الطالبات
• أطلب من الطالبات فتح كتبهن و حل أسئلة أتأكد وأتابع حلولهن
التدريب  :من خالل اآلتي :
• أنوع أسئلة التدريبات مستعمال المستويات ( دون المتوسط  -ضمن المتوسط -فوق المتوسط ) من خالل دليل المعلمة
التقويم  :من خالل اآلتي :
• أقوم مدى نجاح الطالبات في تعلم مفاهيم الفصل من خالل (اختبار الفصل – االختبار التراكمي-المطويات ) باإلضافة إلى
أنشطة دليل المعلمة ( معالجة األخطاء – اختبار الفصل اإلضافي )

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

طرح أسئلة ومناقشتها مع زميالتهم والمعلمة .
توظيف المعارف في صيغ المسائل بطرق علمية
صحيحة .
يتأملون تعلمهم .
يقدمون تغذية راجعة لعمل زمالئهم .
يضعون خطة لتحسين العمل .
يكتبون تقرير عن عملهم موضحين فيه نقاط قوتهم
والنقاط التي تحتاج إلى تطوير
تصميم مطوية يدون فيها { موضوعات الوحدة }

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•

تقديم األسئلة األساسية ومناقشتها مع المتعلمات .
توجيه المتعلمات نحو نقاط الفهم األساسية وتركيزهم
عليها .
عرض المهمات األدائية على المتعلمات .
إعطاء المتعلمات بطاقات التقويم الذاتي ومحكات تقويم
العمل .
تقديم تغذية راجعة مركزة  ،مع طلب تدوينها في
مطوياتهم .
تصميم نشاط يهيئ المتعلمات لموضوعات الوحدة

( المووهمة األدائيووة )
اسم الوحدة  :األعداد النسبية
الصف  :الثاني المتوسط
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في عمل مطوية تشتمل على أفكار الوحدة – مفردات الوحدة –مقارنات –أشكال ومجسمات
هو الهدف تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة –أفكار الوحدة – مفردات الوحدة
تصميم مطوية – عمل نماذج ومجسمات وأشكال هندسية ...

الدور
د
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
م
ا

ع

الناتج
واألداء تنفيذ مطوية تشتمل على موضوعات ومفردات وأفكار الوحدة.
والغرض
معايير ❖ اإللمام بجوانب المطوية .
❖ إجرائها بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح ❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .
متميز

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

مدى شمولية
المطوية
لموضوعات
ومفردات وأفكار
الوحدة

شمل بعض
جوانب الموضوع
ولم تتطرق
للبعض األخر .

شمل أغلب
جوانب
الموضوع وأغفل
جانب واحد .

شمل جميع جوانب
الموضوع محل النقاش.

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
النقاش بشكل
مفصل ودقيق .

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

جدول تنظيم التدريس
م

الموضوع

1

األعداد النسبية

2

مقارنة األعداد النسبية
وترتيبها

3

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ

ضرب األعداد النسبية .

14 / /هـ

4

قسمة األعداد النسبية

14 / /هـ

5

جمع األعداد النسبية ذات
المقامات المتشابهة وطرحها

6

جمع األعداد النسبية ذات
المقامات المختلفة وطرحها

14 / /هـ
14 / /هـ

استراتيجية حل المسألة (البحث
عن نمط )

14 / /هـ

8

القوى واألسس .

14 / /هـ

9

الصيغة العلمية

14 / /هـ

7

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
عنوان الفصل

الجبر  :األعداد النسبية

الفكرة العامة

رقم الفصل

املادة

الصف

التاريخ

األول

رياضيات

الثاني المتوسط

احلصة
الفصل

التعرف على األعداد النسبية
اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

التهيئة
 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

الوسائل التعليمية

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

كتاب الطالبة

أن تعرب الطالبة عن األعداد

ﺱ

النسبية بكسور عشرية وعن

الكسور العشرية بكسور اعتيادية

التقويم

الجبر  :األعداد النسبية
الدرس األول  :األعداد النسبية

عبري عن األعنداد النسنبية
بكسننننشر ع ننننر ة عنننن
الكسنننشر الع نننر ة بكسنننشر
اعتياد ة

