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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالنسبة الستراتيجيات التدريس المستخدمة ومكان التدريس والزمن فهذا يعتمد عليك وطريقتك: عزيزتي

 ذوقان عبيدات. وانصحك للرجوع الى كتاب استراتيجية التدريس في القرن الحادي والعشرين للمؤلف د
 جواهر الخير

 
 اللهم اجعل هذا العمل خالص لوجهك وتقبله يااارب

 
 
 
 



 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                               لمملكة العربية السعودية                                        ا
 التعليموزارة 

       (082 ) 
 تعليم بنات      

 ب الرياضجن التعليممكتب 
 م : المدرسة 

 

 6الفصل :الوحدة  ((كثيرات الحدود )) التهيئة   عنوان الدرس
 :المفردات 

 
___________ 

 : األهداف 
 .عبارات تتضمن وحيدات الحد الطالبة بسط ان ت -
 .درجة كثيرة حدود  الطالبة جدان ت -
 .كثيرة حدود بالصورة القياسية   الطالبة كتبان ت -
 ضرب كثيرات الحدودتطرح و تو الطالبة  جمع ان ت -

 .ان تشكر الطالبة هللا على نعمة العقل  -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
    

  

 .....أخرى تذكر غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس المدة الزمنية خطوات الدرس

 :التقديم
 (التركيز)

أعرض أمام الطالب مطوية جاهزة وأشرح لهم طريقة تصميمها ثم أطلب منهم أن يصمموا المطوية  :  تصميم المطوية   -1: مطوية الفصل  د 9
 .المساعدة على تنظيم األفكار والمالحظات حول دروس الفصل :توضيح الغرض من مطوية الفصل  -2.كما في  كتاب الطالب 

 ( أمثلة  –مفاهيم  –مالحظات ) تلخيص كل درس من دروس الفصل      
مناقشة المسألة الواردة في   لمـاذا ؟تستخدم نهاية كل درس في خطوة التقويم وفي المراجعات   : توضيح وقت استعمال مطوية الفصل   -3

 كتاب الطالب
 .   أطلب من الطالب اإلطالع على المراجعة السريعة  في الكتاب   -1:اختبار التهيئة 

 .       أطلب من الطالب حل اختبار التهيئة    -2
 . تصحيح إجابات الطالب على أسئلة اختبار التهيئة :  التصحـيـح  -1 :المعالجة 

 . حصر الطالب الذين أخطأوا في كل سؤال : التشخيص  -2
 .تعديل األخطاء بالمناقشة وإ عادة اإلجابة على كل سؤال أخطأوا في اإلجابة عليه :التقـــويـــم  -3

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 .أقالم ملونة
 

- 
 ناقش -شارك-اقرأ

 51 :التدريس  -
 51 :التدريب 

 د6 :التقويم 

   6عمل مطوية للفصل   :الواجب 
 .أ:المشرفة التربوية  .أ: مديرة المدرسة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                               لمملكة العربية السعودية                                        ا
 التعليموزارة 

       (082 ) 
 تعليم بنات      

 ب الرياضجن التعليممكتب 
 م : المدرسة 

 6الفصل :الوحدة  ضرب وحيدات الحد  عنوان الدرس
 :المفردات 
 وحيدة الحد

 الثابت

 : األهداف 
 .وحيدات الحد  الطالبة ضربان ت -
 .عبارات تتضمن وحيدات الحد  الطالبة بسطان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 .....أخرى تذكر غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس المدة الزمنية خطوات الدرس

 :التقديم
 (التركيز)

 .إجراء العمليات على العبارات األسية  :ما قبل الدرس  -1 د 9

 . وأبسط عبارات تتضمن وحيدات الحد . أضرب وحيدات الحد :  ضمن الدرس  -2

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 .أقالم ملونة

 اسئلة البطاقات -

لتتمكن من استعمال الصيغة  مالقيمتان اللتان تحتاج إلى معرفتهما:س: كتاب الطالب ، ثم أسئلة التعزيز : قراءة فقرة لمـاذا _ 1 51 :التدريس 
متى ستصبح قوة محرك السيارة أكبر أو تساوي :؟س3أي القيم في الصيغة مرفوع لألس :إليجاد قوة محرك السيارة باألحصنة؟س

