
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



 

 

 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  إدارة تعليم منطقة ..........................
 مدرسة .....................................

 
 

 العام الدراسي البرنامج المادة المرحلة

  هـ14             العلوم الطبيعية 5الرياضيات  مقررات -التعليم الثانوي 

 

 المادة معلم

.............. 

 مدير المدرسة

.............. 



 

 

 
 

 
. 

 
 

أن يتعرررا الطالررى للررا ليررة الرياضرريات ولداردررذا والرردور الررفي تمليررل الرمرروز ارري إكسرراى ليررة الرياضرريات الد ررة والوضررو   .1
 وااللتدار.

 أن يستلدم الطالى لية الرياضيات اي التعبير لن أاكاره وإيدالذا لآللرين . .2
 أن تنمي الطالى اذمذا لطبيعة الرياضيات وبنيتذا . .3
 تـل للا التفكير المنطقي والبرهان والبرهان الرياضي واستلدام فلك اي اذم المشكالت وحلذا .أن ينمي الطالى  در .4
 أن يستلدم الطالى أساليى جديدة ومتنولة اي جمع المعلومات واألاكار وتنظيمذا ولرضذا مثل الوسارل اإلحدارية. .5
 ج الرياضية واألشكال الذندسية .أن يزداد اذما الطالى للمحيط المادي حولذا وفلك من لالل دراسة النماف .6
 أن ينمي الطالى مذارتـل اي إجراء الحسابات باستلدام وسارل متنولة . .7
 أن يزود الطالى بالمعراة الرياضية والمعلومات والمذارات الضرورية لدراسة العلوم األلرى . .8
 عدور .أن يدرك الطالى الدور الحضاري واالجتمالي للمعراة الرياضية وتطورها للا مر ال .9

 أن يكتسى الطالى اتجاهات لملية اي تفكيره لمواجذة المشكالت والتيار الحلول المناسبة لذا. .11

 أن ينمي الطالى  درتل واستعدادها للتعلم الفاتي .  .11

 5أهداف تدريس مادة الرياضيات 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التو يع لنوان الدرس الحدة الدا التاريخ اليوم

     هـ14/   /    األحد

     هـ14   /   / االثنين

     هـ14/   /    الثالثاء

     هـ14/   /    األربعاء

     هـ14/   /    اللميس

 5الرياضيات مسرد تحضير مادة 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 
التبادلي + القبعات الست + المسابقات + 

رلة البطا ات اكر، زواج، شارك + أس
البطا ات المروحية + الرؤوس المر مة & 

 ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس

 -الحدة  تذيرة الفدل االول      
  الفدل

 

 . االولالتذيرة للفدل  الهدف 

المفردا
 ت 

يقال للعلقتين انهما متعاكستان اذا :   التعريف الواتات التالية: المفردات الجديدة :  أقدم المفردات الجديدة في الفصل مستعملا 
 ينتمي الي احدي العلقتين   (a ,b)تفقا كان 

   ما العلقة بين منحني الدالة تمنحني الدالة العكسية 
 

 المعالجة التقويم التشليدي  التذيرة التقديم    
 مشروع الفدل  

 اسلتب العمل 
تعلمته اليجاد يستعمل الالب ما 

 قيم الدتال 
االب اليهم اوتيار دالة من 

 اهتماماتهم 
فمثل يهتم الاالب بكرة القدم لذا 

بإمكانهم رصد عدد االهداف الذين 
 ولل متسم كرتي سجلتها 

   ا أََتَعلَُّم في هَذا اْلفصِل؟َماذَ  
قبل البدء في 

الفصل ، أتحقق من 
تمكن الالب من 
المتالبات السابقة 

مستعمل التهيئة في 
كتاب الاالب 

 صفحة
  (8  . ) 

اعتمادا على 
نتائج التقتيم 
التشويصي 

(   8صفحة ) 
أستعمل 
تعليمات 
متاجهة 
حاجات 
الالب 



 

 

عندم يقرر الالب ما هي الدالة 
 سيكتبتنها 

تحديد الدالة   من الالباالب 
 تتحديد مجالها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
� �   
� �   

 

 
  
 

الفردية قبل 
تنفيذ الفصل 

 ت ولله .

 مالحظات : 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات  -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 
التبادلي + القبعات الست + المسابقات + 

أسرلة البطا ات اكر، زواج، شارك + 
البطا ات المروحية + الرؤوس المر مة & 

 رىأل

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس

 -الحدة  الدوال  
  الفدل

 

 الهدف 
يتعرا الطالى للي الدوال أن 

 . واحسى  يمذا واجد مجالذا 
المفردا

 ت 
الدفة المميزة رمز الدالة المتيير المستقل والتابع  

  الوسارلالمتاد ت  والمجال المناسى 

 
 التقويم ى التدري التدريس  التركيز 
 الترابط الراسي 
 1-1ما  بل الدرس 

د
راسة المجمولات 

 ورموزها 
 1-1الدرس 
ت

لرا الدوال 
وحساى  يمذا 
  وايجاد مجالذا 

ما بعد الدرس الدرس  
1-1 
ت

ليين مدي الدالة 

 أسرلة التعزيز : 
 قراءة فقرة لماذا ثم اسأل ؟ من الالباالب 

تغييرين يعاي الزيادة في احدهما اعاي مثاال علي م
 الزيادة في االور 

 زيادة اتل ارض غرفة يعاي زيادة في مساحتها 
اعاي مثاال علي متغييرين يعاي الزيادة في احدهما 

 نقصا في االور 
المتغيرين زيادة  \هل يمكن ان تعاي الزيادة في احد

 تنقصا في المتغير 
ودا مجمولات جزرية من مجمولات االلداد 

  الحقيقية 
 ،2،  1مثال 

 تحديد الدالة 
 6و   5و    4و  3مثال 

 
 التقوبم التكويني

   الطالىللتأكد من اذم  35-1استعمل االسرلة من 
 ثم استعمل الجدول اسفل الدفحة 

 
 ( مستعمال 74 – 36ة التدريبات ) أنوع أسرل

 التالية :   المستويات المقترحة 
 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 55-74،   1-35 دتن المتتسا 

 تقتيم تكتيني : 
 

تحقق من مدي 
 الالباستيعاب 

للمفاهيم التاردة في 
 1--1الدرس 

 
  

 : بااقة مكافأة 
 اذاكان  

-4x 
                f(x)= 

2x+5 
 



 

 

 yومقطعذا 
  وادفارها

 التقويم التكويني 
استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال للتحقق 

 للمفاهيم  الطالىمن مدي اذم 
 

 74-36فردي ، 37-1 ضمن المتتسا

 
فتق     

 المتتسا 
 

 
 

منا شة وحل أسرلة " مسارل  من الطالىأطلى 
 مذارات

 كرهم بلطط حل المسألة.التفكير العليا "، وأف
 

 اكتى : 
( اي مجلة 33حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد بدارل المرحلة
 التقويم التكويني.

 
 

 
 
 

                
 
  

 مالحظات :   4حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
ت اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية البطا ا

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  تحليل التمثيالت البيانية للدوال 

  الفدل

 

 الهدف 
استعمل التقدير البياني  يم الدالة وايجاد 

 مجالذا ومداها  
المفردا

 ت 
ل المستقيم  الدالة االدفار الجفور التماثل حو

 معمل الجبر الوسارلالمتاد ت  الزوجية والفردية

 
 التقويم التدريى  التدريس  التركيز 

 الترابط الراسي 
 1-2ما  بل الدرس 

ت
ليين الدوال وايجاد 

   يمذا
 1-2الدرس 
ا

ستعمال التمثيل البياني 
 لتقدير  يم الدالة 

ت
حديد الدالة الفردية 

  والزوجية 
 لدرس الدرس ما بعد ا 
ا

ستكشاا االتدال 

 
 أسرلة التعزيز : 

 اطل
  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالىى 
  افا

من xمثلت دالة الربح /اللسارة من بيع 
 211لند xالوحدات بمستقيم  طع المحور 

وحدة  211وحدة  يبدا الربح بعد بيع 
ون زمن التمثيل البياني لزمن المارث

السابقة للسباق الفي  د يزيد للي االستراحة 
 يومين 

  تحليل التمثيل البياني للدالة 
 4،  3، 2،  1مثال 

 التماثل 
 6،   5مثال 

 التقوبم التكويني
 استع

   الطالىللتأكد من اذم  31-1مل االسرلة من 
  ثم

  استعمل الجدول اسفل الدفحة
 

( مستعمال  82 – 31أنوع أسرلة التدريبات ) 
 المستويات المقترحة   التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 دتن المتتسا 

30-1   ،50-54  ،
82-56 

 ضمن المتتسا
 39-35فردي  1-31

 فردي

  5الرياضيات فهم 
اكتب الواتات 

تحديد الدالة اللزمة ل
 زتجية ام فردية 
 تقتيم تكتيني : 

 
تحقق من مدي 

 الالباستيعاب 
للمفاهيم التاردة في 

 1-2  1—1الدرس 
 



 

 

وسلوك نذاية الدوال 
   والنذايات

 التقويم التكويني 
استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 

 للمفاهيم  الطالىللتحقق من مدي اذم 
 
 

 
فتق     

 متتسا ال
3-82 

 
 أطل

منا شة وحل أسرلة " مسارل  من الطالىى 
 مذارات

 التفك
 .ير العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة

 
 اكتى : 
( اي مجلة 51-54حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد بدارل المرحلة
 .التقويم التكويني

 
 

 مالحظات :   6حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
د المثلجات + التدريس ارز المفاهيم + ألوا

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  االتدال وسلوك طراي التمثيل البياني والنذايات    

  الفدل

 

 الهدف 
عمل النذايات للتحقق من اتدال دالة واطبق نظرية .است

 الدالة المتدلة وغبر المتدلة والنذاية   المفردات  القيمة المتوسطة 

 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة
 الترابط الراسي 
 ما  بل الدرس 

ا
يجاد مجال الدالة 
ومداها باستعمال 

 التمثيل البياني للدالة 
 الدرس 
ا

ستعمال النذايات 
للتحقق من اتدال دالة 
وتطبيق نظرية القيمة 

 المتوسطة 
 ما بعد الدرس الدرس 

ا

 أسرلة التعزيز : 
 اطل

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالىى 
 اوج

د الحد االدني لللدم لند الشراء بقيمة 
 لاير   400

 20
 لاير تقريبا  

 اوج
د االدني لللدم لند الشراء بقيمة د الح

 لاير  تقريبا  80لاير  1200
  مافا

  المظللة تعني الدوارر الدييرة
 االتدال  

 التقوبم التكويني
 استع

   الطالىللتأكد من اذم  6-1مل االسرلة من 
  ثم

 استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 

( مستعمال  38 – 7أنوع أسرلة التدريبات ) 
 المستويات المقترحة   التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 دتن المتتسا 

7- 16 ،30-31 ،33-
34 

 تقتيم تكتيني : 
ت

 حقق من اذمك 
ت

حقق من مدي 
استيعاى الطالى 
للمفاهيم الواردة 

 اي الدروس 
1

  3-1الي  1-
 
 
 تعليم سابق  
ا



 

 

يجاد القيمة القدوي 
 للدالة  

 
 
 
 
 
 

 4،  3،  ، 2،  1مثال 
 سلوك طراي التمثيل البياني 

5   ،6   ،7 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 
 للمفاهيم  الطالىللتحقق من مدي اذم 

 
 

 فردي  21-7 ضمن المتتسا

 
فتق     

 المتتسا 
17-38 

 
 

منا شة وحل أسرلة " مسارل  من الطالىأطلى 
 مذارات

 التفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة.
 

 اكتى : 
( اي مجلة 33حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد بدارل المرحلة
 .التقويم التكويني

. 
 