أن تقارن الطالبة بني األعداد

ﺱ

النسبية وترتبها

أن تضرب الطالبة أعدادا نسبية

ﺱ

قارني بي األعنداد النسنبية
رتبيها

اضربي أعدادا نسبية

الدرس الثان  :مقارنة العداد النسبية وترتيبها

أن تقسم الطالبة أعدادا نسبية

ﺱ

الدرس الثالث  :ضرب األعداد النسبية

قسمي أعدادا نسبية

أن جتمع الطالبة وتطرح أعدادا

ﺱ

نسبية هلا املقامات نفسها

اجمعننني اطرحننني أعننندادا
نسبية لها المقامات نفسها

الدرس الرابع  :قسمة األعداد النسبية

أن جتمع الطالبة وتطرح أعدادا

ﺱ

نسبية هلا مقامات خمتلفة

اجمعننني اطرحننني أعننندادا
نسبية لها مقامات مختلفة

الدرس اخلامس  :مجع األعداد النسبية ذات املقامات املتشابعة وطرحها

ﺱ

أن حتل الطالبة املسائل ابستعمال

اسرتاتيجية ( البحث عن منط )

الدرس السادس  :مجع األعداد النسبية ذات املقامات املختلفة وطرحها

حلننني المسنننابا بامنننتعما
امنننتراتي ية البحنننن عنن
نمط )

أن تستعمل الطالبة القوى
واألسس يف العبارات

ﺱ

امننتعملي القننشو األمنن
في العبارات

الدرس السابع  :اسرتاتيجية حل املسألة

أن تعرب الطالبة عن األعداد
ابلصيغة العلمية

الدرس الثامن  :القوى واألسس

الدرس التاسع  :الصيغة العلمية

ﺱ

عبري ع األعداد بالصنيةة
العلمية

طريقة المسرد – فواز الحربي
الفصل ( : )1طبيعة العلم

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

الهدف ( المحتوى )

المكون

األسبوع

المهارة

تهيئة
الفصل

 -أن تفرق بني الكسر العشرى املنتهى والكسر العشرى الدورى.

األعداد
النسبية

 -أن يعرب عن اى كسر موجب او سالب

 أن تكتب الكسر على صورة كسر عشرى. -أن تكتب الكسرى العشرى الدورى.

ـ أن تكتب الطالبة الكسور العشرية على صورة كسور اعتيادية.

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
ـ أن تستعمل التقدير.

مقارنة
األعداد
النسبية
وترتيبها

 أن تكتب الكسور ابستعمال املضاعف املشرتك األصغر. -أن تقارن بني األعداد النسبية املوجبة.

ـ أن تقارن بني األعداد النسبية ابستعمال الكسور العشرية.

 -أن ترتب األعداد النسبية.

 -أن تستعمل خط األعداد ىف متثيل األعداد النسبية.

إستراتيجية التعلم النشط









اختبار تشخيصي

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
 -أن تتعرف على األعداد النسبية.

التاريخ








المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح










 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
 األصالة
المالحظة
 الطالقة
التصنيف
 التطبيق
القياس
 التذكر
االستنتاج
 المرونة
عالقات األرقام
................. 
التوضيح
 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
 األصالة
المالحظة
 الطالقة
التصنيف
 التطبيق
القياس
 التذكر
االستنتاج
 المرونة
عالقات األرقام
................. 
التوضيح

 oالتعبير عن
األعدددددددددداد
النسددددددددبية
بكسدددددددددور
عشدددددرية
وعددددددددددددن
الكسددددددددور
العشدددددددرية
بكسدددددددددور 

اعتيادية


 oالمقارندددددة
بين األعدداد
النسددددددددبية
وترتيبها

 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير


























األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

ورقة عمل

رقم النشاط/

المادة /رياضيات

زمن النشاط/

النسبية
األعداد النسبية
الموضوع /األعداد

نوعهـــــا /فردية

االسـم.:

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

الصـف :ثاني متوسط

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

ـ اكتبي  0.5على صورة كسر اعتيادي بأبسط صورة.

0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
000000000000000000000

ـ فاز سالم في إحدى الرياضــات بـــ 12جولــة مــن  28جولــة رــاره فيهــا.
أوجدي متوسط عدد الجوالت التي فاز فيها سالم إلى اقرب جزء من ألف.