 .كتلة السيارة بالركاب ؟
 (تقويم تكويني ) مناقشة أمثلة الدرس   ثم تحقق من فهمك :  أمثلة الدرس  -2
هي عدد أو متغير أو حاصل ضرب عدد في متغير أو أكثر بأسس صحيحة غير سالبة :  وحيدة الحد: المحتوى الرياضي  – 3

   مناقشة األمثلة-.هو وحيدة حد تمثل عدداً حقيقياً  والثابت . وتتكون من حد واحد فقط 

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 .أقالم ملونة
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 ( تقويم تكويني ) يحل جميع الطالب تمارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم  :فقرة تأكد  -1 51 :التدريب 
   .يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياتهم : فقرة تدرب وحل المسائل  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 .اقالم ملونة

 اعواد المثلجات

اكتب عدة نسخ تحتوي كل منها على عبارات بحاجة إلى تبسيط وأعط كل طالب نسخة واطلب إليه تبسيط عبارة ( بطاقة مكافئة )  -1   د6 :التقويم 
 . واحدة منها ، واطلب إليهم إعطاء الصور المبسطة لهذه العبارات قبل مغادرة الفصل

 .  ل تلخيص الدرس في مطوية الفص( تحت مسمى المطويات منظم أفكار )  -2  

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

 الكرسي الساخن-

   :س  4: كتاب التمارين ص  :الواجب 
 .أ:المشرفة التربوية  .أ: مديرة المدرسة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                               لمملكة العربية السعودية                                        ا
 التعليموزارة 

       (082 ) 
 تعليم بنات      

 ب الرياضجن التعليممكتب 
م : المدرسة 

 6الفصل :الوحدة  قسمة وحيدات الحد  عنوان الدرس
 :المفردات 
 رتبة المقدار

 .ناتج قسمة وحيدتي حد  الطالبة جدان ت -:األهداف 
 .عبارات تحتوي أسساً سالبة أو صفراً  الطالبة بسطان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
 .....أخرى تذكر غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس المدة الزمنية خطوات الدرس
 :التقديم

 (التركيز)
 .ضرب وحيدات الحد  :ما قبل الدرس  -1 د 9

 .وأبسط عبارات تحتوي أسساً سالبة أو صفراً . أجد ناتج قسمة وحيدتي حد : ضمن الدرس  -2

 -المدرسيالكتاب 
 السبورة 

 .أقالم ملونة

 اسئلة البطاقات -

في  5 11ماقيمة :في ابسط صورة ؟س 6 11ماقيمة :س: كتاب الطالب ، ثم أسئلة التعزيز : قراءة فقرة لمـاذا _ 1 51 :التدريس 
كيف تستطيع استعمال األسس لكتابة نسبة عدد سكان مدينة األحساء إلى عدد سكان مدينة : أبسط صوره؟س

 .الباحة؟
 ( تقويم تكويني ) مناقشة أمثلة الدرس   ثم تحقق من فهمك :  أمثلة الدرس  -2
يمكـن اسـتعمال مبـادخ اختصـار الكسـور ادعتياديـة إليجـاد نـاتج قسـمة وحيـدتي  :قسمة وحيدات الحد : المحتوى الرياضي  –3

 .بسرعة ، وتعبر عن العدد مقرباً ألقرب قوى العشرة  لمقارنة المقادير وتقدير الحسابات وإجرائها رتبة المقداروتستعمل .حد 

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 .أقالم ملونة
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 ( تقويم تكويني ) يحل جميع الطالب تمارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم : فقرة تأكد  -1 51 :التدريب 
   .يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياتهم : فقرة تدرب وحل المسائل  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 .اقالم ملونة

 اعواد المثلجات

 .اطلب إلى الطالب كتابة طريقتين يساعدهم فيها ضرب وحيدات الحد على فهم قسمة وحيدات الحد ( تعلم سابق )  -1  د6 :التقويم 
 .  تلخيص الدرس في مطوية الفصل ( تحت مسمى المطويات منظم أفكار )  -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

 الكرسي الساخن-

   :س    1:كتاب التمارين ص  :الواجب 
 .أ:المشرفة التربوية  .أ: مديرة المدرسة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                               لمملكة العربية السعودية                                        ا
 التعليموزارة 

       (082 ) 
 تعليم بنات      

 ب الرياضجن التعليممكتب 
 م   

 