طلى من الطالى 
ان يكتبو كيا 

سالدهم الدرس 
السابق اي تعلم 
  الدرس الالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
مفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس ارز ال

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  القيم القدوي ومعدل متوسط التيير  

  الفدل

 

 الهدف 
د الفترات التي تكون ايذا الدالة متزايدة  ان يحد

 المتزايدة المتنا دة الثابتة   العظمي القدوي الديري  مراجعة المفردات  ثابتة ومتنا دة  

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الترابط الراسي 
 ما  بل الدرس 

ا
 يجاد  يم الدوال 

 الدرس 
ت

حديد الفترات التي 
ا الدالة تكون ايذ

متزايدة ومتنا دة 
وثابتة وتحديد القيم 
 العظمي والديري 

 ما بعد الدرس الدرس  
ت

 أسرلة التعزيز : 
 اطل

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالىى 
  ما

المو ا التي تفضل ايل الدوال المتزايدة 
 ؟للي المتنا دة

 لم
سين اداء ل احد رجال االلمال للي تح

مدنع بعدما تراجعت ارباحة اافا اثمر 
التحسين لالل الشذر متي يتيير منحني دالة 

 ؟  الربح من التنا ص الي التزايد
 التزايد والتنا ص 

 4،  3، 2،  1مثال 

 التقوبم التكويني
 استع

   الطالىللتأكد من اذم  27-1مل االسرلة من 
  ثم

 استعمل الجدول اسفل الدفحة 
( مستعمال  64 – 28أنوع أسرلة التدريبات ) 

 المستويات المقترحة   التالية : 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 64-49،   27-1 دتن المتتسا 

 فردي 27-1 لمتتساضمن ا

 ني : تقتيم تكتي
ت

 حقق من اذمك 
ت

حقق من مدي 
استيعاى الطالى 
للمفاهيم الواردة 

 اي الدروس 
1

  3-1 الي 4-
 
 
  الحقتعليم  



 

 

مثيل الدوال الرريسية 
   وودفذا

 متوسط معدل التيير 
   6و5

 التقويم التكويني 
استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 

 للمفاهيم  ىالطالللتحقق من مدي اذم 
 
 

 
فتق     

 المتتسا 
28-64 

 
 أطل

منا شة وحل أسرلة " مسارل  من الطالىى 
 مذارات

 التفك
 .ير العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة

 
 اكتى : 
( اي مجلة 51-44حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد بدارل المرحلة
 .التقويم التكويني

ا
طلى من الطالى 

يدفو كيفية ان 
الربط بين درس 
اليوم والدرس 

االحق حول 
   الدوال الرريسية

 مالحظات :   8حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -الثانوي  التعليم المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  ر منتدا الفدل  التبا

  الفدل

 

المتاد ت   المفردات أن نتحقق من مدي اذم الطالى الي االسرلة  الهدف 
  الوسارل

�

  ملطط المعالجة التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  بل بدء االلتبار : 
أ

دور لددا من نسخ 
االلتبار بعدد طالى 

 ادلي  
 

 لند بدء االلتبار : 
 ا يلي :أنبه الالب إلى م

أ
ن يكتى كل طالى 

اسمل اي أللا ور ة 
 االلتبار 

ل
دم التسرع اي اإلجابة 

. 
و

ضع اإلجابة اي 
 المكان الملدص لذا

 . 
 

أقرأ تعليمات االوتبار 
تاحدة  تلت األورى ت 
أفسح المجال للالب 

لإلجابة عن السؤال األتل 
) تأكد من ذلك  ( ثم انتقل 

 للسؤال الثاني ت هكذا . 

 

 
  بناء للا نتارج االلتبار

، أستعمل  الجدول التالي اي مراجعة المفاهيم إللداد الطالى 
 بشكل مستمر . 

  
  ضمن المتوسط الطاء

 % تقريبا 25بعض الطالى 
  التيار احد المددرين 
 اى الطالى  دليل المعلم كت

 مشروع الفدل 
  المستوي الثاني 
  51الطاء الطالى اي  %

 تقريبا 
  زيارة المو ع التعليمي 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
نتذاء من االلتبار بعد اال

 : 
أصحح أتراق االوتبار ت 

أزتد الالب بالتغذية 
الراجعة المناسبة ت 

 بأسرع ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

ت الست + المسابقات + أسرلة التبادلي + القبعا
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 الدوال الرريسية )االم (والتحويالت الذندسية  

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
ادفذا أن يقوم الطالى بتعيين الدوال الرريسية )االم( و

 وامثلذا بيانيا 
مراجعة 

 المفردات 
الدالة الثابتة ودالة المحايد الدالة التربيعية دالة المقلوى دالة القيمة 

 المطلقة 

 

 التقويم التدريى  التدريس  التركيز 



 

 

 الترابط الراسي 
 ما  بل الدرس 

ت
حليل التمثيل البياني 

  للدالة
 

 الدرس 
ب

تعيين الدوال 
الرريسية )االم( 

ادفذا وامثلذا و
 بيانيا 

 ما بعد الدرس الدرس 
ح

ل معادالتتتضمن 
اجراء التيير التناسبي

العمليات للي الدوال 
   وتركيى الدوال

 أسرلة التعزيز : 
  اطلى

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالى
  ما

 اوجل الشبل بين ؟
 F(x)

=x         وg*(x)=x+2    
 المست

ناتجة لن  g(x)  يمان لذما نفس الميل والدالة
  f(x)انسحاى 

 وحدت
 ين الي االللي 

  دا
 f(x)=x+aالملتلفة للدالة  aاثر  يم 

 دــــــ
 الدوال الرريسية االم47ــــــــــــــــــــــ

 الدتال الرئيسية االم
 ، 1مثال 

 التحويالت الذندسية 
 7و  6و  5و    4  3و  2مثال 

 التقويم التكويني 
ذمك بعد كل مثال استعمل تمارين تحقق من ا

 للمفاهيم  الطالىللتحقق من مدي اذم 
 

 التقوبم التكويني
 استع

   الطالىللتأكد من اذم  31-1مل االسرلة من 
  ثم

  استعمل الجدول اسفل الدفحة
 

( مستعمال  71 – 32أنوع أسرلة التدريبات ) 
 المستويات المقترحة   التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 70-58،  31-1 دتن المتتسا 

 ضمن المتتسا
-32فردي  ن  1-31

 زتجي  50
 

فتق     
 المتتسا 

32-70 

 
 أطل

منا شة وحل أسرلة " مسارل  من الطالىى 
 مذارات

 التفك
 .ير العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة

 
 اكتى : 

 تقويم تكويني : 
 

 بطا ة مكااأة 
 من الطالىاطلى 

ودا العال ة بين 
 الدالة 

 
 

G(x)=              
           -            

                        
               



 

 

( اي مجلة 41حل تمرين ) من الطالىأطلى 
فا التمرين كأحد بدارل ، ويمكن توظيا هالمرحلة

 .التقويم التكويني
 
 

 مالحظات :    11 حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  حلةالمر
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 العمليات للي الدوال وتركيى دالتين  

 -الحدة 
 الفدل

 

 

  يجري العمليات للي الدوال ويركى الدوال أن  الهدف 
مراجعة 

 المفردات 
 تركيى دالتين 

المتاد ت 
 الوسارل

 لط 

 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الترابط الراسي 
 ما  بل الدرس 

ا
  يجاد  يم الدالة

ا
 لدرس 

ا
جراء العمليات للي 

الدوال  وايجاد تركيى 
 الدوال 

م
 ا بعد الدرس الدرس 

ا
يجاد معكوس العال ات 

 أسرلة التعزيز : 
 اطل

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالىى 
  افا

تم بيع منتجين بمتوسط شذري ملتلا 
  اكيا يمكن المقارنة بين المعدلين

 تذت
  م شركة

 لبارات القيمل المطلقة 
 ، 1مثال 

 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 
 للمفاهيم  الطالىللتحقق من مدي اذم 

 التقوبم التكويني
 استع

   الطالىللتأكد من اذم  9-1مل االسرلة من 
  ثم

 استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 

( مستعمال  49 – 11أنوع أسرلة التدريبات ) 
 المستويات المقترحة   التالية : 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 49-37،  25-10 دتن المتتسا 

 ضمن المتتسا
 31-30فردي  11-29

،33-49 

 تقتيم تكتيني : 
  
ت

حقق من مدي 
 الطالىاستيعاى 

من المفاهيم 
الواردة اي 

 4-1الدرسين 
،1-5  
ت

 لليم سابق 
 

اطلى من الطالى 
ان يكتبو كيا 



 

 

والدوال العكسية جبريا 
  وبيانيا 

  
فتق     

 المتتسا 
26-39 

 
 أطل

منا شة وحل أسرلة " مسارل  من الطالىى 
 مذارات

 التفك
 .بلطط حل المسألةير العليا "، وأفكرهم 

 
 اكتى : 
( اي مجلة 41حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد بدارل المرحلة
 .التقويم التكويني

هم الدرس سالد
السابق اي تعلم 
 الدرس الالحق

 مالحظات :   11حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
ر، زواج، شارك + البطا ات المروحية البطا ات اك

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  العال ات والدوال العكسية 

  الفدل

 

 الهدف 
استعمل منحنيات الدوال لتحديد ان كانت 

 ة المتباينة العال ة العكسية الدالة العكسية  الدال المفردات  العال ة دالة ام ال

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 
 الترابط الراسي 

م
 ا  بل الدرس 

ا
يجاد تركيى 

  دالتين 
ا

 لدرس 
ا

ستعمال 
منحنيات الدوال 
لتحديد ان كانت 
العال ة العكسية 
 تمثل دالة ام ال 

 أسرلة التعزيز : 
  من اطلى

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ الطالى
 تمثيل العال ة 

 2،  1مثال 
 

 التقويم التكويني 
استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال للتحقق من 

 للمفاهيم  الطالىمدي اذم 
 ؟

 التقوبم التكويني
 ا

للتأكد من  7-1ستعمل االسرلة من 
   الطالىاذم 

 ث
  دول اسفل الدفحةم استعمل الج

 
(  41 – 8أنوع أسرلة التدريبات ) 

 مستعمال المستويات المقترحة   التالية : 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 40-37،  25-10 دتن المتتسا 

 ضمن المتتسا
-30فردي  11-29
31 ،33-40 

 تقويم تكويني : 
تحقق من استيعاى الطالى 

2-1  
 
 

 : بطا ة مكاااة 
 

افكر الطالى ان درجات 
الفذرنذيتري الدي  الحرارة

المدن للي مدار لمسة ايام 
،  86،  84،  81كانت 

، واطلى تحدد المتيير  87
   المستقل والتابع



 

 

م
ا بعد الدرس 

 الدرس 
ت

حليل التمثيالت 
البيانيل لدوال 

 كثيرات الحدود 
 

 
فتق     

 المتتسا 
26-39 

 أ
 منا شة وحل أسرلة " من الطالىطلى 

 مسارل مذارات
 ا

لتفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 
 .المسألة

 
 اكتى : 
( اي 41حل تمرين ) من الطالىأطلى 
، ويمكن توظيا هفا المرحلةمجلة 

 .التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني
 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
مثلجات + التدريس ارز المفاهيم + ألواد ال

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل االول  

  الفدل

 

  المفردات االول  مراجعة ما تم دراستة اي الفدل  الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  مراجعة الدرتس 
ا

فا كانت االسرلة 
المعطاة كااية 

لمراجعة 
الموضولات 
التي تناولتذا 
االسرلة افكر 

الطالى بمرجعة 
الدفحات اي 
 الكتاى المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 ليافا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية ا

حل المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل 
ومنا شتذم ايذا و دم لذم مفيدا من 

 التدريبات اي دورة ورق لمل  
 
 
 
 د

ان يجيبو  من الطالىالتو ع اطلى  ليل
 للي استلة دليل التو ع 

. 

