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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
األساسية 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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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلم

توقيع المدير

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻧﺸﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺪاد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺪاد اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ وﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
أﺳﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وأﻃﺮح ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ .
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اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﻟﻤﺎدة

اﺳﻢ اﻟﺪرس

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول
اﻟﺠﺒﺮ :اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﻌﺒﺎرات
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت-اﻟﺠﺒﺮ و
اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ
اﻟﺪوال-اﻟﺠﺒﺮ :اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﺟﺒﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﻮر اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﻘﺪرات ،وإﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ ودون ﺧﻮف ،وإﻟﻘﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،وﻋﺮض أﻓﻜﺎره ،وﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ واﻟﺨﻄﺄ ،واﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرات رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
أﻛﻤﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻵﺗﻲ :
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

إذا اﺷﺘﺮى ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔﺎﺣﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥٩,٥رﻳﺎﻻ ،وﺑﺮﺗﻘﺎﻻ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٢,٩٥رﻳﺎﻻ ،ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎدﻓﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻳﺴﺎوي .........
رﻳﺎﻻ
اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻧﺎﺗﺞ  ٥,٦-١٧,٢ﻳﺴﺎوي:
اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

إذا ﻛﺎن ﺛﻤﻦ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻫﻮ  ٤,٥رﻳﺎﻻ ،ﻓﻜﻢ رﻳﺎﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ١٦ﻃﺎﻟﺐ؟
أﻛﻤﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻵﺗﻲ:

إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

ﻧﺎﺗﺞ  ٣,٦÷٥٩,٤ﻳﺴﺎوي .........

ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﻮر
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﻘﺪرات ،وإﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ ودون ﺧﻮف ،وإﻟﻘﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،وﻋﺮض أﻓﻜﺎره ،وﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ واﻟﺨﻄﺄ ،واﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرات رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
أﻛﻤﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻵﺗﻲ :
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

إذا اﺷﺘﺮى ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔﺎﺣﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥٩,٥رﻳﺎﻻ ،وﺑﺮﺗﻘﺎﻻ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٢,٩٥رﻳﺎﻻ ،ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎدﻓﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻳﺴﺎوي .........
رﻳﺎﻻ
اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻧﺎﺗﺞ  ٥,٦-١٧,٢ﻳﺴﺎوي:
اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

إذا ﻛﺎن ﺛﻤﻦ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻫﻮ  ٤,٥رﻳﺎﻻ ،ﻓﻜﻢ رﻳﺎﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ١٦ﻃﺎﻟﺐ؟

أﻛﻤﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻵﺗﻲ:
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

ﻧﺎﺗﺞ  ٣,٦÷٥٩,٤ﻳﺴﺎوي .........

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺪرس اﻟﻼﺣﻖ .
ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة رﻳﺎﺿﻴﺔ .
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ .

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
أﻛﻤﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻵﺗﻲ :
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

إذا اﺷﺘﺮى ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔﺎﺣﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥٩,٥رﻳﺎﻻ ،وﺑﺮﺗﻘﺎﻻ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٢,٩٥رﻳﺎﻻ ،ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎدﻓﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻳﺴﺎوي .........
رﻳﺎﻻ
اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

إذا ﻛﺎن ﺛﻤﻦ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻫﻮ  ٤,٥رﻳﺎﻻ ،ﻓﻜﻢ رﻳﺎﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ١٦ﻃﺎﻟﺐ؟

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺷﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻟﺪى
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ .

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﻗﺮان ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻘﻴﻢ
ﺣﻞ زﻣﻴﻠﻪ  ،أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻞ إن وﺟﺪت .

اﻟﻤﺼﺎدر

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

