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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،
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ب))
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مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية

تلفون المكتب 1557977722 /
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اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

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

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل ﻗﺮاءة اﻷﻋﺪاد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ و ﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ.
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﺗﻮزﻳﻊ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻟﻮ ﺗﻤﺎذج ﻟﻼرﻗﺎم وﺳﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺮات
ﺛﻢ ﺷﺮح ﺧﻄﻮات اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻄﻼب ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  1:00إﻟﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﻴﺔ  4:00و
ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﺟﺮاﺋﻪ.
ﺛﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺮض اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺮض

ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ و اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ.

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت-اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ-اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

ﻗﺮاءة اﻻﻋﺪاد وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ

ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺿ ﻤ ﻦ اﻷﻟﻮف  -ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻋﺪاد
اﻟﻬﺪف اﻷول
ﻋﻠﻰ ﺧ ﻂ اﻷﻋﺪاد  -اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺷﺎرات )<(=،>،
40

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

ﻓﻬﻢ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ K-W-L

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ) ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس ( وﺗﻘﻮّﻳﻢ
ﺗﻌﻠﻤﻪ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻋﻤﻞ ﻋﺼﻒ ذﻫﻨﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ :ـ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺿﻤﻦ
اﻷﻟﻮف  -ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻋﺪاد ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد  -اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺷﺎرات )<.(=،>،
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺤﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻷﻗﺮان ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ
ﻛﻞ درس ﺑﺤﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻳﺪون ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث أﻋﻤﺪة أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺎذا أﻋﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻟﻮف  -ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻋﺪاد ﻋﻠﻰ ﺧﻂ
اﻷﻋﺪاد  -اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺷﺎرات )< ) .(=،>،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ(.
وﻣﺎذا أرﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺔ .
ﻼ )ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪرس(ً .
وﻣﺎذا ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻓﻌ ً
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻷﻗﺮان.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺴﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺪول
اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء
mp4

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
Place Value Activity

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
أي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪد  ٥٨٧؟

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺤﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ أدﻧﺎه

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﻄﺔ هـ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ﻫﻮ :

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ ٤١٨" :أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  "٤١٣ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﻮز ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ﻃﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد )أ( واﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد )ب(
اﺧﺘﺮ )ﺻﻮاب( أو )ﺧﻄﺄ( ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻷﺗﻴﺔ:
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ  ٣٦أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ٣٢ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺷﺎرات ﻫﻜﺬا٣٢ >٣٦ :

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻳﺨﻄﺊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة وﻋﺪم اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻓﺮدﻳﺎ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻳﺴﺎر اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
واﻟﻘﻮة ﻟﺪى ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ .
ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺆال  17ﺻﻔﺤﺔ  12ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﻜﻤﺔ اﷲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻦ اﻷرض
ن ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻷرض ﻣﻦ ﺣﺮارة ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وﻫﺬه ﻫﻲ ﺣﻜﻤﺔ اﷲ
وأ ّ
ﻼ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻷرض ،ﻻﻧﻘﺮﺿﺖ اﻟﺤﻴﺎة
وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﻠﻮ ﺗﺤﺮّﻛﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﻠﻴ ً
ن وﺣﻔﻆٍ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،
وﻻﺣﺘﺮﻗﺖ اﻷرض ،وﻟﻜﻦ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻲ ٍء ﺑﻤﻴﺰا ٍ
ﻌﻠِﻴﻢِ".
ﻌﺰِﻳ ِﺰ ا ْﻟ َ
ﻘﺪِﻳ ُﺮ ا ْﻟ َ
ﻚ َﺗ ْ
ﻘ ﱟﺮ ﻟﱠﻬَﺎ ۚ ٰ َذِﻟ َ
ﺴ َﺘ َ
ﻤ ْ
ﺲ ﺗَﺠْﺮِي ِﻟ ُ
ﻤ ُ
ﺸ ْ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ " :وَاﻟ ﱠ

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اذا أﺧﻄﺎ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ  8أﺳﺌﻠﺔ او اﻗﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﺈﺟﺎﺑﺎﺗﻬﻢ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻔﺼﻞ
أو ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ.

اﻣﺎ إذا أﺧﻄﺄ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ  9أﺳﺌﻠﺔ او اﻛﺜﺮ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب .

اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺌﺎت اﻷﻟﻮف
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﻋﺪاد ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ

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