 6الفصل :الوحدة  كثيرات الحدود  عنوان الدرس

 :المفردات 
درجة كثيرة -درجة وحيدة الحد-ثالثية الحدود-ثنائية لحد  -كثيرة حدود

 المعامل الرئيسي-الصورة القياسية لكثيرة الحدود-الحدود

 : األهداف 
 .درجة كثيرة الحدود الطالبة  جد ان ت -
 .كثيرة حدود بالصورة القياسية   الطالبة كتبان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 .....أخرى تذكر غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس المدة الزمنية خطوات الدرس
 :التقديم

 (التركيز)
 تمييز وحيدات الحد وخصائصها : ما قبل الدرس  -1 د 9

 .وأكتب كثيرة حدود بالصورة القياسية . أجد درجة كثيرة الحدود  :ضمن الدرس  -2

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 .أقالم ملونة

 اسئلة البطاقات -

ماذا ستكون قيمة ن لعام :؟س2112ماقيمة ن للعام:س: كتاب الطالب ، ثم أسئلة التعزيز : قراءة فقرة لمـاذا _ 1 51 :التدريس 
: منها؟س( ع)ماعدد وحيدات الحد التي يتكون التعبير :؟س2112باستعمال المعادلة أوجد قيمة ع للعام :؟س2111

 ( تقويم تكويني ) مناقشة أمثلة الدرس   ثم تحقق من فهمك :  أمثلة الدرس  -2 ماوحيدات الحد هذه ؟
هي مجموع أسس كل  ودرجة وحيدة الحد. هي وحيدة حد أو مجموع وحيدات حد  :كثيرة الحدود : المحتوى الرياضي  – 3

 . هي أكبر درجة ألي حد من حدودها  ودرجة كثيرة الحدود. متغيراتها 
 .  المعامل الرئيسوعند كتابة كثيرة الحدود بالصورة القياسية فإن معامل أول حد فيها يسمى 

 -المدرسي الكتاب
 -السبورة 

 .أقالم ملونة
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 ( تقويم تكويني ) يحل جميع الطالب تمارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم : فقرة تأكد  -1 51 :التدريب 
   .يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياتهم : فقرة تدرب وحل المسائل  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 .ملونةاقالم 

 اعواد المثلجات

أسأل الطالب أن يتنبؤوا كيف ستساعدهم اإلجراءات الرياضية التي استعملوها على تحديد درجة كثيرة الحدود في جمع  ( تعلم دحق )  -1  د6 :التقويم 
 .  تلخيص الدرس في مطوية الفصل ( تحت مسمى المطويات منظم أفكار )  -2.كثيرات الحدود وطرحها في الدرس القادم 

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

 الكرسي الساخن-

   :س  6: كتاب التمارين ص  :الواجب 
 .أ:المشرفة التربوية  .أ: مديرة المدرسة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                               لمملكة العربية السعودية                                        ا
 التعليموزارة 

       (082 ) 
 تعليم بنات      

 ب الرياضجن التعليممكتب 
م : المدرسة 

 

 6الفصل :الوحدة  جمع كثيرات الحدود وطرحها   عنوان الدرس
 :المفردات 

 
--------- 

 : األهداف 
 .ان تجمع الطالبة كثيرات الحدود  -

 .ان تطرح الطالبة كثيرات الحدود -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 .....أخرى تذكر غرفة المصادر   الفصل   :  الدرس مكان تنفيذ
 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس المدة الزمنية خطوات الدرس

 :التقديم
 (التركيز)

 . كتابة كثيرات الحدود بالصورة القياسية  :ما قبل الدرس  -1 د 9
 .وأطرح كثيرات الحدود . أجمع كثيرات الحدود  :ضمن الدرس  -2

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 .أقالم ملونة

 اسئلة البطاقات -

( 1ع)انظري الى كثيرتي الحدود اللتين تمثالن العدد التقريبي لحجاج الداخل :س: كتاب الطالب ، ثم أسئلة التعزيز : قراءة فقرة لمـاذا _ 1 51 :التدريس 
كيف ستجمع كثيرتي :هل الحدود متشابهة؟س.قارني بين كثيرتي الحدود :حدود كل منهما؟س ماعدد.بمئات األلوف( 2ع)وحجاج الخارج 

 . الحدود؟
 (تقويم تكويني ) مناقشة أمثلة الدرس   ثم تحقق من فهمك :  أمثلة الدرس  -2
 .ويمكن الجمع أفقياً أو رأسياً  الحدود المتشابهةيتم جمع كثيرات الحدود بجمع : المحتوى الرياضي  -3