 تقويم تكويني : 
ا

لمفردات يشير الي ر م 
الدفحة بعد كل مفردة 

 التي وردة ايذا 
 

 التقويم اللتامي 
ت

تعزز مفردات الطالى 
الرياضية باستعمال 

  الكلمات

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
ا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية البط

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل االول  

  الفدل

 

  المفردات مراجعة ما تم دراستة اي الفدل االول   الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

 مراجعة الدروس  
ا

فا كانت االسرلة 
المعطاة كااية 

لمراجعة 
الموضولات 
التي تناولتذا 
االسرلة افكر 

الطالى بمرجعة 
الدفحات اي 
 الكتاى المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 افا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية الي
حل المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل 

يدا من ومنا شتذم ايذا و دم لذم مف
 التدريبات اي دورة ورق لمل  

 
 
 

ان يجيبو  من الطالىدليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

. 

 تقويم تكويني : 
ا

لمفردات يشير الي ر م 
الدفحة بعد كل مفردة 

 التي وردة ايذا 
 

 التقويم اللتامي 
ت

تعزز مفردات الطالى 
الرياضية باستعمال 

  الكلمات

 مالحظات :   15التمارين دفحة الواجى : حل كتاى 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل االول  

  الفدل

 

  المفردات مراجعة ما تم دراستة اي الفدل االول   الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  مراجعة الدرتس 
اذا كانت االسئلة 

المعااة كافية 
لمراجعة 

التي المتضتعات 
تناتلتها االسئلة 
فذكر الالب 

بمرجعة الصفحات 
 في الكتاب المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 ا

فا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية 
الي حل المسارل افكرهم بلطوات حل 

المسارل ومنا شتذم ايذا و دم لذم 
مفيدا من التدريبات اي دورة ورق 

 لمل  
  
  
  
 د

ان يجيبو  من الطالىليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

 

 تقويم تكويني : 
ا

لمفردات يشير الي ر م 
الدفحة بعد كل مفردة 

  التي وردة ايذا
 

 التقويم اللتامي 
ت

تعزز مفردات الطالى 
الرياضية باستعمال 

  الكلمات

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم          مقررات  -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -لحدة ا التبار الفدل االول  

  الفدل

 

 الهدف 
ان يراجع الطالى ما تم دراستة اي الفدل 

المتاد ت   المفردات    .االول 
  الوسارل

 
 معالجة االلطاء  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  بل بدء االلتبار : 
أصتر عددا من نسخ 
االوتبار بعدد الب 

 فصلي  
 

 لند بدء االلتبار : 
 أنبه الالب إلى ما يلي :

أ
ن يكتى كل طالى 

اسمل اي أللا ور ة 
 االلتبار 

ل
دم التسرع اي اإلجابة 

. 
و

ضع اإلجابة اي 
المكان الملدص لذا 

 . 
 
أ

 رأ تعليمات االلتبار 
واحدة  تلو األلرى و 
أاسح المجال للطالى 
لإلجابة لن السؤال 

األول ) تأكد من فلك  
( ثم انتقل للسؤال 

 

 
بناء للا نتارج االلتبار ، أستعمل  الجدول التالي اي مراجعة 

 المفاهيم إللداد الطالى بشكل مستمر . 
 
 
  ضمن المتوسط الطاء

 % تقريبا 25بعض الطالى 
  التيار احد المددرين 
 لى  دليل المعلم كتاى الطا

 مشروع الفدل 
  المستوي الثاني 
  51الطاء الطالى اي  %

 تقريبا 
  زيارة المو ع التعليمي 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الثاني و هكفا . 
 

االلتبار  بعد االنتذاء من
 : 

أصحح أتراق االوتبار ت 
أزتد الالب بالتغذية 

الراجعة المناسبة ت بأسرع 
 ما
 

 مالحظات :   11حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
المثلجات + التدريس ارز المفاهيم + ألواد 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  العال ات والدوال االسية واللوغاريتمية 

  الفدل

 

المفردا دراسة الفدل الثاني   .   أن يتذئ الطالى ل الهدف 
 ت

المفردات الجديدة :  أقدم المفردات الجديدة في الفصل مستعملا الواتات التالية: 
 صـــــــــــــ:   التعريف

 دليل المعلم  78
 

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم ت التهيئة

 مشروع الفدل 
  ياس شدة الدوت 

 
 ي

من الدوال ستعمل الطالى ما تعلموة 
االسية واللوغاريتمية لتفسير ظواهر 

 تتعلق بمستويات الدوت 
  

سم الطالى الي مجمولات تتكون من 
طالى واطلى اليذم ان يقيسو  4 ,3

شدة الدوت اي غراة هادرة بوضع 
المقياس للي بعد لدة ا دام من 

 المدد 
  

قبل البدء في الفصل ، 
أتحقق من تمكن 

الالب من المتالبات 
السابقة مستعمل 
التهيئة في كتاب 

 الاالب صفحة
  (79 . ) 

اعتمادا على نتائج 
التقتيم 

التشويصي 
(   79صفحة ) 

أستعمل تعليمات 
متاجهة حاجات 
الالب الفردية 
قبل تنفيذ الفصل 

 ت ولله



 

 

 ث
م يجلو مستو شدة الدوت 

 للمددرين معا 
 و

تنبؤ شدة الير اطلى من الطالى ان ي
  الدوت

 
 

 

 مالحظات :   13حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 وس المر مة & ألرى+ الرؤ

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  تمثيل الدوال االسية بيانيا 

  الفدل

 

 الهدف 
 دوال النمو االسي بيانيا أن يمثل ا

 الدالة االسية النمو االسي لامل النمو االضمحالل االسي  المفردات     يمثل دوال االضمحالل االسي بيانيا ان 

 
 التقويم التدريى  التدريس  لتقديم ت التهيئةا

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

ت
مثيل دوال اسية 

ولادة 
  وتربيعية بيانيا 

 الدرس 
ي

مثل ادوال النمو 
 االسي بيانيا 

ا
ن يمثل دوال 
االضمحالل 

 االسي بيانيا     
ما بعد الدرس 

 أسرلة التعزيز : 
  من اطلى

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ الطالى
  كم شلص

 سيستلم الرسالة لند الادة االرسال للمرة الثانية ؟
  كم شلص

 سيستلم الرسالة لند الادة االرسال للمرة الرابعة  ؟
  نفرض انل

 ااراد ؟  8الاد التوجيل الي 
  اكتى معادلة

  تمثل المو ا الجديد
 النمو االسي

 2،  1مثال 
 

  التقويم التكويني

 التقوبم التكويني
 ا

للتأكد من  21-1ستعمل االسرلة من 
   الطالىاذم 

 ث
 م استعمل الجدول اسفل الدفحة 

 
(  38 – 22أنوع أسرلة التدريبات ) 

 مستعمال المستويات المقترحة   التالية : 

سرلة ) الواجى األ المستوى
 المنزلي (

    
 40-37،  25-10 دتن المتتسا 

 ضمن المتتسا
-30فردي  11-29
31 ،33-40 

 تقويم تكويني : 
تحقق من استيعاى الطالى 

2-1  
 
 

 : بطا ة مكاااة 
 

يستعمل الطالى اي تمرين 
   جدول القيم  26



 

 

 الدرس 
ح

  ل معادالت اسية

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال للتحقق من 
 للمفاهيم  الطالىمدي اذم 

 ؟
 

فتق     
 المتتسا 

26-39 

 أ
منا شة وحل أسرلة "  من الطالىطلى 

 مسارل مذارات
 ا

لتفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 
 المسألة.

 اكتى : 
( اي 38حل تمرين ) من الطالىأطلى 
، ويمكن توظيا هفا المرحلة مجلة

 التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني.
 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم           مقررات -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  ات االسية حل المعادالت والمتباين

  الفدل

 

 الهدف 
ان يحل معادلة اسية 

 ومتباينة اسية 
المفردا

المتاد ت  المعادلة االسية والربح المركى  ت
 معمل الحاسبة  الوسارل

 
 التقويم   التدريس  التركيز     

 ا
 لتقويم التكويني 

 ا
لذدا استعمال االة الحاسبة البيانية 

 لحل معادالت اسية بيانيا 
 ا

 لمواد الالزمة ا
 ال

 لة الحاسبة 
 ا

 رشادات التدريس 
 ا

فكر الطالى بوضع االسس بين 
 القوسين 

 أسرلة التعزيز :  
 العمل في مجمتعات متعاتنة 

  1نشاا 
قبل البدء في مناقشة النشاظ البدء في حل 

 المعادلة البسياة 
 
 

 تدريب 
 حل التمارين  من الالباالب 

5-2 
  2نشاا 

لالب لماذا نعيد فهم كتابة نتاكد من فهم ا
 المسائلة في صترة نظام من المتباينات 

 

  
 التقوبم التكويني

للتأكد من اذم  4-12استعمل االسرلة من 
   الطالى

 ثم استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 

 استعمل الحاسبة 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  16حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -لثانوي التعليم ا المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  ادالت والمتباينات االسية حل المع

  الفدل

 

 الهدف 
يحل معادلة اسية ان 

 ومتباينة اسية 
المفردا

المتاد ت  المعادلة االسية والربح المركى  ت
  الوسارل

 
 المعالجة التدريى  التذيرة التقديم    

 الترابط الراسي 
 ما  بل الدرس 

 ت
  مثيل الدوال االسية بيانيا 

 ا
 لدرس 

 ح
 ادالت اسية ل مع

 ح
 ل متباينات اسية 
 ما بعد الدرس الدرس 

 ت
طوير تعريا اللوغاريتمات من لالل 
استكشاا وودا العال ة بين الدوال 

 االسية ومعكوسذا 

 أسرلة التعزيز :  
 ا

 راءة اقرة لمافا ثم  من الطالىطلى 
 اسأل ؟

 م
 ه؟1430التي تمثل لام xا  يمة 

 م
 ا لدد المشتركين التي يمكن تمثيلة

  ?y=5.2بالقيمة 
 ك

 ?1432م سيكون لدد المشتركين لام 
 االسية حل المعادالت 

 3، 2،  1مثال 
 ح

 ل المتباينات االسية 

  
 التقوبم التكويني

 ا
تأكد من لل 21-1ستعمل االسرلة من 

   الطالىاذم 
 ث

  م استعمل الجدول اسفل الدفحة
 

(  41 – 21أنوع أسرلة التدريبات ) 
 مستعمال المستويات المقترحة   التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 37-35،    19-17 دتن المتتسا 

  5الرياضيات اذم 
اطلى من الطالى  

  ودا الدالة االسية



 

 

 4مثال  
 ا

 لتقويم التكويني 
 ا

ستعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل 
 الطالىمثال للتحقق من مدي اذم 

 للمفاهيم 
  
 
 
 
 
 

 فردي  33-17 ضمن المتتسا

 
فتق     

 المتتسا 
33-45 

 
 

منا شة وحل أسرلة "  من الطالىأطلى 
 مسارل مذارات

التفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 
 المسألة.

 
 اكتى : 
 أ

( اي 41حل تمرين ) من الطالىطلى 
، ويمكن توظيا هفا المرحلةمجلة 

 التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني.
  
 

 مالحظات :   16حل كتاى التمارين دفحة  :الواجى 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 مة & ألرى+ الرؤوس المر 

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  اللوغاريتمات والدوال اللوغاريتمية 

  الفدل

 

 الهدف 
يجد الطالى  يم لبارات أن 

المتاد ت   اللوغاريتمات  المفردات .      لوغاريتمية 
  الوسارل

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الراسي الترابط  
 ما  بل الدرس

ا
 يجاد المعكوس لدالة 

 لدرس ا
ا

يجاد  يم لبارات 
 لوغاريتمية 

 ما بعد الدرس الدرس 
ا

يجاد حلول معادالت 
لوغاريتمية بإستعمال 

 طرق جبرية 
 

 أسرلة التعزيز : 
 اط

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالىلى 
 س

م اشياء تسبح اي الفضاء بالقرى من 
 االرضية ؟ما المقدود بمدي التاثير ؟  الكرة

  الدوال والعبارات اللوغاريتمية 
  4،  3،  2،  1مثال 

 
   الدوال اللوغاريتمية بيانيا تمثيل 
 7،   6،  5مثال

 التقويم التكويني 
استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 

 للمفاهيم  الطالىللتحقق من مدي اذم 

 يالتقوبم التكوين
  استعمل

   الطالىللتأكد من اذم  43-1االسرلة من 
  ثم

 استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 

( مستعمال  56 – 44أنوع أسرلة التدريبات ) 
 المستويات المقترحة   التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 56-32،  21-9 دتن المتتسا 

 تقويم تكويني : 
 
 

 تعليم الحق 
 
ان من الطالبطلى أ

ينا شو كيا 
سالدهم درس 

اللوغاريتمات اي 
حل المعادالت 
 اللوغاريتميل 

.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :  
 
 
 

  56 32فردي ن 29-9 ضمن المتتسا

 
فتق     

 المتتسا 
22-56 

 
 
  أطلى

 منا شة وحل أسرلة " مسارل مذارات من الطالى
  التفكير

 العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة.
 