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

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
الرياضيات ـ الصف الثاني المتوسط
األعداد النسبية
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب  /التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب  /التقويم)

•
•
•
•

•
•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)

دور المعلمة
تقديم المعلومات المتوافرة عن
األعداد النسبية ،وتوزيع األسئلة
لمناقشتها من قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

تحديد أهداف المناقشة حول
خصائص األعداد النسبية.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

اإلجراءات
دور المتعلمة
• التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(األعداد النسبية) ،وتحديد
معطياتها ،ووضع التكليفات
واإلرشادات ،والوقت المخصص
لتنفيذها.
• االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
• التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
• كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.
• التناقش الجاد حول خصائص
األعداد النسبية.
• تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
• استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

األدوات
الزمن
20د

20د

بروشور
مطبوع  /كتاب
الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات
التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم
أعطي مثاال لكسر
عشري دوري يتكرر
فيه رقمان ووضحي
لماذا يعتبر عددا
نسبيا.

فسري لماذا يكون
أي عدد نسبي كسرا
عشريا منتهيا أو
دوريا.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تتعرف على األعداد
النسبية.
أن تفرق بين الكسر
العشرى المنتهى والكسر
العشري الدورى.
أن تعبر عن اى كسر
موجب او سالب
أن تكتب الكسر على
صورة كسر عشرى.
أن تكتب الكسرى العشرى
الدورى.
أن تكتب الطالبة الكسور
العشرية على صورة
كسور اعتيادية
أن تتدرب على األعداد
النسبية.

التقويم الختامي

الرياضيات الصف الثاني المتوسط

المادة
األعداد النسبية
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما المقصود بالتصنيف؟
المحتوى وفرض الدرس

مجسمات

صور

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت

ـ بمساعدة المعلمة تتعرف الطالبة على األعداد النسبية.

 oاالكتشاف
واالستقصاء

عن طريق الشرح والتحليل تفرق الطالبة بين الكسر العشرى
المنتهى والكسر العشرى الدورى.

 oالصف الذهني

ـ بمساعدة المعلمة تعبر الطالبات عن اى كسر موجب او سالب.

 oالخرائط الذهنية

ـ بمساعدة المعلمة تكتب الطالبات الكسر على صورة كسر عشرى.
ـ عن طريق الحوار تكتب الطالبة الكسر العشرى الدورى.

 oالتعلم الذاتي

ـ بمساعدة المعلمة تكتب الطالبة الكسور العشرية على صورة كسور
اعتيادية.

 oالتعلم التعاوني

ـ تتدرب الطالبات على االعداد النسبية من خالل حل بعض التمارين.

 oأخرى ........

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي األعداد النسبية.
فرقي بين الكسر العشرى
المنتهى والكسر العشري
الدورى.
عبري عن اى كسر
موجب او سالب
اكتبي الكسر على صورة
كسر عشرى.
اكتبي الكسرى العشرى
الدورى.
اكتبي الكسور العشرية
على صورة كسور
اعتيادية

انظري كتاب الطالبة.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل تدريبات الكتاب

طريقة التعلم النشط الجديد
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس
األعداد النسبية
الرياضيات 2م
أعطي مثاال لكسر عشري دوري يتكرر فيه رقمان ووضحي لماذا يعتبر عددا نسبيا.

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

• فهم المفردات الجديدة التي يشمل عليها الدرس.
• حل أمثلة متنوعة للوصول لفهم أكبر عن محتوى الدرس.
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على الملصقات أثناء قراءة الدرس.
• تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

رابط تفاعلي

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

قومي بدراسة المثال وفق المطلوب
للمساعدة على الفهم.

تقويم ختامي

حلي المسائل وفق المطلوب.

• قراءة الفكرة الرئيسة للدرس.
• التعريف بالمفردات الجديدة الواردة.
• شرح األسئلة المحلولة للتعريف بمحتوى الدرس.
• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه الطالبات إلى كتابة أي معلومات مثيرة
لالهتمام وأي أسئلة يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.
دور المتعلمة

مراجعة مما سبق دراسته

عبري عن األعداد النسبية بكسور
عشرية وعن الكسور العشرية
بكسور اعتيادية.