 .   نظيرها الجمعيويمكن طرح كثيرة حدود بإضافة 

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 .أقالم ملونة
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 ( تقويم تكويني ) يحل جميع الطالب تمارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم : فقرة تأكد  -1 51 :التدريب 
   .يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياتهم : فقرة تدرب وحل المسائل  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 .اقالم ملونة

 اعواد المثلجات

اعمل عدة نسخ تحتوي كل منها على خمس كثيرات حدود وأعط كل طالب مجموعة منها واطلب إليه أن يعطي ( بطاقة مكافئة )  -1  د6 :التقويم 
 .النظائر الجمعية لكثيرات الحدود وتسليمها قبل مغادرة الفصل 

 .  تلخيص الدرس في مطوية الفصل ( تحت مسمى المطويات منظم أفكار )  -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-سبورةال

 الكرسي الساخن-

   :س 7: كتاب التمارين ص  :الواجب 
 .أ:المشرفة التربوية  .أ: مديرة المدرسة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                               لمملكة العربية السعودية                                        ا
 التعليموزارة 

       (082 ) 
 تعليم بنات      

 ب الرياضجن التعليممكتب 
م : المدرسة 

 6الفصل :الوحدة  ضرب وحيدة حد في كثيرة حد   عنوان الدرس
 :المفردات 
------ 

 .وحيدة حد في كثيرة حدود  الطالبة ضربان ت -: األهداف 
 .معاددت تتضمن حاصل ضرب وحيدات حد في كثيرات حدود الطالبة حل ان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
 .....أخرى تذكر غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس المدة الزمنية خطوات الدرس
 :التقديم

 (التركيز)
 . ضرب وحيدات الحد  :ما قبل الدرس  -1 د 9

 .وأحل معاددت تتضمن حاصل ضرب وحيدات حد في كثيرات حدود . أضرب وحيدة حد في كثيرة حدود  :ضمن الدرس  -2

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 .أقالم ملونة

 اسئلة البطاقات -

مالطول والعرض :س ماصيغة ايجاد مساحة المستطيل؟:س: كتاب الطالب ، ثم أسئلة التعزيز : قراءة فقرة لمـاذا _ 1 51 :التدريس 
 . م؟6صف كيف تجد مساحة غرفة عرضها :أي البعدين هو وحيدة حد ؟س:في الصيغة السابقة؟س

 ( تقويم تكويني ) مناقشة أمثلة الدرس   ثم تحقق من فهمك :  أمثلة الدرس  -2
يمكن استعمال خاصية التوزيع إليجاد ناتج ضرب وحيدة حد في  :  ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود: المحتوى الرياضي  -3

 . كثيرة حدود 

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 .أقالم ملونة
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 ( تقويم تكويني ) يحل جميع الطالب تمارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم : فقرة تأكد  -1 51 :التدريب 
   .يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياتهم : فقرة تدرب وحل المسائل  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 .اقالم ملونة

 اعواد المثلجات

اطلــب إلــى الطــالب كتابــة جملــة يتوقعــون فيهــا كيــف سيســاعدهم تعلــم ضــرب وحيــدة حــد فــي كثيــرة ( تعلــم دحــق )  -1  د6 :التقويم 
 .حدود على تعلم ضرب كثيرة حدود في كثيرة حدود أخرى في الدرس اآلتي 

 .  تلخيص الدرس في مطوية الفصل ( تحت مسمى المطويات منظم أفكار )  -2

 -الكتاب المدرسي
 الم ملونةاق-السبورة

 الكرسي الساخن-

   :س    8:  كتاب التمارين ص  :الواجب 
 .أ:المشرفة التربوية  .أ: مديرة المدرسة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                               لمملكة العربية السعودية                                        ا
 التعليموزارة 

       (082 ) 
 تعليم بنات      

 ب الرياضجن التعليممكتب 
م : المدرسة 

 6الفصل :الوحدة  ضرب كثيرات الحدود  عنوان الدرس
 :المفردات 

 طريقة التوزيع بالترتيب
 العبارة التربيعية

 .كثيرات الحدود باستعمال خاصية التوزيع   الطالبة ضربان ت -: األهداف 
 ثنائيتي حد باستعمال طريقة التوزيع بالترتيب  الطالبة ضربان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 .....أخرى تذكر غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس المدة الزمنية خطوات الدرس