 اكتى : 
( اي مجلة 55حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد بدارل المرحلة
 ي.التقويم التكوين

 
 مالحظات :   18حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

لي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة التباد
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  التبار منتدا الفدل  

  الفدل

 

المتاد ت   المفردات أن نتحقق من مدي اذم الطالى الي االسرلة  الهدف 
  الوسارل

 
 معالجة االلطاء  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  بل بدء االلتبار : 
أصتر عددا من نسخ 
االوتبار بعدد الب 

 فصلي  
 

 لند بدء االلتبار : 
 أنبه الالب إلى ما يلي :

أ
ن يكتى كل طالى 

اسمل اي أللا ور ة 
 االلتبار 

ل
دم التسرع اي اإلجابة 

. 
و

ضع اإلجابة اي 
ملدص لذا المكان ال

 . 
 
أ

 رأ تعليمات االلتبار 
واحدة  تلو األلرى و 
أاسح المجال للطالى 
لإلجابة لن السؤال 

األول ) تأكد من فلك  
( ثم انتقل للسؤال 

 

 
ء للا نتارج االلتبار ، أستعمل  الجدول التالي اي مراجعة بنا

 المفاهيم إللداد الطالى بشكل مستمر . 
 
 
 
 
  ضمن المتوسط الطاء

 % تقريبا 25بعض الطالى 
  التيار احد المددرين 
  كتاى الطالى  دليل المعلم

 مشروع الفدل 
  المستوي الثاني 
  51الطاء الطالى اي  %

 تقريبا 
 تعليمي زيارة المو ع ال 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الثاني و هكفا . 
 

بعد االنتذاء من االلتبار 
 : 

أصحح أتراق االوتبار ت 
أزتد الالب بالتغذية 

الراجعة المناسبة ت 
 بأسرع ما

 
 
 
 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5لرياضيات ا المــــادة

 الدرس
 لدارص اللوغاريتمات   

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
 يطبق الطالى لادية المساواة للدوال اللوغاريتمية       ان يبسط لبارة باستلدام لواص اللوغاريتماتان 
 

 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الترابط الراسي 
 ما  بل الدرس

ا
د  يم لبارات يجا

  لوغاريتمية 
 الدرس 
ي

طبق لادية 
المساواة للدوال 

 اللوغاريتمية       
 ما بعد الدرس الدرس 

ا
يجاد حلول 

معادالت 

 أسرلة التعزيز :  
 قراءة فقرة لماذا ثم اسأل ؟ من الالباالب 
  هل

 لدير الليمون حمض ام  الدة ؟ 
  هل

ام  الدة ؟كم مرة تساوي البيض حمض 
 للبيض من درجة الماء النقي ؟  phدرجة 

  لدارص اللوغاريتمات 
  3،  2،  1مثال 

 كتابة العبارات اللوغاريتمية 
  5،  4مثال 

 التقويم التكويني 
استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 

 للمفاهيم الطالىللتحقق من مدي اذم 

 التقوبم التكويني
  استعمل

   الطالىللتأكد من اذم  36-1سرلة من اال
  ثم استعمل

 الجدول اسفل الدفحة 
 

( مستعمال  51 – 37أنوع أسرلة التدريبات ) 
 المستويات المقترحة   التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 دتن المتتسا 

8-14 /25-50 
 

 تقويم تكويني : 
 
ت

أكد من 
استيعاى 
الطالى 

   3-2للدرسين 
2-4 
ت

  الحقللم 
ا

همية الدرس 
السابق اي 

تمثيل 



 

 

لوغاريتمية 
بإستعمال طرق 

 جبرية 
 

 

 فردي  24-8 ضمن المتتسا

 
فتق     

 المتتسا 
15-50 

 
  من أطلى

 منا شة وحل أسرلة " مسارل مذارات الطالى
  التفكير

 .العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة
 

 اكتى : 
  من أطلى

، ويمكن المرحلة( اي مجلة 27حل تمرين ) الطالى
 توظيا هفا التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني.

 

المعادالت 
 اللوغاريتمية 

 
  

 مالحظات :   19حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

الست + المسابقات + أسرلة  التبادلي + القبعات
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 حل المعادالت والمتباينات اللوغاريتمية 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
ومتباينة  يحل  الطالى معادلة لوغاريتمية  أن 

 ة لوغاريتمي
 المعادالت والمتباينات اللوغاريتمية المفردات

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس

ا
يجاد  يم لبارات 

 لوغاريتمية  
 الدرس 
ي

حل  الطالى معادلة 
لوغاريتمية   ومتباينة 

 لوغاريتمية
 ما بعد الدرس الدرس 

ا
يجاد حلول معادالت 

ريتمية بإستعمال لوغا
 طرق جبرية 

 أسرلة التعزيز :  
  اطلى

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالى
 ضم

ن أي ارات مقياس اوجيتا يقع الدار سرلة 
 الريا  المداحبة لل ؟  

  ما
مجال سرلة الريا  المداحبة اللدار من 

 ؟   f-4الفرة 
   حل المعادالت اللوغاريتمية

 3،   2،  1مثال 
  اينات اللوغاريتمية حل المتب

 5،  4مثال 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 

 التقوبم التكويني
 استعم

   الطالىللتأكد من اذم  27-1ل االسرلة من 
  ثم

 استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 

ال ( مستعم 38 – 28أنوع أسرلة التدريبات ) 
 المستويات المقترحة   التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 دتن المتتسا 

10-19  ،22  ،24-
38  

 فردي  19-11 ضمن المتتسا

 تقويم تكويني : 
تأكد من استيعاى 

 الطالى
2-5 
 
 
 

 : بطا ة مكااأة
 
ا

طلى من 
الطالى شر  

طريقة حل 
معادالت 

لوغاريتمية 



 

 

 للمفاهيم الطالىللتحقق من مدي اذم  
 

 
فتق     

 المتتسا 
20-38 

 
  أطلى

منا شة وحل أسرلة " مسارل  من الطالى
 مذارات

 التفكي
 .ر العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة

 
 كتى : ا
  أطلى

( اي مجلة 27حل تمرين ) من الطالى
، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد المرحلة

 بدارل التقويم التكويني.
 

لطوة بلطوة 
للي ورق 

ويسلمو 
   االجابات

 مالحظات :   21حل كتاى التمارين دفحة  واجى :ال

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 رؤوس المر مة & ألرى+ ال

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 اللوغاريتمات العشرية  

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
معادالت ومتباينات اسية باستلدام  الطالى يحل  أن 

          اللوغاريتمات  العشرية 
    المفردات

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 بط الراسيالترا
 ما  بل الدرس

ت
بسط لبارات وحل المعادالت 

باستعمال لدارص 
   اللوغاريتمات 

 الدرس 
 

يحل  الطالى  معادالت 
ومتباينات اسية باستلدام 

           اللوغاريتمات  العشرية
 ما بعد الدرس الدرس 

ت
حلل مو ا او مسألة حياتية 

 أسرلة التعزيز : 
  اطلى

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ لطالىمن ا
  كيا

تقارن بين مقياس ريلتر لدرجة لظمي وهزة 
 لفيفة ؟  

   كم مرة
 ؟ تعادل شدة الذزة العظمي من الذزة اللفيفة

    اللوغاريتمات العشرية 
  4، 3،   2،  1مثال 

  ديية تييير االس
  5مثال 

 التقويم التكويني 
مثال للتحقق  استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل

 التقوبم التكويني
 ا

للتأكد من  36-1ستعمل االسرلة من 
   الطالىاذم 

 ث
 م استعمل الجدول اسفل الدفحة 

 
(  44 – 37أنوع أسرلة التدريبات ) 

 مستعمال المستويات المقترحة   التالية : 
 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 لمتتسادتن ا 

10-19  ،22  ،24-
44  

 تقويم تكويني : 
تأكد من استيعاى 

 الطالى
2-5  ،2-6 
 

 :    تعليم سابق 
 
 

 الطالىاطلى الي 
سالدهم  كيا 

درس لدارص 
اللوغاريتمات اي 

حل معادالت 
 اللوغاريتمات 



 

 

 للمفاهيم الطالىمن مدي اذم    بدالة اسية وحلذا
 فردي  33-11 ضمن المتتسا 

 
فتق     

 المتتسا 
20-44 

 
 أ

منا شة وحل أسرلة "  من الطالىطلى 
 مسارل مذارات

 ا
لتفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 

 .المسألة
 
 ا

 كتى : 
 أ

( اي 27حل تمرين ) من الطالىطلى 
، ويمكن توظيا هفا المرحلةمجلة 

 .دارل التقويم التكوينيالتمرين كأحد ب
  

 
 
 
 
 

 مالحظات :   21حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 



 

 

 
 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة

ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 
التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 

البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 
 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  المتباينات اللوغاريتمية  حل المعادالت و

  الفدل

 

 الهدف 
ان يحل معادلة اسية ومتباينة 

المتاد ت  الللوغاريتمية   المفردات لوغاريتمية 
 معمل الحاسبة  الوسارل

 
 التقويم   التدريس  التركيز     

 التقويم التكويني 
  الذدا استعمال االة الحاسبة البيانية لحل معادالت

 تمية  بيانيا الوغاري
 المواد الالزمة ا 
  اللة الحاسبة 
  ارشادات التدريس 
  استعمال مفتا   من الطالىاشرlog   يمكن ايجاد

   اللوغاريتم

 أسرلة التعزيز :  
 العمل في مجمتعات متعاتنة 

  1نشاا 
 قبل البدء في مناقشة النشاظ البدء في حل المعادلة البسياة 

 
 

 تدريب 
 لتمارين حل ا من الالباالب 

8-5 
  2نشاا 

نتاكد من فهم الالب لماذا نعيد فهم كتابة المسائلة في 
 صترة نظام من المتباينات 

 
 
 

  
 التقوبم التكويني

  الطالىللتأكد من اذم  4-11استعمل االسرلة من   
  ثم استعمل الجدول اسفل الدفحة 
  
 استعمل الحاسبة  

  16حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  رحلةالم
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس التبادلي + القبعات 
الست + المسابقات + أسرلة البطا ات اكر، زواج، شارك + 

 البطا ات المروحية + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 -الحدة  دليل المراجعة للفدل الثاني    الدرس
  الفدل

 

  المفردات مراجعة ما تم دراستة اي الفدل الثاني   الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة
  مراجعة الدرتس 

اذا كانت االسئلة المعااة 
كافية لمراجعة 

المتضتعات التي تناتلتها 
 االسئلة فذكر الالب

بمرجعة الصفحات في 
 الكتاب المقرر

 

 
 
 
 ؟

 مراجعة حل المسارل 
  افا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية الي حل

المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل ومنا شتذم 
ايذا و دم لذم مفيدا من التدريبات اي دورة ورق 

  لمل 
 
 
 
  ان يجيبو للي استلة  من الطالىدليل التو ع اطلى

  دليل التو ع
 

 تقويم تكويني : 
  المفردات يشير الي ر م الدفحة

 بعد كل مفردة التي وردة ايذا 
 

 التقويم اللتامي 
  تتعزز مفردات الطالى الرياضية

  باستعمال الكلمات

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :



 

 

 
 

 تدريساستراتيجية ال  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل الثاني   

  الفدل

 

  المفردات مراجعة ما تم دراستة اي الفدل الثاني    الهدف
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  مراجعة الدرتس 
اذا كانت االسئلة 

المعااة كافية 
لمراجعة 

المتضتعات التي 
تناتلتها االسئلة 
فذكر الالب 

بمرجعة الصفحات 
 في الكتاب المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 حتاج الطالى الي تدريبات اضااية اليافا ا

حل المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل 
ومنا شتذم ايذا و دم لذم مفيدا من 

 التدريبات اي دورة ورق لمل  
 
 
 

ان يجيبو  من الطالىدليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

. 

