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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 الله 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 يكون المتعلم ملما ً باألعداد الطبيعية والكسرررررررية والعشرررررررية وقادرا ً
على إجراء العمليات األساسية عليها ومدركا ً لخواص كل منها.
أن يكتسرررررررب المتعلم بعض المبررادف األوليررة في الهنرردسرررررررة عن طري
المالحظة والتطبي على األشكال الهندسية.
أن يكون المتعلم متمرسرا ً في اسرتخدام األدوات الهندسرية إلنشاء أشكال
هندسية.
أن يكون المتعلم قرادرا ً على إجراء القيراسرررررررات والتحويل على المقادير
القابلة للقياس.
أن يكون المتعلم قررادرا ً على إجراء اغلررب العمليررات الحسرررررررابيررة وإتقرران
االساسيه منها كالجمع والطرح والضرب
إتاحة الفرصة أمام المتعلم كـي يـمارس طـرق الـتفكـيـر السـليـم.
مسـاعـدة المتعلم على اكتـسـاب المـهارة في حـل المـشـكالت.
مسـرراعـرردة المتعلم على الـررتعـرررف على دور الريـرراضيـررات في التـررطـررور
الحـضاري واإلنـسـاني.
مسـراعـردة المتعلم على اكـرتسـاب الـمهـارة في اسـتيـعاب مـا يدرس من
ريـاضيـات.
مسـاعـدة المتعلم على االعـتمـاد على نـفـسـه في تحـصيـل الريـاضيـات
و الـقـدرة على الـتعبيـر عـن الـعـالقـات الريـاضيـة بدقـة.
مسـراعـردة المتعلم على تـركـرويـرن وتنميـرة بـعـض االتجـاهـات الـسـليـمة
مـثل :الـتعاون والدقة و احـترام الـغيـر وتـقـبل الـنقـد الـبناء.
اسـرتيـرعـراب الـرمفـاهيـم األسـاسـية في الـحـسـاب مـثـل :مـفهـوم الـعــدد
والـفـئـة والـصـفـر.
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بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضي رواوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال
امية و أيضا جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو و اثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال
بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً لحقوقنا في
التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

 تذكر قوله تعالى (( َو َم ْن يَت َّ ِ اللَّهَ يَجْ عَ ْل لَهُ َم ْخ َرجاً،
َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َح ْي ُ
ب))
ث ال يَحْ ت َ ِ
س ُ
للشراء الكترونيآ علي الرابط

www.mta.sa/c

او االتصال
1555117125

مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية

تلفون المكتب 1557977722 /

مؤسسة التحاضير الحديثةWWW.MTA.SA

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ

1

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺏ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﺎﺫﺍ ﺍﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻮﻳﺔ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.

ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻟﻮﻑ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ-ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ-ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ-ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻷﻟﻮﻑ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻷﻟﻮﻑ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ-ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ-ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ-ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﻑ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

 -1ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻲ - :ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ  -ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ  -ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

30

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﻓﻬﻢ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﻅﻴﻔﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﻞ
ﻁﺎﻟﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ  ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ،ﺑﻨﺎء
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰ ﻟﻠﻄﻼﺏ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺳﺒﻮﺭﻳﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺳﺒﻮﺭﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺗﺤﻮﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

 -2ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﺧﻄﺎء ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻲ - :ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ  -ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ  -ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

15

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﻓﻬﻢ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﻅﻴﻔﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﻞ
ﻁﺎﻟﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ  ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ،ﺑﻨﺎء
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰ ﻟﻠﻄﻼﺏ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺳﺒﻮﺭﻳﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺳﺒﻮﺭﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺗﺤﻮﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
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ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﻣﻸ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ

ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺪﺩ " ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ " ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .........

ﺍﻣﻸ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ
ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺪﺩ " "۸۰۰+٦۰+۳ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .........

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﺩ ٤٥۰٥

ﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ < = ، > ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ .........
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ
۷٥۲ ... ۷۳۹

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﺍﻋﻂ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﺫﺍ ﺍﺧﻄﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ  12ﺍﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ:
ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺧﺮﻯ
ﺍﺫﺍ ﺍﺧﻄﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ  3ﺍﻟﻰ  11ﺍﺳﺌﻠﺔ :
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﺧﻄﺎء ﺍﻟﻄﻼﺏ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﺫﺍ ﺍﺧﻄﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺳﺆﺍﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻗﻞ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﺧﻄﺎء ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