 :التقديم
 (التركيز)

 .ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود  :ما قبل الدرس  -1 د 9
 .وأضرب ثنائيتي حد باستعمال طريقة التوزيع بالترتيب . باستعمال خاصية التوزيع أضرب كثيرات الحدود  :ضمن الدرس  -2

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة

 اسئلة البطاقات -

ع 1.5)مالعبارة التي ستحصل عليها إذا ضربت أول حد في العباره:س: كتاب الطالب ، ثم أسئلة التعزيز : قراءة فقرة لمـاذا _ 1 51 :التدريس 
مالعبارةالتي :؟س(22+ع1.5)في العبارة ( 181+ع)مالعبارة التي ستحصل عليها اذا ضربت الحد الثاني في : ؟س(22+

 . ستحصل عليها عند جمع الناتجين السابقين معا؟
 ( تقويم تكويني ) مناقشة أمثلة الدرس   ثم تحقق من فهمك :  أمثلة الدرس  -2
 .نستعمل خاصية التوزيع لضرب ثنائيتي حد ويمكن الضرب أفقياً أو رأسياً :  حدضرب ثنائيتي : المحتوى الرياضي  -3

 . بطريقة التوزيع بالترتيبوتسمى الصيغة المختصرة لخاصية التوزيع في ضرب ثنائيتي حد 
 .  ضرب كثيرات الحدودويمكن استعمال خاصية التوزيع في 

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 .أقالم ملونة
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 ( تقويم تكويني ) يحل جميع الطالب تمارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم : فقرة تأكد  -1 51 :التدريب 
   .يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياتهم : فقرة تدرب وحل المسائل  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 .اقالم ملونة

 اعواد المثلجات

 .اطلب إلى الطالب ذكر الخطوات الرياضية التي استعملوها عند ضرب ثنائيتي حد باستعمال طريقة التوزيع بالترتيب ( تعلم سابق )  -1  د6 :التقويم 
 .  تلخيص الدرس في مطوية الفصل ( تحت مسمى المطويات منظم أفكار )  -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

 الكرسي الساخن-

   :س   9:  التمارين ص كتاب  :الواجب 
 .أ:المشرفة التربوية  .أ: مديرة المدرسة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                               لمملكة العربية السعودية                                        ا
 التعليموزارة 

       (082 ) 
 تعليم بنات      

 ب الرياضجن التعليممكتب 
 م : المدرسة 

 6الفصل :الوحدة  حاالت خاصة من ضرب كثيرات الحدود  عنوان الدرس
 :المفردات 

 
------ 

 .حدين ومربع الفرق بينهما مربع مجموع الطالبة جد ان ت -:األهداف 
 .ناتج ضرب مجموع حدين بالفرق بينهما  الطالبة جدان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
 .....أخرى تذكر غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 المستخدمةاستراتيجية التدريس  الوسائل التعليمية سير الدرس المدة الزمنية خطوات الدرس
 :التقديم

 (التركيز)
 .ضرب ثنائيتي حد باستعمال طريقة التوزيع بالترتيب  :ما قبل الدرس  -1 د 9

.                               وأجد ناتج ضرب مجموع حدين بالفرق بينهما . أجد مربع مجموع حدين ومربع الفرق بينهما  :ضمن الدرس  -2
 -الكتاب المدرسي

 السبورة 
 .أقالم ملونة

 اسئلة البطاقات -

: ؟س(22+نق2)مالعامالن اللذان حاصل ضربهما :س: كتاب الطالب ، ثم أسئلة التعزيز : قراءة فقرة لمـاذا _ 1 51 :التدريس 
ب فهل =22أ، =نق2عندما :؟ س 2(22+نق 2)استعملي طريقة التوزيع بالترتيب إليجاد 

 (تقويم تكويني) ثم تحقق من فهمك مناقشة أمثلة الدرس :  ة الدرس أمثل -2 فسري اجابتك 2ب+أب2+2أ=2(22+نق2)
بعض أزواج ثنائيات الحد كالمربعات لها ناتج ضرب :  مربع مجموع حدين ومربع الفرق بينهما: المحتوى الرياضي  -3