 تقويم تكويني : 
ا

لمفردات يشير الي ر م 
الدفحة بعد كل مفردة 

 التي وردة ايذا 
 

 التقويم اللتامي 
ت

تعزز مفردات الطالى 
الرياضية باستعمال 

 الكلمات 

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
+ ألواد المثلجات + التدريس  ارز المفاهيم

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل الثاني  

  الفدل

 

  المفردات تة اي الفدل الثاني  مراجعة ما تم دراس الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  مراجعة الدرتس 
اذا كانت االسئلة 

المعااة كافية 
لمراجعة 

المتضتعات التي 
تناتلتها االسئلة 
فذكر الالب 

بمرجعة الصفحات 
 في الكتاب المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 يبات اضااية اليافا احتاج الطالى الي تدر

حل المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل 
ومنا شتذم ايذا و دم لذم مفيدا من 

 لمل   التدريبات اي دورة ورق
 
 
 
 د

ان يجيبو  من الطالىليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

. 
 
 
 
 
 
 

 تقويم تكويني : 
ا

لمفردات يشير الي ر م 
الدفحة بعد كل مفردة 

  ايذا التي وردة
 

 التقويم اللتامي 
ت

تعزز مفردات الطالى 
الرياضية باستعمال 

  الكلمات

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

ابقات + أسرلة التبادلي + القبعات الست + المس
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
     2التبار الفدل 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
 .    ان يراجع الطالى ما تم دراستة 

 

 
 معالجة االلطاء  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

 بدء االلتبار :   بل
 أصتر عددا من نسخ االوتبار بعدد الب فصلي  

 
 لند بدء االلتبار : 

 أنبه الالب إلى ما يلي :
  أن يكتى كل طالى اسمل اي أللا ور ة

 االلتبار 
 . لدم التسرع اي اإلجابة 
  . وضع اإلجابة اي المكان الملدص لذا 
  
  أ رأ تعليمات االلتبار واحدة  تلو األلرى و

ح المجال للطالى لإلجابة لن السؤال أاس
األول ) تأكد من فلك  ( ثم انتقل للسؤال 

 .  الثاني و هكفا
 

 بعد االنتذاء من االلتبار : 
  أدحح أوراق االلتبار و أزود الطالى

 بالتيفية الراجعة المناسبة و بأسرع ما
 
 

 

 
بناء للا نتارج االلتبار ، أستعمل  الجدول التالي 

 فاهيم إللداد الطالى بشكل مستمر . اي مراجعة الم
 
 
 
  25ضمن المتوسط الطاء بعض الطالى %

 تقريبا 
  التيار احد المددرين 
  كتاى الطالى  دليل المعلم مشروع الفدل 
  المستوي الثاني 
  تقريبا 51الطاء الطالى اي  % 
  زيارة المو ع التعليمي 
 
 
 

 مالحظات :   21حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  ريخالتا  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 المتطابقات والمعادالت المثلثية  

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
 ان يثبت الطالى دحة المتطابقات المثلثية ويستعملذا 

 
المواد و 
 الوسارل

 . 

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

 مشروع الفدل 
 مذن الكترونية 

 يس
حول ما تعلموه حول  الطالىتعمل 
بقات والمعادالت المثلثية الجراء المتطا

مقابالت مع اشلاص يستعملون حساى 
 المثلثات اي مذنذم 

 اطل
العمل اي مجولات ثنارية او  من الطالىى 

ثالثية أو ربالية واشجعذم للي لمل ابحاث 
تتناول مذنا فات لال ة بالتيار الكذرباري 

 المتردد مثل الذندسة الكذربية 
 شج

ومقابالت مع  ع الطالى اجراء مكالمات
  اشلاص يعملون اي هفة المذن

  
 
 
 

  

 بل البدء اي الفدل 
، أتحقق من تمكن 

الطالى من 
المتطلبات السابقة 

مستعمال التذيرة اي 
 كتاى الطالى دفحة

  (127 . ) 

التمادا للا نتارج 
التقويم 

التشليدي 
(   127دفحة ) 

أستعمل تعليمات 
مواجذة حاجات 
الطالى الفردية 

فيف الفدل  بل تن
 و لاللل

 مالحظات :   23حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
ا ات المروحية البطا ات اكر، زواج، شارك + البط

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 المتطابقات المثلثية                 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
استعمل المتطابقات المثلثية اليجاد النسى 

 المثلثية  
 .  المتطابقة المثلثية والنسبية ومتطابقة ايثاغورث   المفردات

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الترابط الراسي 
 ما  بل الدرس 

ا
     يم الدوال المثلثية يجاد 
 الدرس 
ا

ستعمال المتطابقة المثلثية 
 اليجاد النسى المثلثية  

ا
ستعمال المتطابقات 

     المثلثية لتبسيط العبارات 
 ما بعد الدرس الدرس 

ا
ثبات دحة المتطابقات 

 مثلثية  ال

 أسرلة التعزيز : 
  من اطلى

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ الطالى
  ما

المتييرات التي تظذر اي بسط العباره التي اي 
 الطرا االيمن من دييل االضاءه ؟ واي المقام 

  مافا
 ؟   secتساوي النسبل 

  اي مثلث
  ارم الزاويل 

  مامتطابل
 وى للنسبل المثلثيل ؟ المقل

 المتطابقات المثلثيل االساسيل
  1مثال 

 تبسيط العبارات 

 التقوبم التكويني
 ا

للتأكد من  17-1ستعمل االسرلة من 
   الطالىاذم 

 ث
 اسفل الدفحة م استعمل الجدول 

 
(  37 – 18أنوع أسرلة التدريبات ) 

 مستعمال المستويات المقترحة   التالية : 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 ، 23,  22ن  14-8 دتن المتتسا 

  19-17فردي  13-9 ضمن المتتسا

 تقويم تكويني : 
تأكد من استيعاى 

 الطالى
2-5  ،2-4 
 

 :    تعليم الحق 
 
 
ا

طلى الي 
كيا  الطالى

ء نظره القا
للي الدرس 

الالحق واطلى 
اليذم تحديد 



 

 

ا
ستعمال المتطابقات اي 

   حل المعادالت

 3،2مثال 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال للتحقق 
 للمفاهيم الطالىمن مدي اذم 

 

 
فتق     

 المتتسا 
15- 37  

 
 أ

منا شة وحل أسرلة "  من الطالىطلى 
 رل مذاراتمسا
 ا

لتفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 
 .المسألة

 
 اكتى : 
 أ

( اي 31حل تمرين ) من الطالىطلى 
، ويمكن توظيا هفا المرحلةمجلة 

 .التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني
  

كيا يمكن ان 
يالدهم الدرس 

الحالي للي 
اذم الدرس 

 الالحق 
 
 
 

 مالحظات :   23حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
+ التدريس ارز المفاهيم + ألواد المثلجات 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 اثبات دحة المتطابقة المثلثية   

 -الحدة 
 الفدل

 

 
 . يل كال من طراي المعادلة الي العبارة نفسذا اثبت دحة المتطابقة المثلثية بتحو الهدف 

المفردا
 ت 

 

 

 المعالجة التقويم التشليدي  التذيرة التقديم    

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

 ا
ستعمال المتطابقات اليجاد  يم العبارت 

 المثلثية 
 الدرس 

اثبت دحة المتطابقة المثلثية بتحويل كال من 
 . بارة نفسذاطراي المعادلة الي الع
 ما بعد الدرس الدرس 

 ا
ستعمال متطابقات النسى المثلثية لمجموع 

زاويتين والفرق بينذما ال ثبات دحة 

 أسرلة التعزيز : 
 ا

 راءة اقرة لمافا ثم  من الطالىطلى 
 اسأل ؟

  
أي المتييرات يظذر اي بسط الطرا 

االيمن من معادلل زاويل الميالن  
 ر اي المقام وايذما يظذ

 V
 اي المقام   rاي البسط  و 

 ك
بداللل   tanيا تستطيع التعبير لن 

 كوينيالتقوبم الت
 ا

للتأكد من اذم  15-1ستعمل االسرلة من 
   الطالى

 ث
 م استعمل الجدول اسفل الدفحة 

 
 أ

(  49 – 16أسرلة التدريبات )  نوع
 مستعمال المستويات المقترحة   التالية : 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

تقويم تكويني 
 : 

تأكد من 
استيعاى 

 ىالطال
(3-1( )3-
2) 

   تعلم سابق 
 : 
 

اطلى الي 
كيا  الطالى



 

 

 sinو   cos   متطابقة مثلثية
 

  تحويل احد طراي المعادلل 
 2،  1مثال 

 تحويل طراي المعادلل 
   3 مثال

 التقويم التكويني 
استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل 

 الطالىمثال للتحقق من مدي اذم 
 للمفاهيم

 

    
  49-24،    10-4 دتن المتتسا 

 فردي  9-5 ضمن المتتسا

 
فتق     

 المتتسا 
11-49  

 أ
منا شة وحل أسرلة "  من الطالىطلى 

 مسارل مذارات
 ا

لتفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 
 .المسألة

 
 اكتى : 
 أ

( اي 34حل تمرين ) من الطالىطلى 
، ويمكن توظيا هفا المرحلةمجلة 

 التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني.

سالد الدرس 
السابق للي 

تعلم كتابة 
كتابل 

المتطابقات 
المثلثيل 

االساسيل اي 
الدرس اي 

اثبات دحل 
المتطاببقات 
اكثر تعقيدا 
اي درس 

  اليوم
 

 مالحظات : 

 
 
 
 
 



 

 

 يجية التدريساسترات  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 ا   المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينذم

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 اثبت دحة المتطابق المثلثية بإستعمال متطابقة المجموع والفرق  الهدف 

 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

ا
يجاد  يم  الدوال 
 المثلثية للزوايا 

 الدرس 
ا

يجاد  يم الجيى وجيى 
التمام بإستعمال 

المجموع  متطابقة
 والفرق

 ما بعد الدرس الدرس 
ا

ستعمال المتطابقة 
المثلثية لضيا 
  الزاوية وندفذا 

 أسرلة التعزيز : 
 ا

 راءة اقرة لمافا ثم  من الطالىطلى 
 اسأل ؟

 ا
 ين سمعت كلمل ) تدالل ايضا ( 

 ك
يا تقارن سعل الموجل الناجل لند 
التدالل بسعل الموجتين المكونتين 

 مل لذا لند الق
 س

لل الموج الناتجل = مجموع سعتين 
 الموجتين المكونين لذا 
 متطابقات المجموع و  لفرق

 2،  1مثال 
 اثبات دحل التطابقات المثلثيل 

 التقوبم التكويني
 استعم

   الطالىللتأكد من اذم 31-1سرلة من ل اال
  ثم

 استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 
  أنوع

( مستعمال  44– 31أسرلة التدريبات ) 
 ة : المستويات المقترحة   التالي

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 دتن المتتسا 

10-19 ،24-25  ،
28-44  

 ، فردي  19-11 ضمن المتتسا

 تقويم تكويني : 
   بطا ل مكاارل

ا
وضع  الىمن الططلى 

 ارمل بالزوايا التي تقع 
 361و1 ياساتذا بين

والتي يستطيعون ايجاد 
نسبذا المثلثيل بسذولل 

باستعمال النسى المثلثيل 
 لمجوع زاويتين وطرحذا 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

   3 مثال 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل 
 الطالىمثال للتحقق من مدي اذم 

 للمفاهيم
 
 
 
 

 
فتق     

 لمتتسا ا
20-44 

 
  أطلى

منا شة وحل أسرلة " مسارل  من الطالى
 مذارات

 التفكي
 .ر العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة

 
 اكتى : 
( اي مجلة 41حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد بدارل المرحلة
 .التقويم التكويني

 مالحظات :   23حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 تيجية التدريساسترا  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
                   3التبار منتدا  الفدل 

 - الحدة
 الفدل

 

 

 .3للي الفدل  أن يحل الطالى المسارل الهدف 

 
 التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  بل بدء االلتبار : 
أصتر عددا من نسخ االوتبار 

 بعدد الب فصلي  
 

 لند بدء االلتبار : 
 أنبه الالب إلى ما يلي :

  أن يكتى كل طالى اسمل اي
 أللا ور ة االلتبار 

 ع اي اإلجابة .لدم التسر 
  وضع اإلجابة اي المكان

 الملدص لذا . 
 

