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حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
التعليم الثانوي  -نظام املقررات
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم
:الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي

 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن
ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي
يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
 تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
 تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب
عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
 تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
 تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد
إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة
التي تريدها.
 رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
 إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل
تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
 تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة
فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي،
والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح
العليا للمجتمع والوطن.
 تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا
في الحياة العملية
 تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
. 
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اﻟﻤﺎدة
رﻳﺎﺿﻴﺎت1

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ 1

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﺼﻞ:
إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻄﺎة.
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺒﺎرة ﺟﺒﺮﻳﺔ.
ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت.
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أزواج اﻟﺰواﻳﺎ.
ﻋﺮض أﻫﻢ أهـداف اﻟﻔﺺــل وﻫﻲ :ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺨﻤﻴﻨﺎت وإﻳﺠﺎد أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻌﺒﺎرات ،اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﻄﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ واﻟﺰواﻳﺎ.

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻹﻋﺪاد ﻣﻄﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ واﻟﺒﺮﻫﺎن ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻤﻄﻮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮح اﻟﻜﺘﺎب ،أو ﺗﺮك اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻄﻮﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻮﻳﺔ ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻔﺼﻞ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﺜﻞ :اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺣﻴﺎء ﻟﻬﺎ ووﺿﻌﻬﻢ
ﻟﻼﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﻄﻼب واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع.

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﻟﻤﺎدة

اﺳﻢ اﻟﺪرس

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

إﺛﺒﺎت ﺗﻮازي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻴﻦ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك-
رﻳﺎﺿﻴﺎت-1اﻟﺘﻮازي و اﻟﺘﻌﺎﻣﺪ-إﺛﺒﺎت ﺗﻮازي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻴﻦ

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺰواﻳﺎ

ﺻﻴﻎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك-
رﻳﺎﺿﻴﺎت-1اﻟﺘﻮازي و اﻟﺘﻌﺎﻣﺪ-ﺻﻴﻎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺰواﻳﺎ

 -١اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ا ﻳ ﺠ ﺎ د ﻗﻴﻢ ﻋﺒﺎرة ﺟ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻬﺪف اﻷول اﻟﻤﻌﻄﺎه  -ﺣ ﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ واﺣﺪ  -ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺒﺎرة ﺟ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ -
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺰواﻳﺎ إﻟﻰ ﺣ ﺎ د ة ،ﻣﻨﻔﺮﺟﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ،زاوﻳﺘﺎن ﻣﺘﺘﺎﻣﺘﺎن وزاوﻳﺘﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﺎن واﻳﺠﺎد ﻗ ﻴ ﺎ ﺳ ﻬ ﺎ
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ K-W-L

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ) ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ واﻟﻤﻨﻄﻖ(
وﺗﻘﻮّﻳﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ.

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ )اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ واﻟﺒﺮﻫﺎن(.
دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﺼﻞ وﻗﺮاءة أﻫﺪاف ﻛﻞ درس وﻣﻔﺮداﺗﻪ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺤﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻌﺒﺌﺔ أﻋﻤﺪة اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻮد اﻷول ﻣﺎذا أﻋﺮف ﻳﻌﺒﺄ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ واﻟﺒﺮﻫﺎن ،واﻟﻌﻤﻮد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎذا أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺼﻔﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دروس اﻟﻔﺼﻞ وﻳﺪون اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ،واﻟﻌﻤﻮد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎذا ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ
درس.
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻷﻗﺮان.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
أﻧﻮاع اﻟﺰواﻳﺎ
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
أﻧﻮاع اﻟﺰواﻳﺎ ،واﻟﺰواﻳﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺘﺘﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت
ﻣﻠﻒ 1

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻣﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ أﻓﻜﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت أو اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

إذا ﻛﺎﻧﺖ
اذا ﻛﺎن

x =−2

2 2x + 1 2 = 112 − 3x

ﻳﺴﺎوي:

ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة

3(x − 2)2

ﺗﺴﺎوي:

m∠AXB = (2x + 3)°
)m∠BXE = (8x + 7

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد
ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ  xﺗﺴﺎوي:
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

إذا ﻛﺎﻧﺖ

x =−2

2 2x + 1 2 = 112 − 3x

ﻳﺴﺎوي:

ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة

3(x − 2)2

ﺗﺴﺎوي:

اذا ﻛﺎن

m∠AXB = (2x + 3)°
)m∠BXE = (8x + 7

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد
ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ  xﺗﺴﺎوي:

 -٢ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ا ﻳ ﺠ ﺎ د ﻗﻴﻢ ﻋﺒﺎرة ﺟ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ ﻋﻨﺪ
ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﺎه  -ﺣ ﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ واﺣﺪ  -ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻋﺒﺎرة ﺟ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ  -ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺰواﻳﺎ إﻟﻰ ﺣ ﺎ د ة ،ﻣﻨﻔﺮﺟﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ،زاوﻳﺘﺎن ﻣﺘﺘﺎﻣﺘﺎن وزاوﻳﺘﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﺎن
واﻳﺠﺎد ﻗ ﻴ ﺎ ﺳ ﻬ ﺎ
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب وﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ
ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺳﻮاء ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ،أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻟﻔﻈﻲ ،أو ﻓﻲ
ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ،أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أزواج اﻟﺰواﻳﺎ  ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ،وﺑﻨﺎء
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰ ﻟﻠﻄﻼب.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ.

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ ،زاوج ،ﺷﺎرك ،ﻧﺎﻗﺶ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮا ﺣﻞ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻﻐﻴﺮة رﺑﺎﻋﻴﺔ.
ﺷﺮح ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻃﺮح سـؤال ﻣﻦ أسـﺋﻠﺔ ﺗﻖـوﻳﻢ خـﺑﺮات اﻟﻄﻼـب اﻟﺲـاﺑﻘﺔ حـول ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺰواﻳﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ
ﺻﻮرة ﻣﻌﺎدﻟﺔ أو ﻣﺲـأﻟﺔ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺘﺜﻴﺮ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﻄﻼب.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻼب وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻟﻬﻢ.
ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ طـاﻟﺐ ﻓﺮدﻳًﺎ ﻓﻲ اﻹجـاﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﺗﻘﻮﻳﻢ خـﺑﺮات اﻟﻄﻼـب اﻟﺲـاﺑﻘﺔ ،وﺗﺪوﻳﻦ اﻷﻓﻜﺎر ذﻫﻨﻴﴼ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﴼ
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺪ أو ورﻗﺔ ﻳﻌﺪﻫﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻳﺘﺸﺎرك ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻌﴼ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻓﻜﺎرﻫﻤﺎ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ .ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎرك وﻳﺘﻨﺎﻗﺶ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﴼ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻠﻮل.
ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ أﻣﺎم ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.
ﻳﻌﺮض أﺣﺪ اﻟﻄﻼب أﻓﻜﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻋﺎرض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت/اﻟﺘﻠﻔﺎز

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ .ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ
ﺍﻻﺧﻄﺎء ﻭﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮدﻳﴼ.

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ  1 2x − 3 = 9ﻫﻮ:
"أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻋﺪد ﺑﺘﺴﻌﺔ"

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺗﻜﺘﺐ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺒﺎرة ﺟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ:

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد ب ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد أ:
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت

اﺧﺘﺮ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد ﺑﺜﻼﺛﺔ" ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺒﺎرة ﺟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ:

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

إرﺷﺎدات وﻣﻼﺣﻈﺎت :
 ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻳﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻼب ﻓﺎﺳﺘﻔﺪﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻋﻄﺎء اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﻤﺰﻟﻴﺔ
 ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻘﺮة ) اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ درس وﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ . ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎت وأﻧﻤﺎط وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة. ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر  :ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺪرﻳﺒﺎتﻋﻠﻰ ﺻﻮرةاﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد.

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺼﺎدر

اﻟﻤﺼﺎدر :
دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ  ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ودﻟﻴﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