تقويم قبلي

دور المعلمة

اخلربات السابقة

التقويم

تقويم بنائي

أن تعبر الطالبة عن األعداد النسبية
بكسور عشرية وعن الكسور العشرية
بكسور اعتيادية.
أن تقوم الطالبة بدراسة المثال وفق
المطلوب للمساعدة على الفهم.
أن تتوصل الطالبة لحل مثال من واقع
الحياة يساعد في استيعاب الدرس.
أن تحل الطالبة المسائل وفق
المطلوب.

أدوات التقويم

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

توصلي لحل مثال من واقع الحياة
يساعد في استيعاب الدرس.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

طريقة الخطة التفصيلية – الليزر
اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

استكشف

القراءة
المالحظة
استخالص المعلومات

مهارة
المذاكرة ( )

تدوين المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل

الصف

الوحدة

اإلجراءات
دور المتعلمة
• فهم المفردات الجديدة
التي يشمل عليها
الدرس.
• حل أمثلة متنوعة
للوصول لفهم أكبر عن
محتوى الدرس.

دور المعلمة
• قراءة الفكرة الرئيسة
للدرس.
• التعريف بالمفردات
الجديدة الواردة.
• شرح األسئلة المحلولة
للتعريف بمحتوى
الدرس.
• تدوين المعلومات
• توزيع بطاقات الصقة
المثيرة لالهتمام على
وتوجيه الطالبات إلى
الملصقات أثناء قراءة
كتابة أي معلومات
الدرس.
مثيرة لالهتمام وأي
أسئلة يرغبن في معرفة • تدوين األسئلة التي
إجاباتها أثناء قراءتهن
يرغبن في معرفة
للدرس.
إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.

الفصل
الجبر :األعداد النسبية

األدوات
الزمن
 25دقيقة

 20دقيقة

االستراتيجيات

موضوع الدرس
األعداد النسبية

التقويم

كتاب الطالبة
الكراس
المدرسي

حل المشكالت

أعطي مثاال لكسر
عشري دوري
يتكرر فيه رقمان
ووضحي لماذا
يعتبر عددا نسبيا.

بطاقات الصقة،
كتاب الطالبة

التعلم الذاتي

فسري لماذا يكون
أي عدد نسبي
كسرا عشريا
منتهيا أو دوريا.

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

التاريخ

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

اليوم

الصف  -المادة

الثاني المتوسط  -رياضيات

الموضوع

ضرب األعداد النسبية

الوسائل

درس تطبيقي ( - )1الخطوات األربع في التعليم (بدون استخدام التقنيات)

التقديم
التدريس

 الهدف من الدرس :ضرب أعداد نسبية.
 المفردات الجديدة :تحليل وحدات القياس.
 ما قبل الدرس :حل مسائل تتطلب إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة على الكسور االعتيادية
الموجبة ،وتوضيح سبب استعمال عملية ما في موقف معطى.
 ضمن الدرس :جمع األعداد النسبية وطرحها وضربها وقسمتها (أعداد صحيحة ،كسور اعتيادية ،كسور عشرية
منتهية) ،وإيجاد ناتج رفع أعداد نسبية إلى قوى لعدد كلي ،واستعمال مقاييس يعبر عنها كمعدالت (مثل السرعة
والكثافة) ،ومقاييس يعبر عنها كحاصل ضرب (مثل شخص – يوم) لحل المسائل .والتحقق من وحدات الناتج،
واستعمال تحليل وحدات القياس للتحقق من معقولية اإلجابة.
 ما بعد الدرس :جمع عبارات نسبية وطرحها وضربها وقسمتها ،وحل مسائل باستعمال هذه العمليات.
 أسئلة التعزيز:
أطرح على الطالبات سلسلة من األسئلة حول عالقة حاصل ضرب عددين نسبيين بكل عامل .ثم أسأل:
▪ افترض أنك ضربت عددين موجبين مثل  .4×3ما عالقة حاصل الضرب مع كل عامل؟ .4 > 12 ،3 > 12
▪ افترض أنك ضربت عدداً موجباً بعدد سالب  .4 -× 3ما عالقة حاصل الضرب بكل عامل؟ -< 12 -،3 < 12 -
1
4
2
▪ واآلن افترض أنك ضربت كسراً اعتيادياً بعدد كلي مثل ×  .4ما عالقة حاصل الضرب بكل عامل؟ حاصل
الضرب أكبر من أحد العاملين وأصغر من اآلخر4 <2 ، 1> 2 ،
2
 نشاط:
أطلب إلى الطالبة قراءة "النشاط" صــ  19بكتاب الطالبة.
 المحتوى:
قطار األلعاب :يبلغ طول القطار في مدينة ألعاب 48متراً .إذا تم تركيب قطار جديد طوله2 3طول القطار القديم ،فما
5
طول القطار الجديد؟
2
انظري مثال صـــ  21بكتاب الطالبة.
أتأكد:
أوجد ناتج الضرب في أبسط صورة:
)1
)2
انظري كتاب الطالبة صــ .22
 تدرب وحل المسألة:
أوجد ناتج الضرب في أبسط صورة:

