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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
رﻳﺎﺿﻴﺎت5

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ 1

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
1

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل "إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻄﺎة ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ  -ﺣﻞ
اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  -ﺣﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺎت وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد".
ﻋﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻛﻮﱢن اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ ﺣﻠﻬﺎ :
إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺨﺮاف ﻓﻲ ﻣﺰرﻋﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر ﺑﺘﺴﻌﻴﻦ رأﺳﺎ  ،ﻓﻤﺎ ﻋﺪد
اﻟﺨﺮاف إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮاف واﻷﺑﻘﺎر ﻳﺴﺎوي  270رأﺳﺎ ؟
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻼب ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺪوال و أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎت و ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻮة
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ....واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺮة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
اﻟﻮارد أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ،وذﻟﻚ ﻛﻲ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،وﺗﻼﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً..

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﻤﻴﺰ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ-
رﻳﺎﺿﻴﺎت-3ﻛﺜﻴﺮات اﻟﺤﺪود و دواﻟﻬﺎ-اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم و
اﻟﻤﻤﻴﺰ

ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

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

إﻳﺠﺎد ﻣﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ،وﺣﺎﻻت اﻟﻤﻴﻞ

 -1اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣ ﻌ ﻄ ﺎ ة ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻬﺪف اﻷول
 ﺣ ﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  -ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺧ ﻂ اﻷﻋﺪاد1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺠﻜﺴﻮ )اﻷم( اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺒﺮاء

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،ﺛﻢ
ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻄﻼب أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﻛﻞ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺨﺒﺮة ﻣﺮﻛﺰة إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻷم.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮزﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ أدوار ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﺘﺎج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪرس.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻳﺤﻞ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻓﺮدﻳﴼ.
ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺆال وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ.
ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻨﻪ اﻷم ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮة.
ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻷﻋﺪاد(

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ أﺣﺎدي اﻟﺒﻌﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻋﺪاد اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻌﻼﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮزع ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻳﻘﺴﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﺒﺪأه ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺮ ،ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺣﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ  socrativeﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب وﻳﻘﺪم ﺗﻐﺬﻳﺔ
راﺟﻌﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻄﻪ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ.

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء
اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول )ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪوال(

mp4

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول )ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪوال(

mp4

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﻴﻞ ،ﻛﺜﻴﺮة اﻟﺤﺪود ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ واﺣﺪ ،اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ،اﻟﺠﺬر
اﻟﻨﻮﻧﻲ.

 -2ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻣ ﻌ ﻄ ﺎ ة ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ  -ﺣ ﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  -ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺧ ﻂ اﻷﻋﺪاد
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 ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻋﻦ
اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ :إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻄﺎة
ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ  -ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  -ﺣﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺎت وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ،..ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻬﻢ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮدﻳﺎ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰ ﻟﻠﻄﻼب.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ :إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻄﺎة ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ
 ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  -ﺣﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺎت وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ  socrativeﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب وﻳﻘﺪم ﺗﻐﺬﻳﺔ
راﺟﻌﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻄﻪ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ.

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول )ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪوال(

mp4

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول )ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪوال(

mp4

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺼﻞ )ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪوال(

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﻴﻞ ،ﻛﺜﻴﺮة اﻟﺤﺪود ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ واﺣﺪ ،اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ،اﻟﺠﺬر
اﻟﻨﻮﻧﻲ.

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أدﻧﺎه.

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة

x2 + 2x − 3

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ

y − 3x = 2

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ

x ⩽ −5

 ،ﻋﻨﺪ  x = −4aﻫﻲ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ  yﻫﻮ :

ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ :

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة  2b+7ﻋﻨﺪ  b=-3ﻫﻲ .........
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

اﺧﺘﺮ )ﺻﻮاب( أو )ﺧﻄﺄ( ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻷﺗﻴﺔ :
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ

2x − y2 = 7

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ  yﻫﻮ

−−−−−
y = ±√2x − 7

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت اﺧﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ب ﻣﺎﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أ:

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
إذا أﺧﻄﺄ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺣﻞ  %25ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺷﺮح ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد
وإﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻄﺎة ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ،وﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ.
أﻣﺎ إذا اﺧﻄﺄ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ  %50ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ و
اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ و ﺧﻄﻮات إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

اﻟﻤﺼﺎدر
ﻣﺪوﻧﺔ ﺗﻌﺮض ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ:
http://dalia-math.blogspot.com/p/blog-page_954.html
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺸﺮح ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ،وﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ واﺣﺪ ،وإﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ
ﻋﺒﺎرة:

(http://www.d-math1.com/1/index.php?f=3_3_1_1_(1-1

http://www.elearning.jo/datapool/Books/1000475/t310-0201.html

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