 ( ب + أ ( ) ب  +أ = )  2(ب + أ ) يتبع قاعدة معينة ، واستعمال هذه القاعدة يسهل عملية إيجاد ناتج الضرب مثل 
 .أو ثالثي الحدود الذي يشكل مربعاً كامالً  بالمربع الكامليسمى ناتج مربع المجموع أو مربع الفرق بين حدين 

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 .أقالم ملونة
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 ( تقويم تكويني  )يحل جميع الطالب تمارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم : فقرة تأكد  -1 51 :التدريب 
   .يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياتهم : فقرة تدرب وحل المسائل  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 .اقالم ملونة

 اعواد المثلجات

مربعـات لمجمـوع أحـاديتي حـد وأعـط نسـخة لكـل طالـب واطلـب إليـه ذكـر  5اعمل عدة نسـخ تحتـوي كـل منهـا علـى ( بطاقة مكافئة )  -1  د6 :التقويم 
 .  تلخيص الدرس في مطوية الفصل ( تحت مسمى المطويات منظم أفكار )  -2.طريقة ضرب العبارات وتسليمها فبل مغادرة الفصل 

 -الكتاب المدرسي
 ونةاقالم مل-السبورة

 الكرسي الساخن-

   :س  51: كتاب التمارين ص  :الواجب 
 .أ:المشرفة التربوية  .أ: مديرة المدرسة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزيزتي: بالنسبة الستراتيجيات التدريس المستخدمة ومكان التدريس والزمن فهذا يعتمد عليك وطريقتك
 وانصحك للرجوع الى كتاب استراتيجية التدريس في القرن الحادي والعشرين للمؤلف د. ذوقان عبيدات

 فمن هللا عز وجل وان اخطأت فمن نفسي... اصبت ا ن
 

 .جواهر الخيرأختكم أ
 

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 )  
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 

 ....المدرسة : م       

 

 7الفصل الوحدة : التهيئة )) التحليل والمعادالت التربيعية((  عنوان الدرس
 المفردات :

 
 

 األهداف : 
 لل الفرق بني مربعني .ان حت -ثالثيات احلدود . الطالبة للان حت - وحيدات احلد . الطالبة للان حت -

 معادالت تربيعية . الطالبة لان حت -

 الحصة الصف خالتأري اليوم
    

  
 أخرى تذكر..... غرفة المصادر     الفصل  : مكان تنفيذ الدرس

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس
 وا املطوية كما يف  كتاب الطالب تصميم املطوية :  أعرض أمام الطالب مطوية جاهزة وأشرح هلم طريقة تصميمها مث أطلب منهم أن يصمم  -1مطوية الفصل : 

 توضيح الغرض من مطوية الفصل  :املساعدة على تنظيم األفكار واملالحظات حول دروس الفصل  -2
 أمثلة (  –مفاهيم  –تلخيص كل درس من دروس الفصل ) مالحظات      

 املراجعات      توضيح وقت استعمال مطوية الفصل : تستخدم هناية كل درس يف خطوة التقومي ويف   -3
 ملـاذا ؟

 مناقشة املسألة الواردة يف كتاب الطالب ) هندسة عمارة (
 

 اختبار التهيئة :
 أطلب من الطالب اإلطالع على املراجعة السريعة  يف الكتاب .     -1
 أطلب من الطالب حل اختبار التهيئة .          -2

  املعاجلة :
 على أسئلة اختبار التهيئة . التصحـيـح :  تصحيح إجابات الطالب  -1
 التشخيص : حصر الطالب الذين أخطأوا يف كل سؤال .  -2
 التقـــويـــم :تعديل األخطاء باملناقشة وإ عادة اإلجابة على كل سؤال أخطأوا يف اإلجابة عليه . -3

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 أوراق

 
 

- 
 ناقش -شارك-اقرأ

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. ديرة المدرسة : أ.م

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 )  
 تعليم بنات      

 لرياضبمنطقة ا للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 

 7الفصل الوحدة : تحليل وحيدات الحد  عنوان الدرس

 المفردات :
 الصيغة التحليلية  -
 القاسم املشرتك األكرب ) ق . م . أ (-

 األهداف : 
 وحيدات احلد إىل عواملها .الطالبة لل ان حت -
 يدات احلد .القاسم املشرتك األكرب لوح الطالبة دان جت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 وقسمة كثرية حدود على وحيدة حد . ضرب وحيدات احلد ما قبل الدرس : -1 د 9