التدريب

) 11
) 12
) 14
 أسئلة مهارات التفكير العليا:

انظري كتاب الطالبة صــــ ( .)23 ،22
انظري كتاب الطالبة صــــ (.)23

التقويم

بطاقة مكافأة :أطلب إلى الطالبات تمثيل العملية

×

على ورقة مربعات إليجاد الناتج.

الطريقة الرباعية – الليزر
المادة
اليوم
التاريخ

رياضيات
االثنين

األحد

الصف
الثالثاء

الثاني المتوسط
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

الجبر :األعداد النسبية
الفصل ()1
األعداد النسبية
الدرس ()1
زمن الدرس
الوسائل المساندة للدرس
اآلن
فيما سبق
كتاب الطالبة الكتاب المدرسي
يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرس أن تحقق
تم دراسة الكسر العشري
أوراق عمل السبورة
األهداف التالية:
األقالم الملونة أنشطة علمية
▪ تعبر عن األعداد النسبية بكسور عشرية،
اللوحات التعليمية
وعن الكسور العشرية بكسور اعتيادية.
 3حصص
بوربوينت
أخرى................................. /
( )2التدريس
( )1التركيز
أسئلة التعزيز:
الهدف من الدرس :أعبر عن األعداد النسبية بكسور عشرية ،وعن
أطلب إلى الطالبات تحليل شكل ﭭن المعروض في الصفحة األولى من
الكسور العشرية بكسور اعتيادية.
الدرس ،وأسأل:
المفردات الجديدة :األعداد النسبية ،الكسر العشري المنتهي ،الكسر
هل كل عدد كلي عدد صحيح؟ وكيف توضح الشكل ذلك؟ نعم؛ ألن منطقة
العشري الدوري.
األعداد الكلية تقع بكاملها داخل منطقة األعداد الصحيحة.
ما قبل الدرس :مقارنة الكسور االعتيادية الموجبة والسالبة ،والكسور
هل كل عدد صحيح عدد كلي؟ وكيف توضح الشكل ذلك؟ ال؛ ألن جزءاً من
العشرية ،واألعداد الكسرية ،وترتيبها وتمثيلها على خط األعداد.
منطقة األعداد الصحيحة يقع خارج منطقة األعداد الكلية.
ضمن الدرس :تحويل الكسور االعتيادية إلى كسور عشرية ونسب
مئوية ،واستعمالها في إجراء التقديرات والحسابات والتطبيقات ،ومعرفة استعد:
أطلب إلى الطالبة قراءة "استعد" بكتاب الطالبة.
أن أي عدد نسبي قد يكون كسراً عشريا منتهياً أو دورياً ،وتحويل
المحتوى:
الكسور المنتهية إلى كسور اعتيادية في أبسط صورة.
رماية :في تمرين الرماية ،أصاب خالد الهدف  6مرات خالل 22
ما بعد الدرس :فهم العمليات واستعمالها في إيجاد المعكوس والمقلوب
محاولة .ما متوسط عدد الممرات التي أصاب فيها الهدف مقرباً إلى
والرفع إلى قوى كسرية ،وفهم قواعد األسس واستعمالها.
أقرب جزء من ألف.
انظري كتاب الطالبة.
أتأكد:
اكتب كل كسر اعتيادي أو عدد كسري مما يأتي على صورة كسر
عشري:
0.5625