أقرأ تعليمات االوتبار تاحدة  
تلت األورى ت أفسح المجال 
للالب لإلجابة عن السؤال 
األتل ) تأكد من ذلك  ( ثم 

 انتقل للسؤال الثاني ت هكذا . 
 

 بعد االنتذاء من االلتبار : 
  أدحح أوراق االلتبار و

ية أزود الطالى بالتيف
الراجعة المناسبة و بأسرع 

 ما
 
 
 

 

 
بناء للا نتارج االلتبار ، أستعمل  الجدول التالي اي مراجعة المفاهيم إللداد 

 الطالى بشكل مستمر . 
 
 

 % تقريبا 25ضمن المتوسط الطاء بعض الطالى 
 التيار احد المددرين 

 كتاى الطالى  دليل المعلم مشروع الفدل 
 المستوي الثاني 

 %  تقريبا 51الطالى اي الطاء 
 زيارة المو ع التعليمي 

 
 
 
 
 

   25حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
زواج، شارك + البطا ات  البطا ات اكر،

 المروحية + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 المتطابقات المثلثية لضعا الزاوية وندفذا    

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
اجد  يم الجيى وجيى التمام باستعمال  المتطابقات 

 المثلثية لضعا الزاوية 
  المفردات

 

 التقويم التدريى  التدريس  يم و التذيرةالتقد

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

ا
يجاد  يم الجيى 

وجيى التمام 
بإستعمال متطابقة 
 المجموع والفرق

 الدرس 
ا

جد  يم الجيى 
وجيى التمام 

باستعمال  
المتطابقات 

المثلثية لضعا 
 الزاوية

 عزيز : أسرلة الت
 ا

 راءة اقرة لمافا ثم  من الطالىطلى 
 اسأل ؟

 م
اسر  sinو  sin2xالفرق بين 

 اجابتك 
 ج

يى الزاويل التي تساوي مثلثي الزاويل 
x   اي حين تمثيل 
 ه

 h /dل التعبير لن ال 
 ه

   gللمتيير   h /dل تتضمن العباره 
 متطابقات المثلثيل لضا الزاويل 

 التقوبم التكويني
  استعمل االسرلة من

   الطالىللتأكد من اذم  1-17
  ثم استعمل الجدول

 اسفل الدفحة 
 

( مستعمال المستويات 44 – 18أنوع أسرلة التدريبات ) 
 رحة   التالية : المقت

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
دتن  

 المتتسا
9-20 

 24-9ضمن 

 تقويم تكويني : 
 5الرياضيات اذم 

اطلى من الطالى 
توضح كيفيل 

تحضير ان كانت 
المسالل تتضمن 

استعمال المتطابقل 
المثلثيل لضعع 

الزاويل او 
المتطابقل المثلثذي 

 لندا الزاويل 
 
 
 

2�



 

 

 ما بعد الدرس الدرس 
ح

   معادالت مثلثيةل 

 1، 2مثال 
 يل متطابقات ندا الزاو

 3،4،5مثال 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل 
 للمفاهيم الطالىمثال للتحقق من مدي اذم 

 

 المتتسا

 
فتق     

 المتتسا 
 28-25فردي 

  من الطالىأطلى 
 منا شة وحل أسرلة " مسارل مذارات

  ،" التفكير العليا
 .وأفكرهم بلطط حل المسألة

 
 اكتى : 
، ويمكن المرحلةاي مجلة ( 35حل تمرين ) من الطالىأطلى 

 .توظيا هفا التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني
  

 مالحظات :   24لتمارين دفحة حل كتاى ا الواجى :

 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات –التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  مــــادةال

 الدرس
 حل المعادالت المثلثية معمل 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
اجد  يم الجيى وجيى التمام باستعمال  المتطابقات 

 المثلثية لضعا الزاوية 
  المفردات

 
 
 

 التقويم   التدريس  التركيز     
 التقويم التكويني 

البيانية لحل الهدف استعمال االة الحاسبة 
 معادالت اسية بيانيا 

 المتاد اللزمة ا
 اللة الحاسبة 

 ارشادات التدريس 
 اذكر الالب بتضع االسس بين القتسين 

 أسرلة التعزيز :  
 العمل اي مجمولات متعاونة 

  1نشاط 
 بل البدء اي منا شة النشاظ البدء اي حل 

 المعادلة البسيطة 
 
 

 تدريى 
 تمارين حل ال من الطالىاطلى 

5-2 
  2نشاط 

نتاكد من اذم الطالى لمافا نعيد اذم كتابة 

  
 التقوبم التكويني

للتأكد من اذم  4-12استعمل االسرلة من 
   الطالى

 ثم استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 

 استعمل الحاسبة 



 

 

 المسارلة اي دورة نظام من المتباينات 
 
 
 
 
 
 
 
 

  16حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات –التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 حل المعادالت المثلثية     

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
ان يحل الطالى المعادالت المثلثية  ويميز الحلول 

 الداللية للمعادلة  
  المفردات

 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

ا
ثبات دحة 

 متطابقة مثلثية 
ا

 لدرس 
 حل معادالت مثلثية 

ت
مييز الحلول 

الداللية 
 للمعادالت المثلثية 
 ما بعد الدرس الدرس 

ا
ستعمال حساى 

 أسرلة التعزيز : 
 ا

 راءة اقرة لمافا ثم  من الطالىطلى 
 اسأل ؟

 م
المساال التي تقطعذا نقطل للي العجلل 

و  125او  π 40اي الدوره الواحده 
66   
 م

المساال التي يقطعذا أي مو ع للي 
 العجلل اي د يقل واحده 

 م
  t=0لندما ال  cos3πtا يمل 

 ح
 ل المعادالت المثلثيل

 يالتقوبم التكوين
  استعمل االسرلة من

   الطالىللتأكد من اذم  1-29
  ثم استعمل الجدول

  اسفل الدفحة
 

( مستعمال المستويات المقترحة   31،48أنوع أسرلة التدريبات )
 التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
دتن  

 المتتسا
9-20 

 24-9ضمن 

 تقويم تكويني : 
 بطا ة مكااأة 

اطلى من الطالى 
يح كتابل توضان 

معادلل تتضمن 
sin2x   ويكون

لذا حل وحيد ي 
 المجال 

 



 

 

المثاثات لحل 
مسارل من وا ع 

    الحياة

 2،3،  1مثال 
 حلول دليلل 

4،5 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل 
 للمفاهيم الطالىمثال للتحقق من مدي اذم 

 

 المتتسا

 
فتق     

 المتتسا 
 28-25فردي 

 
 
  من الطالىأطلى 

 منا شة وحل أسرلة " مسارل مذارات
  ،" التفكير العليا

 .وأفكرهم بلطط حل المسألة
 

 اكتى : 
، ويمكن المرحلة( اي مجلة 35حل تمرين ) من الطالىأطلى 

 .توظيا هفا التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني
  

 مالحظات :   24حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

+ أسرلة التبادلي + القبعات الست + المسابقات 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل الثالث  

  الفدل

 

  المفردات مراجعة ما تم دراستة اي الفدل الثالث   الهدف 
 

 التقويم ريى التد التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  مراجعة الدرتس 
اذا كانت االسئلة 

المعااة كافية 
لمراجعة 

المتضتعات التي 
تناتلتها االسئلة 
فذكر الالب 

بمرجعة الصفحات 
 في الكتاب المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 افا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية الي
حل المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل 

ذا و دم لذم مفيدا من ومنا شتذم اي
 التدريبات اي دورة ورق لمل  

 
 
 

ان يجيبو  من الطالىدليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

. 

 تقويم تكويني : 
المفردات يشير الي ر م 

الدفحة بعد كل مفردة التي 
 وردة ايذا 

 
 التقويم اللتامي 

تتعزز مفردات الطالى 
 الرياضية باستعمال الكلمات 

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  اجى :الو
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس التبادلي + 

القبعات الست + المسابقات + أسرلة البطا ات اكر، زواج، 
لمر مة & شارك + البطا ات المروحية + الرؤوس ا

 ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل الثالث  

  الفدل

 

  المفردات   الثالثمراجعة ما تم دراستة اي الفدل  الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة
  مراجعة الدرتس 
اذا كانت االسئلة 
راجعة المعااة كافية لم

المتضتعات التي 
تناتلتها االسئلة فذكر 

الالب بمرجعة 
الصفحات في الكتاب 

 المقرر
 

  ؟

 مراجعة حل المسارل 
افا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية الي حل 

المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل 
ومنا شتذم ايذا و دم لذم مفيدا من التدريبات 

 اي دورة ورق لمل  
 
 
 

ان يجيبو للي  من الطالىع اطلى دليل التو 
 استلة دليل التو ع 

. 

 تقويم تكويني : 
المفردات يشير الي ر م 

الدفحة بعد كل مفردة التي 
 وردة ايذا 

 
 التقويم اللتامي 

تتعزز مفردات الطالى 
 الرياضية باستعمال الكلمات 

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -الثانوي التعليم  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  لمراجعة للفدل الثالث  دليل ا

  الفدل

 

  المفردات   الثالثمراجعة ما تم دراستة اي الفدل  الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  مراجعة الدرتس 
اذا كانت االسئلة 

المعااة كافية 
لمراجعة 

المتضتعات التي 
تناتلتها االسئلة 
فذكر الالب 

ت بمرجعة الصفحا
 في الكتاب المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 افا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية الي
حل المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل 

ومنا شتذم ايذا و دم لذم مفيدا من 
 التدريبات اي دورة ورق لمل  

 
 
 

ان يجيبو  من الطالىدليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

. 

 : تقويم تكويني 
المفردات يشير الي ر م 

الدفحة بعد كل مفردة التي 
 وردة ايذا 

 
 التقويم اللتامي 

تتعزز مفردات الطالى 
 الرياضية باستعمال الكلمات 

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
هيم + ألواد المثلجات + التدريس ارز المفا

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 1التبار تراكمي 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
ق الطر  لن طريالطالى  يوجدأن 

 .  اللعى 
   المفردات

المواد و 
 الوسارل

لشرة  – والى األساس  –ور ة مربعات 
  مساطر 

 
 معالجة االلطاء التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  بل بدء االلتبار : 
أصتر عددا من نسخ االوتبار بعدد الب 

 فصلي  
 

 لند بدء االلتبار : 
 أنبه الالب إلى ما يلي :

 أ
اي أللا  ن يكتى كل طالى اسمل

 ور ة االلتبار 
 ل

 دم التسرع اي اإلجابة .
 و

لها  ضع اإلجابة اي المكان الملدص
 . 

 
أقرأ تعليمات االوتبار تاحدة  تلت األورى 

ت أفسح المجال للالب لإلجابة عن 
السؤال األتل ) تأكد من ذلك  ( ثم انتقل 

 للسؤال الثاني ت هكذا . 
 