 ضمن الدرس :  حتليل وحيدات احلد إىل عواملها . وإجياد القاسم املشرتك األكرب لوحيدات احلد . -2
 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم ._ قراءة 5 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين ( -2
 : حتليل وحيدات احلد يشبه حتليل األعداد الكلية . حتليل وحيدات احلداحملتوى الرياضي :  – 3

 . 1إذا ُعربر عنها حباصل ضرب أعداد أولية ومتغريات بأس  بالصيغة التحليليةوتكون وحيدات احلد 

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .ى الطالب حسب مستوياهتم فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين عل -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

) بطاقة مكافئة ( أعمل نسخاً متعددة خلمس جمموعات خمتلفة من وحيدات احلد وأعط كل طالب جمموعة منها وأطلب منهم كتابة ) ق . م . أ  -1  د6 التقويم :
 الفصل . ( لوحيدات احلد هذه وتسليمها قبل مغادرة غرفة 

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 )  
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 7الفصل الوحدة : استعمال خاصية التوزيع  عنوان الدرس
 المفردات :

 دحتليل كثرية احلدو 
 التحليل بتجميع احلدود
 خاصية الضرب الصفري

 

 األهداف : 
 خاصية التوزيع لتحليل كثرية احلدود  ل الطالبةستعمان ت -
  0+ ب س =  2أ س معادالت تربيعية على الصورة :الطالبة ل ان حت -
 

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 خرى تذكر.....أ غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 إجياد ) ق . م . أ ( جملموعة من وحيدات احلد .  ما قبل الدرس : -1 د 9

 ت تربيعية على الصورة :ضمن الدرس :  استعمال خاصية التوزيع لتحليل كثرية احلدود . وحل معادال -2
  0+ ب س =  2أ س

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين ( أمثلة الدرس :  مناقشة -2
: يعين كتابة كثرية احلدود على صورة حاصل ضرب عاملني أحدمها القاسم املشرتك األكرب لوحيدات احلد .  التحليل باستخدام خاصية التوزيعاحملتوى الرياضي :  – 3

الضرب الصفري إذا كان حاصل ضرب عاملني يساوي صفراً فإن أحدمها على األقل يساوي ميكن حل معادالت تربيعية باستعمال خاصية  خاصية الضرب الصفري :
 صفراً .

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .سائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم فقرة تدرب وحل امل -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

 ) تعلم سابق ( اطلب إىل الطلبة أن يكتبوا كيف ساعدهم الدرس السابق على تعلم املادة اجلديدة يف هذا الدرس  -5  د6 التقويم :
 لخيص الدرس يف مطوية الفصل .  ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( ت -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 يم بسم هللا الرحمن الرح                                                         لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 )  
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 7الفصل الوحدة : 0+ ب س + ج =  2المعادالت التربيعية س   عنوان الدرس

 المفردات :
 املعادالت الرتبيعية  

 األهداف : 
 0+ ب س + ج =  2حدود على الصورة : س لل ثالثيةان حت -
 0+ ب س + ج =  2املعادالت على الصورة :س الطالبة لان حت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 ية التدريس المستخدمةاستراتيج الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 ضرب ثنائيات احلد باستعمال طريقة التوزيع بالرتتيب . ما قبل الدرس : -1 د 9
 0+ ب س + ج =  2ضمن الدرس : حتليل ثالثية حدود على الصورة : س -2
 0+ ب س + ج =  2وحل املعادالت على الصورة : س 

 خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من 

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين ( -2
+ ب س + ج إىل عاملي ثنائيات حد ممكناً إذا كان عاملي ج ) م  2يكون حتليل ثالثيات احلدود على الصورة : س ل ثالثيات احلدود :حتلياحملتوى الرياضي :  – 3

 ، ن ( عددين صحيحني حيققان العالقتني : م + ن = ب ، م ن = ج ، وإال فالتحليل غري ممكن .

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

وأطلب إليهم كتابة الربط بني ما تعلموه يف هذا  0=  + ب س + ج 2سحق ( أخرب الطالب أهنم سيدرسون يف الدرس القادم املعادالت الرتبيعية : أ ) تعلم ال -1  د6 التقويم :
 الدرس بالدرس الالحق من خالل تصورهم .