( )3التدريب
تدرب وحل المسألة:
اكتب كل كسر اعتيادي أو عدد كسري مما يأتي على صورة كسر
عشري:
) 14

0.75

) 15

0.875
) 16
انظري كتاب الطالبة
أسئلة مهارات التفكير العليا:
انظري كتاب الطالبة

0،4

)2
0.8
)1
انظري كتاب الطالبة
( )4التقويم
تعلم الحق :أطلب إلى الطالبات أن يوضحن كيف أن تحويل الكسر
االعتيادي إلى كسر عشري ،والكسر العشري إلى كسر اعتيادي يساعد
على مقارنة األعداد النسبية.
متابعة المطويات :أذكر الطالبات أن يوضحن ما تعلمنه عن األعداد
النسبية على الصفحة األولى من المطوية .وأشجعهن على توضيح كيفية
التحويل من كسر اعتيادي إلى كسر عشري وبالعكس ،وذلك بكلماتهن
الخاصة.

المادة
المعلمة
مدة تنفيذ الدرس
عنوان الدرس

اليوم
التاريخ
الحصة
الصف

رياضيات

األعداد النسبية

الثاني متوسط

الترابط
النواتج التعليمية المرتبط بالدرس

النواتج التعليمية المرتبط بالوحدة
يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
❖ تعبر عن األعداد النسبية بكسور عشرية وعن الكسور
العشرية بكسور اعتيادية
❖ تقارن بين األعداد النسبية وترتبها
❖ تضرب أعدادا نسبية
❖ تقسم أعدادا نسبية
❖ تجمع وتطرح أعدادا نسبية لها المقمات نفسها
❖ تجمع وتطرح أعدادا نسبية ذات مقمات مختلفة
❖ تحل المسائل باستعمال استراتيجية البحث عن نمط
❖ تعبر عن األعداد بالصيغة العلمية

في نهاية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة بإذن اهلل تعالى
على أن:








أن تتعرف على األعداد النسبية.
أن تفرق بين الكسر العشرى المنتهى والكسر
العشري الدورى.
أن تعبر عن اى كسر موجب او سالب
أن تكتب الكسر على صورة كسر عشرى.
أن تكتب الكسرى العشرى الدورى.
أن تكتب الطالبة الكسور العشرية على صورة كسور
اعتيادية
أن تتدرب على األعداد النسبية.

ما الذي يجب على الطالبات معرفته ويستطعن القيام به لتحقيق المعايير المستهدفة

ـ بمساعدة المعلمة تتعرف الطالبة على األعداد النسبية.
عن طريق الشرح والتحليل تفرق الطالبة بين الكسر العشرى المنتهى والكسر العشرى الدورى.
ـ بمساعدة المعلمة تعبر الطالبات عن اى كسر موجب او سالب.
ـ بمساعدة المعلمة تكتب الطالبات الكسر على صورة كسر عشرى.
ـ عن طريق الحوار تكتب الطالبة الكسر العشرى الدورى.
ـ بمساعدة المعلمة تكتب الطالبة الكسور العشرية على صورة كسور اعتيادية.
ـ تتدرب الطالبات على االعداد النسبية من خالل حل بعض التمارين.

الوسائل والمعينات التعليمية
كتاب الطالب أوراق عمل السبورة األقالم الملونة الحاسوب اآللة الحاسبة بوربوينت -
أخرى................................./

االنشطة التعليمية
المقارنة
االستنتاج
تدوين المالحظات
"طرح األسئلة"

التقويم المرحلي
التقويم

التقويم الختامي

التكليف المنزلي

التمهيد
ما المقصود بالتصنيف؟
دور المعلمة

دور الطالبة

• توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
• شرح الهدف من النشاط.

•
•

• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه التلميذات إلى كتابة
أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة يرغبن في
معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.