 بعد االنتذاء من االلتبار : 
راق االوتبار ت أزتد الالب أصحح أت

 بالتغذية الراجعة المناسبة ت بأسرع ما
 

 

 
بناء للا نتارج االلتبار ، أستعمل  الجدول التالي اي 

 مراجعة المفاهيم إللداد الطالى بشكل مستمر . 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات :   27حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
                  القطوع الملروطية  تذيرة   

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
القاع المورتاي هتالشكل الناتج عنما يقاع مستت ما :   التعريفالمفردات الجديدة :  أقدم المفردات الجديدة في الفصل مستعملا الواتات التالية: 

 مورتاين دائريين قائميين متقابلين بالرأس 
 تاي تمثل معادلة قاع مور x+4y-6=0مثال  

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

 مشروع الفدل 
 مجرات سماوية 

يطبق الطالى ما تعلموة 
حول القطوع الملروطية 
ليفحدو مسارات اجسام 

 الفضاء 
اتزع الالب الي اربع 

مجمتعات تاالب من كل 
اوتار الكتكب مجمتعه 

المفضل لها ثم تحديد ابعد 
ن مسافة تاقرب مسافة بي

 الشمس تالكتكب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 بل البدء اي الفدل ، أتحقق من تمكن 
الطالى من المتطلبات السابقة مستعمال 

 التذيرة اي كتاى الطالى دفحة
  (161 . ) 

التمادا للا نتارج 
التقويم 

التشليدي دفحة 
(  أستعمل  161) 

تعليمات مواجذة 
حاجات الطالى 

الفردية  بل تنفيف 
 للالفدل و لال

 مالحظات :    28حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 لرؤوس المر مة & ألرى+ ا

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 القطوع المكاارة 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
ان يحل الطالى معادلة  طوع مكاارة  ويكتى معادلة 

  طع مكاائ 
 المفردات

 –محور  –دليل  –بؤره  – طع مكاائ  –محل هندسي  - طع ملروطي 
 وتر بؤري  –رأس 

 

 التقويم التدريى  التدريس  م و التذيرةالتقدي

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

ت
حديد الدوال 

التربيعيل وتحليلذا 
 وتمثيلذا بيانيا  

 الدرس 
 

تحليل معادالت 
 طوع مكاااه 

 وتمثيلذا بيانيا 
ك

تابل معادالت  طوع 
  مكاااه 

 أسرلة التعزيز : 
  من الطالىاطلى 

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟
 ما لون الزربق ؟ 
  لمافا ييد الزربق

 بديال جيدا لوضا لن المرآة النل يعكس دور االشياء 
  لمافا يعد القطع

 المكاائ الشكل المثالي للتلسكوى 
  

  ية وتمثيلذا تحليل القطوع الملروط
 3و 2و 1مثال 

4 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال للتحقق من 

 التقوبم التكويني
 ا

للتأكد من اذم  27-1ستعمل االسرلة من 
   الطالى

 ث
 م استعمل الجدول اسفل الدفحة 

 
(  51 – 28أنوع أسرلة التدريبات ) 

 المستويات لمقترحة   التالية : مستعمال 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
دتن  

 المتتسا

10-22 ،23  ،31-
50 

 تقويم تكويني : 
 تعليم الحق 

اطلى من الطالى 
ان يتو عو لال ة 

الدرس الحالي 
  بالدر س القادم 

 
 
 



 

 

 ما بعد الدرس الدرس 
ا

ستعمال دوران 
المحورين لكتابل 

 القطوع معادالت 
م

لادالت القطع 
    المكاائ بعد الدوران

 للمفاهيم الطالىمدي اذم 
ضمن  

 المتتسا
 فردي  11-21

 
فتق     

 المتتسا 
23-50 

 
 أ

منا شة وحل أسرلة "  من الطالىطلى 
 مسارل مذارات

 ا
لتفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 

 .المسألة
 

 اكتى : 
 أ

( اي 35حل تمرين ) من الطالىطلى 
، ويمكن توظيا هفا المرحلةمجلة 

 التمرين كأحد بدارل التقويم التكويني.

 مالحظات :    31حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -تعليم الثانوي ال المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 القطوع النا دل والدوارر 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
احلل معادلل القطوع النا دل والدوارر 

 وامثلذا بيانيا  
 المفردات

 –بؤرتان  – طع نا ص 
 محور 

 

 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

ت
حليل القطوع 

المكاااه وتمثيلذا 
 بيانيا 

 الدرس 
ت

حليل معادالت 
القطوع النا دل 

والدوارر وتمثيلذا 
 بيانيا 

ا
ستعمال العادالت 
للقطوع النا دل 

 أسرلة التعزيز : 
  من الطالىاطلى 

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟
 تكون نظامنا مما ي

 االشمسي ؟ 
  هل تبقي االرض

 للي بعد ثابت من الشمس 
  مالمقدود بان

 الشمس اي البؤره ؟ 
  الشمس ليست

   اي بؤره القطع النا ص
 تحليل القطوع الملروطية وتمثيلذا  

 2و 1مثال 
 3مثال 

 معادلة الداررة 

 التقوبم التكويني
 ا

للتأكد من اذم  21-1ستعمل االسرلة من 
   الطالى

 ث
 م استعمل الجدول اسفل الدفحة 

(  54 – 22أنوع أسرلة التدريبات ) 
 مستعمال المستويات المقترحة   التالية : 

 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
 19-6 دتن المتتسا 

 40-31فردي  ، 19-7 ضمن المتتسا

 ويم تكويني : تق
  بطا ة مكااأة 

اطلى من الطالى 
كتابة اقرة ان 

يكتى معادلة 
 القطع النا ص 

 
 
 



 

 

 والدوارر 
 ما بعد الدرس الدرس 

ا
ستعمال دوران 
المحورين لتابل 
معادالت القطوع 

النا دل بعد 
 دورانذا 

   

 التقويم التكويني 
من مدي  استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال للتحقق

 للمفاهيم الطالىاذم 
 

فتق     
 المتتسا 

20-40 

 أ
منا شة وحل أسرلة "  من الطالىطلى 

 مسارل مذارات
 ا

لتفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 
 المسألة.

 اكتى : 
( اي مجلة 35حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد المرحلة
 بدارل التقويم التكويني.

 مالحظات :    31حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

بادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة الت
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 القطوع الزارده  الدرس
   

 -الحدة 
 الفدل

 

 

    احلل معادلل القطوع الزارده وامثلذا بيانيا  الهدف 

المفردا
 ت 

  المحتر المرافق  –المحتر القااع  -لقاع الزائدا

 
 المعالجة التقويم التشليدي  التذيرة التقديم    

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

ت
حليل القطع النا ص والدارره 

   وتمثيلذا بيانيا  
 الدرس 
 

تحليل معادالت القطوع الزارده 
    وتمثيلذا بيانيا

 ما بعد الدرس الدرس 
ا

ل دوران المحورين لكتابل ستعما
معادالت القطوع الزارده بعد 

    دورانذا

 أسرلة التعزيز : 
  اطلى

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالى
  لماا

 تعد انظمل كشا الدوالق مذمل ؟ 
  لمافا

يعد وجود مجسين ضروريا لتحديد المو ع 
 الد يق للدالقل ؟ 

  هل
تسالد زياده المجسات للي تحديد ااضل 

  و ع البدالقل لم
    تحليل القطع الزارد وتمثيلة

 3، 2و 1مثال 
 التقويم التكويني 

 التقوبم التكويني
 ا

للتأكد من اذم  7-1ستعمل االسرلة من 
   الطالى

  ثم
 استعمل الجدول اسفل الدفحة 

 
( مستعمال  38 – 8سرلة التدريبات ) أنوع أ

 المستويات المقترحة   التالية : 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
دتن  

 المتتسا
8-15 28-38  

تقويم تكويني 
 : 

تحقق من 
اذم الطالى 

للمفاهيم 
الواردة اي 

  3-4درس  
تعليم سابق 

من اطلى 
  ان الطالى



 

 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 
 للمفاهيم الطالىللتحقق من مدي اذم 

 
 
 
 
 
 

  

ضمن 
 المتتسا

 38-31فردي  ، 9-15

 
فتق     

 المتتسا 
20-38 

 أط
منا شة وحل أسرلة "  من الطالىلى 

 مسارل مذارات
 ال

وأفكرهم بلطط حل تفكير العليا "، 
 .المسألة

 
 اكتى : 
( اي مجلة 35حل تمرين ) من الطالىأطلى 

، ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد المرحلة
 بدارل التقويم التكويني.

 

 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   - التعليم الثانوي المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  الفدل  التبار منتدا 

  الفدل

 

المتاد ت   المفردات أن نتحقق من مدي اذم الطالى الي االسرلة  الهدف 
  الوسارل

 
 ملطط المعالجة  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  بل بدء االلتبار : 
أدور لددا من نسخ 

الوتبار بعدد الب ا
 فصلي  

 لند بدء االلتبار : 
 أنبه الالب إلى ما يلي :

أ
ن يكتى كل طالى 

اسمل اي أللا ور ة 
 االلتبار 

ل
دم التسرع اي اإلجابة 

. 
و

ضع اإلجابة اي 
المكان الملدص لذا 

 . 
 

أقرأ تعليمات االوتبار 
تاحدة  تلت األورى ت 
أفسح المجال للالب 

لإلجابة عن السؤال األتل 
) تأكد من ذلك  ( ثم انتقل 

 للسؤال الثاني ت هكذا . 
 

االلتبار بعد االنتذاء من 

 

 
بناء للا نتارج االلتبار ، أستعمل  الجدول التالي اي مراجعة 

 المفاهيم إللداد الطالى بشكل مستمر . 
 

 % تقريبا 25ضمن المتوسط الطاء بعض الطالى 
 التيار احد المددرين 

 ى  دليل المعلم مشروع الفدل كتاى الطال
 المستوي الثاني 

 %  تقريبا 51الطاء الطالى اي 
 زيارة المو ع التعليمي 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : 
أصحح أتراق االوتبار ت 

أزتد الالب بالتغذية 
الراجعة المناسبة ت 

 بأسرع ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة

ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 
ست + المسابقات + أسرلة التبادلي + القبعات ال

البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 
 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 تحديد انواع القطع الملروطيل ودورانذا 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
احدد نوع القطوع الملروطيل من 

 معادالتذا 
  المفردات

و المواد 
 الوسارل

 

 
 التقويم التدريى  التدريس  التركيز 

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

تحليل القطوع الملروطيل 
 المتنولل 

    
 الدرس 

تحديد انواع القطوع 
 الملروطيل من معادالتذا 

ايجاد دوران المحورين لكابل 
معادالت  طوع ملروطيل بعد 

 دورانذا 
 ما بعد الدرس الدرس 

معادالت او  حل انظمل
متباينات اللطيل او غير 

 أسرلة التعزيز : 
  من اطلى

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ الطالى
  يحتاج

سنل ليدور حول الشمس دوره  76مفنى هالي الي 
  1986واحده و د ظذر مره االليره لام 

   لمافا
 يلتلا القطع الزارد لن بقيل القطوع الملروطيل 

  من بين
 ملروطيل التي درستذا أي منذا يعد دالل القطوع ال

  هل يمكن
 لمنحني القطع الزارد ان يمثل دالل 

 الدور القياسية لمعادلة القطوع الملروطية 
 و  1مثال 

 التقوبم التكويني
 ا

للتأكد من  26-1ستعمل االسرلة من 
   الطالىاذم 

 ث
 م استعمل الجدول اسفل الدفحة 

(  48 – 26أنوع أسرلة التدريبات ) 
 مستعمال المستويات المقترحة   التالية : 

األسرلة ) الواجى  المستوى
 المنزلي (

    
دتن  

 المتتسا

6-11  ،26-28  ،
30-48  

 فردي  17-7ضمن 

 تقويم تكويني : 
 التقويم التكويني 

ت
حقق من 

الطالى مدي 
استيعابذم من 

  اذم الدرس 
ا

طلى من 
الطالى ان 

يلبرو 
  زمالؤهم ما



 

 

 تحديد انواع القطوع الملروطية     اللطيل
 2مثال 

 
 التقويم التكويني 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال للتحقق 
 هيمللمفا الطالىمن مدي اذم 

 

