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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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ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
1

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

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﺍﺛﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻁﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ؟.
ﻗﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻲ - :ﺟﻤﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻁﺮﺣﻬﺎ  -ﺿﺮﺏ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺴﻤﺘﻬﺎ  -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ  -ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
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ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ K-W-L
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﻂ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ(
ﺗﻄﺒﻴﻖ Quiz Maker
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﺧﻄﺎء ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻲ - :ﺟﻤﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻁﺮﺣﻬﺎ  -ﺿﺮﺏ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺴﻤﺘﻬﺎ  -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ  -ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ K-W-L
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﻂ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ(
ﺗﻄﺒﻴﻖ Quiz Maker
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺷﺠﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ.
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