•
•

تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل في مجموعات.
استنتاج ما يهدف إليه النشاط من خالل المالحظة
والتوقع.
تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على الملصقات
أثناء قراءة الدرس.
تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء
قراءتهن للدرس.

عرّفي على األعداد النسبية.
فرّقي بين الكسر العشرى المنتهى والكسر العشرى الدورى.
عبّري عن اى كسر موجب او سالب
حلي المسائل وفق المطلوب.

الطريقة البنائية – وسائل
المادة
موضوع الدرس

الرياضيات

الثاني المتوسط

اليـوم
التاريخ

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

األعداد النسبية
أعطي مثاال لكسر عشري دوري يتكرر فيه رقمان ووضحي لماذا يعتبر عددا
الحصة
التمهيد
نسبيا.
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
المحتوى:
دور المعلمة
رماية :في تمرين الرماية ،أصاب خالد الهدف  • 6قراءة الفكرة الرئيسة للدرس.
أن تعبر الطالبة عن األعداد
مرات خالل  22محاولة .ما متوسط عدد الممرات • التعريف بالمفردات الجديدة الواردة.
عبري عن األعداد النسبية
النسبية بكسور عشرية وعن
التي أصاب فيها الهدف مقر ًبا إلى أقرب جزء من • شرح األسئلة المحلولة للتعريف بمحتوى
بكسور عشرية وعن الكسور
الكسور العشرية بكسور اعتيادية.
ألف.
الدرس.
العشرية بكسور اعتيادية.
انظري كتاب الطالبة.
• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه الطالبات إلى
أن تقوم الطالبة بدراسة المثال
أتأكد:
قومي بدراسة المثال وفق
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة
وفق المطلوب للمساعدة على
اكتبي كل كسر اعتيادي أو عدد كسري مما يأتي
المطلوب للمساعدة على
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن
الفهم.
على صورة كسر عشري:
الفهم.
للدرس.
0.8
)1
دور المتعلمة
انظري كتاب • فهم المفردات الجديدة التي يشمل عليها
0.5625
)2
أن تتوصل الطالبة لحل مثال من
توصلي لحل مثال من واقع
الدرس.
الطالبة.
واقع الحياة يساعد في استيعاب
الحياة يساعد في استيعاب
• حل أمثلة متنوعة للوصول لفهم أكبر عن
تدرب وحل المسألة:
الدرس.
الدرس.
محتوى الدرس.
اكتبي كل كسر اعتيادي أو عدد كسري مما يأتي
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
على صورة كسر عشري:
حلي المسائل وفق المطلوب.
الملصقات أثناء قراءة الدرس.
0,4
)15
0.75
)14
• تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
أثناء قراءتهن للدرس.
0.875
)16
حل تدريبات الكتاب
الواجب

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :الرياضيات
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني المتوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

أن تعبر الطالبة عن
األعداد النسبية بكسور
عشرية وعن الكسور
العشرية بكسور
اعتيادية.

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

األعداد النسبية

-7اإللقاء ( )

األهداف

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
)

الفصل الدراسي االول

أن تقوم الطالبة بدراسة
المثال وفق المطلوب
للمساعدة على الفهم.
أن تتوصل الطالبة لحل
مثال من واقع الحياة
يساعد في استيعاب
الدرس.
أن تحل الطالبة المسائل
وفق المطلوب.

الحوار
والمناقشة
حل ال شكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

عبري عن األعداد
النسبية بكسور عشرية
وعن الكسور العشرية
بكسور اعتيادية.
قومي بدراسة المثال
وفق المطلوب للمساعدة
على الفهم.
توصلي لحل مثال من
واقع الحياة يساعد في
استيعاب الدرس.
حلي المسائل وفق
المطلوب.