 تتساالم

 
فتق     

 المتتسا 
12-48 

 أ
منا شة وحل أسرلة "  من الطالىطلى 

 مسارل مذارات
 ا

لتفكير العليا "، وأفكرهم بلطط حل 
 .المسألة

 
 اكتى : 
( اي 45حل تمرين ) من الطالىأطلى 
، ويمكن توظيا هفا التمرين المرحلةمجلة 

 .كأحد بدارل التقويم التكويني

 مالحظات :    31حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :

 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
تدريس ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + ال

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  انظمة المعادالت والمتباينات غير اللطية  

  الفدل

 

 الهدف 
ان يحل معادلة ومتباينة غير 

 لطية
المفردا

المتاد ت   ت
 معمل الحاسبة  الوسارل

 
 التقويم   التدريس  التركيز     

 التقويم التكويني 
الهدف استعمال االة الحاسبة البيانية لحل 

 معادالت اسية بيانيا 
 ا

 لمواد الالزمة ا
 ال

 لة الحاسبة 
 ا

 رشادات التدريس 
 ا

فكر الطالى بان حلول انظمة 
نقاط تقاطع المعادالت هي نقطة او 

  الدوال

 أسرلة التعزيز :  
 العمل اي مجمولات متعاونة 

  1نشاط 
 بل البدء اي منا شة النشاظ البدء اي حل 

 المعادلة البسيطة 
 
 

 تدريى 
 حل التمارين  من الطالىاطلى 

5-2 
  2نشاط 

نتاكد من اذم الطالى لمافا نعيد اذم كتابة 
 المسارلة اي دورة نظام من المتباينات 

 

  
 التقوبم التكويني

للتأكد  4-12استعمل االسرلة من 
   الطالىمن اذم 

 ثم استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 

 استعمل الحاسبة 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  16حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ألواد المثلجات + التدريس ارز المفاهيم + 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 المعادالت الوسيطية

 -الحدة 
 الفدل

 

 

  المفردات   امثل المعادالت الوسيطية بيانيا الهدف 
المواد و 
 الوسارل

 

 

 التقويم التدريى  التدريس  التركيز 

 الترابط الراسي  
 ما  بل الدرس 

ت
مثيل الحركة باستعمال 

    دوال تربيعية 
 الدرس 
 

تمثيل المعادالت الوسيطية 
 بيانيا 

 
 ما بعد الدرس الدرس 

ت
مثيل موا ا تتمثل 

   معادالت وسيطية بيانيا 

 ز : أسرلة التعزي
 اط

  راءة اقرة لمافا ثم اسأل ؟ من الطالىلى 
  ما

الشكل الفي يمكن استعمالة لنمفجة ملعى 
 كرة السلة لند رمي الكرة باتجاه السلة 

 ما
في يعني كل من المسار والمدي لند رمي 

 كرة السلة 
 ال

 مسار هو المنحني التي تسلكة الكرة 
   التمثيل البياني للمعادالت الوسيطية 

  5و 4و،  3،  2 ، 1مثال 
 

 التقويم التكويني 

 التقوبم التكويني
  استعمل

   الطالىللتأكد من اذم  7-1االسرلة من 
  ثم استعمل

  الجدول اسفل الدفحة
 

( مستعمال المستويات  46 – 8أنوع أسرلة التدريبات ) 
 ترحة   التالية : المق

 
 األسرلة ) الواجى المنزلي ( المستوى

    
دتن  

 المتتسا
8-16  ،32 35-46  

ضمن 
 المتتسا

  46-35فردي  9-25

تقويم تكويني 
 : 

تحقق من 
مدي استيعاى 

الطالى 
للمفاهيم 

الواردة اي 
  الدروس 

4-4  ،4-5 



 

 

استعمل تمارين تحقق من اذمك بعد كل مثال 
 للمفاهيم الطالىللتحقق من مدي اذم 

 

 
فتق     

 المتتسا 
17-46  

  من أطلى
 منا شة وحل أسرلة " مسارل مذارات الطالى

  التفكير
 .العليا "، وأفكرهم بلطط حل المسألة

 
 اكتى : 
، المرحلة( اي مجلة 33حل تمرين ) الطالىمن أطلى 

ويمكن توظيا هفا التمرين كأحد بدارل التقويم 
 .التكويني

  

   33حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 مالحظات : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -وي التعليم الثان المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دالت الوسيطية معمل   تمثيل المعا

  الفدل

 

 الهدف 
ان يحل معادلة ومتباينة غير 

 لطية
المفردا

المتاد ت   ت
 معمل الحاسبة  الوسارل

 
 التقويم   التدريس  التركيز     

 التقويم التكويني 
الهدف استعمال االة الحاسبة البيانية لحل 

 معادالت اسية بيانيا 
 ا

 لمواد الالزمة ا
 ال

 الحاسبة  لة
 ا

 رشادات التدريس 
 ا

فكر الطالى بان حلول انظمة 
المعادالت هي نقطة او نقاط تقاطع 

  الدوال

 أسرلة التعزيز :  
 العمل اي مجمولات متعاونة 

  1نشاط 
 بل البدء اي منا شة النشاظ البدء اي حل 

 المعادلة البسيطة 
 
 

 تدريى 
 حل التمارين  من الطالىاطلى 

5-2 
  2نشاط 

د من اذم الطالى لمافا نعيد اذم كتابة نتاك
 المسارلة اي دورة نظام من المتباينات 

 

  
 التقوبم التكويني

 ا
للتأكد من  4-12ستعمل االسرلة من 

   الطالىاذم 
 ث

 م استعمل الجدول اسفل الدفحة 
 
 ا

 ستعمل الحاسبة 

 حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم           مقررات -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  ول  دليل المراجعة للفدل اال

  الفدل

 

  المفردات مراجعة ما تم دراستة اي الفدل االول   الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  مراجعة الدرتس 
اذا كانت االسئلة 

المعااة كافية 
لمراجعة 

المتضتعات التي 
تناتلتها االسئلة 
فذكر الالب 

بمرجعة الصفحات 
 في الكتاب المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 ا

فا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية 
الي حل المسارل افكرهم بلطوات حل 

المسارل ومنا شتذم ايذا و دم لذم 
مفيدا من التدريبات اي دورة ورق 

 لمل  
 
 
 

ان يجيبو  من الطالىدليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

. 

 تقويم تكويني : 
لي ر م المفردات يشير ا

الدفحة بعد كل مفردة التي 
 وردة ايذا 

 
 التقويم اللتامي 

تتعزز مفردات الطالى 
 الرياضية باستعمال الكلمات 

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ت + التدريس ارز المفاهيم + ألواد المثلجا

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل الرابع   

  الفدل

 

  المفردات ابع  مراجعة ما تم دراستة اي الفدل الر الهدف 
 

 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

 مراجعة الدروس  
افا كانت االسرلة 
المعطاة كااية 

لمراجعة 
الموضولات التي 
تناولتذا االسرلة 
افكر الطالى 

بمرجعة الدفحات 
 اي الكتاى المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 افا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية الي
حل المسارل افكرهم بلطوات حل المسارل 

ومنا شتذم ايذا و دم لذم مفيدا من 
 التدريبات اي دورة ورق لمل  

 
 
 

ان يجيبو  من الطالىدليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

. 

 تقويم تكويني : 
ا

لمفردات يشير الي ر م 
الدفحة بعد كل مفردة 

 التي وردة ايذا 
 

 التقويم اللتامي 
عزز مفردات الطالى تت

 الرياضية باستعمال الكلمات 

 مالحظات :   15حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :
 
 
 
 
 
 



 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم         مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
طا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية الب

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 -الحدة  دليل المراجعة للفدل الرابع   

  الفدل

 

  المفردات مراجعة ما تم دراستة اي الفدل الرابع   الهدف 
 

 يمالتقو التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

  مراجعة الدرتس 
اذا كانت االسئلة 

المعااة كافية 
لمراجعة 

المتضتعات التي 
تناتلتها االسئلة 
فذكر الالب 

بمرجعة الصفحات 
 في الكتاب المقرر

 

 ؟

 مراجعة حل المسارل 
 ا

فا احتاج الطالى الي تدريبات اضااية 
الي حل المسارل افكرهم بلطوات حل 

م المسارل ومنا شتذم ايذا و دم لذ
مفيدا من التدريبات اي دورة ورق 

 لمل  
 
 
 
 د

ان يجيبو  من الطالىليل التو ع اطلى 
 للي استلة دليل التو ع 

. 

 تقويم تكويني : 
المفردات يشير الي ر م 

الدفحة بعد كل مفردة التي 
 وردة ايذا 

 
 التقويم اللتامي 

تتعزز مفردات الطالى 
 الرياضية باستعمال الكلمات 

 مالحظات :   15تاى التمارين دفحة حل ك الواجى :
 
 



 

 

 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 ألرى+ الرؤوس المر مة & 

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 الدرس
 4التبار الفدل 

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 الهدف 
أن يجد الطالى ناتج الضرى اي 

 4العدد 
المفردا

 ت
 الضرى  

المواد و 
 الوسارل

 ورق مربعات لط الداد بطا ات  طع لد 

 

 معالجة االلطاء التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

 :  بل بدء االلتبار 
أصتر عددا من نسخ االوتبار بعدد 

 الب فصلي  
 

 لند بدء االلتبار : 
 أنبه الالب إلى ما يلي :

 أ
ن يكتى كل طالى اسمل اي أللا 

 ور ة االلتبار 
 ل

 دم التسرع اي اإلجابة .
 و

ضع اإلجابة اي المكان الملدص 
 .  لذا

 
أقرأ تعليمات االوتبار تاحدة  تلت 

ب لإلجابة األورى ت أفسح المجال للال
عن السؤال األتل ) تأكد من ذلك  ( ثم 

 انتقل للسؤال الثاني ت هكذا . 
 

 بعد االنتذاء من االلتبار : 
أصحح أتراق االوتبار ت أزتد الالب 

 بالتغذية الراجعة المناسبة ت بأسرع ما
 
 

 

 
بناء للا نتارج االلتبار ، أستعمل  الجدول 

لطالى بشكل التالي اي مراجعة المفاهيم إللداد ا
 مستمر . 

 
 
 
 

% 25ضمن المتوسط الطاء بعض الطالى 
 تقريبا 

 التيار احد المددرين 
 كتاى الطالى  دليل المعلم مشروع الفدل 

 المستوي الثاني 
 %  تقريبا 51الطاء الطالى اي 

 زيارة المو ع التعليمي 
 
 
 
 
 

 مالحظات :    33حل كتاى التمارين دفحة  الواجى :



 

 

 
 

 استراتيجية التدريس  اليـوم        مقررات   -التعليم الثانوي  المرحلة
ارز المفاهيم + ألواد المثلجات + التدريس 

التبادلي + القبعات الست + المسابقات + أسرلة 
البطا ات اكر، زواج، شارك + البطا ات المروحية 

 + الرؤوس المر مة & ألرى

  التاريخ  5الرياضيات  المــــادة

 سالدر
 الرموز  

 -الحدة 
 الفدل

 

 

 تذيرة الفدل اللامس  الهدف 

 
 التقويم التدريى  التدريس  التقديم و التذيرة



 

 

 دلول الحدارق 
ي

ستعمل الطالى 
عن ما تعلموه

كتابة وحل 
انظمة المعادالت  

اللطية اي 
التعامل مع 

مسارل من وا ع 
 الحياة  

ا
طلى من كل 

طالى ان يحدد 
المبلغ التي 

لارلتة  تداعة
لند زيارة 

 احدي الحدارق 
 
ا

لتعبير بالنظام 
 االتي الي 

5
 65ص=4س+

3
 65ص=5س+

  
 

 بل البدء اي الفدل ، أتحقق من تمكن 
الطالى من المتطلبات السابقة مستعمال 

 التذيرة اي كتاى الطالى دفحة
  (211 . ) 

التمادا للا 
نتارج التقويم 
التشليدي 

(   211دفحة ) 
أستعمل تعليمات 
مواجذة حاجات 
الطالى الفردية 

 بل تنفيف الفدل 
 و لاللل

 