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

المــــادة

الثاني متوسط

رياضيات

األحد

اليـوم

الدرس

األعداد النسبية

التاريخ

ملخص الوحدة

األعداد النسبية – مقارنة األعداد النسبية و ترتيبها – ضرب األعداد النسبية قسمة
األعداد النسبية – جمع األعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة و طرحها – جمع
المقامات النسبية ذات المقامات المختلفة و طرحها – استراتيجية حل المسألة – القوى
و األسس – الصيغة العلمية

الحصة

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية

في نهاية هذه الوحدة تكون الطالبة قادرة على أن :
 )1تعبر عن األعداد النسبية بكسور عشرية و عن الكسور العشرية بكسر اعتيادية .
 )4تضرب األعداد النسبية .
 )2تقارن بين األعداد النسبية ترتيبها .
 )6تجمع يطرح أعداد نسبية لها المقامات نفسها .
 )5تقسم األعداد النسبية.
 )8تحل مسائل باستعمال استراتيجية " البحث عن نمط "
 )7تجمع يطرح أعداد نسبية ذات المقامات المختلفة.

الفكرة الكبرى:
* القدرة على استعمال معادالت تحتوي على اعداد نسبية لحل المسائل .
ستفهم المتعلمات :
 حل مسائل عن األعداد النسبية .-

المقارنة بين األعداد النسبية و ترتيبها .
ضرب األعداد النسبية .
قسمة األعداد النسبية .
جمع و طرح االعداد النسبية لها نفس المقامات.
تجمع و طرح األعداد النسبية ذات المقامات المختلفة.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س
س

:اكتب  0.45على صورة كسر اعتيادي ؟
:

 :ما العالقة بين مقامي العاملين المضروبين و بين بسط الناتج ؟
س  :اختر كسراً اعتياديا ً يقع بين  1,0و اوجد كالً من نظيريه الجمعي و الضربي وضح
اجابتك ؟
س  :احسب ناتج الجمع أو الطرح في أبسط صورة ؟

ستعرف المتعلمات :
❖ التعبير عن األعداد النسبية بكسر عشرية و عن
الكسور العشرية بكسر اعتيادية .
❖ مقارنة األعداد النسبية .
❖ جمع و طرح األعداد النسبية ذات المقامات
المتشابهة المختلفة .
❖ حل مسائل باستعمال استراتيجية " البحث عن نمط "
.

ستكون المتعلمات قادرات على :
طريقة حل األعداد النسبية بكسور عشرية و
اعتيادية .
مقارنة بين األعداد النسبية و ترتيبها .
كيفية جمع و طرح األعداد النسبية .
كيفية قسمة األعداد النسبية .
كيفية حل المسائل باستعمال استراتيجية "
البحث عن نمط " .

الخطوة : 2

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

الخطوة : 3

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات بما يأتي

تهيئة وتمهيد بعرض قصة من الحياة عن زيارة مدينة األلعاب حيث
كان رسم الدخول للكبار عشرة رياالت وللصغار خمس رياالت أستخدم
الخطوات األربع لحساب ما تدفعه أسرة مكونة من أب وأم وأربعة أطفال
صغار  -وكذلك عرض تهيئة الوحدة من الكتاب المدرسي ومناقشة
الطالبات فيها .

❖ خرائط
مفاهيم
وخرائط
ذهنية .
❖ كتابة قصة .
❖ عمل
مطوية
.

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

أ قوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة أو بروشور توضيحي يقوم أحد
الطالبات بقراءتها ومتابعة جميع الطالبات ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة .
عرض األسئلة األساسية واإلفهام الباقية عن طريق عرض المفردات والخبرات
التعليمية لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته ( ماذا أعرف – ماذا
أريد أن أعرف  -ماذا تعلمت ) فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على
الطالبات ثم يقوم الطالبات بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع
على الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات
أو شرائح البوربوينت ومناقشة الطالبات في ذلك وهكذا في كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات
وخبرات التعلم .
عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالبات عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات
ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم .
توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة
لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها
مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة
بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .
توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالبات بتعبئة هذا
الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك .
تكليف الطالبات بحل اسئلة الوحدة منزليا ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة
.
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين
المجوعات حتى تعم الفائدة منها جميع الطالبات ومناقشتها مع المعلم
تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم لمفردات الوحدة وتوزع على المجموعات ومناقشة
المجموعات فيها.
عقد مسابقة بين الطالبات تكون من إعداد المجموعات نفسها تتبادل فيها المجموعات
إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف الواحد وتكون
لجنة التحكيم من المعلم وبعض الطالبات المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي .
عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالبات لمفردات الوحدة

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة الرياضيات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