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2 

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-سبورةال

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 )  
 ناتتعليم ب      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 7الفصل الوحدة : 0+ ب س + ج =  2المعادالت التربيعية أس   عنوان الدرس
 المفردات :

 
 كثرية احلدود األولية

 األهداف : 
 0+ ب س + ج =  2أ س ثالثية حدود على الصورة :الطالبة لل ان حت -
 0+ ب س + ج =  2معادلة على الصورة :أ سالطالبة ل ان حت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 يز()الترك

 0+ ب س + ج =  2حتليل ثالثية حدود على الصورة : س ما قبل الدرس : -1 د 9
 0+ ب س + ج =  2ضمن الدرس :  أحلل ثالثية حدود على الصورة : أ س -2

 0+ ب س + ج =  2أحل معادلة على الصورة : أ س               
 ريبات .وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتد

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين ( -2
بالتجميع عرب عن ثالثية احلدود على صورة  1فيها أكرب من  2: لتحليل ثالثية حدود معامل س س + ج+ ب  2حتليل ثالثية احلدود أ ساحملتوى الرياضي :  – 3

+ م س + ن س + ج حيث م + ن = ب ، م ن = أ ج ، مث مجع احلدود ذات العوامل املشرتكة وحلل بإخراج ) ق . م . أ ( لكل  2عبارة من أربعة حدود ، أ س
 توزيع . جتميع مث حلل باستعمال خاصية ال

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -لسبورةا 

 اقالم ملونة.
 

 

 ) تعلم سابق ( أسأل الطالب كيف ساعدهم الدرس السابق على تعلم املادة اجلديدة يف هذا الدرس . -1 د6 التقويم :
  ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. المدرسة : أ. مديرة

 خطيط اليومي للدرس الت



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 )  
 تعليم بنات      

 ضبمنطقة الريا للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 7الفصل الوحدة : المعادالت التربيعية : الفرق بين مربعين   عنوان الدرس

 المفردات :
 الفرق بني مربعني

 األهداف : 
 ثنائية حد على صورة فرق مربعني .الطالبة لل ان حت -
 معادالت على صورة الفرق بني مربعني .الطالبة ل ان حت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 د إىل ثنائييت حد .حتليل ثالثية حدو  ما قبل الدرس : -1 د 9

 ضمن الدرس : حتليل ثنائية حد على صورة فرق مربعني . وحل معادالت على صورة الفرق بني مربعني . -2
 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .  _ قراءة فقرة ملـاذا :1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين ( -2
 وأحد عاملي ثنائية احلد هو ) أ + ب ( الذي 2َو ب 2هي فرق بني املربعني أ 2ب – 2: ثنائية احلد أ حتليل الفرق بني مربعنياحملتوى الرياضي :  – 3

 ب ( والذي ميثل الفرق بني اجلذرين الرتبيعيني األساسيني .  –والعامل اآلخر هو ) أ  2َو ب 2ميثل جمموع اجلذرين الرتبيعيني األساسيني لـ أ

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 كد من فهمهم ) تقومي تكويين ( فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأ -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

 .  على ورقة وتسليمها قبل مغادرة الفصل 00 – 2س 11) بطاقة مكافئة ( اطلب إىل الطالب كتابة عوامل  -1  د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2   

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 )  
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 7الفصل الوحدة : المعادالت التربيعية : المربعات الكاملة   عنوان الدرس
 المفردات :

 
 املربع الكامل لثالثية حدود

 األهداف : 
 ثالثية احلدود اليت على صورة مربع كامل .الطالبة لل ان حت -
 معادالت تتضمن مربعات كاملة .الطالبة ل ان حت -

 

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 إجياد ناتج ضرب جمموع وحيديت حد يف الفرق بينهما . ما قبل الدرس : -1 د 9
 ن مربعات كاملة .ضمن الدرس : أحلل ثالثية احلدود اليت على صورة مربع كامل . وأحل معادالت تتضم -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 من فهمك ) تقومي تكويين (أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق  -2
: إذا كانت ثالثية احلدود تشكل مربعاً كاماًل فإنه ميكن حتليلها إىل ثنائييت حد متساويتني أو مربع  حتليل ثالثيات حدود تشكل مربعات كاملةاحملتوى الرياضي :  – 3

 دين األول واألخري لثالثية احلدود ) بناء على إشارة احلد األوسط يف ثالثية احلدود ( ثنائية حد . والعامالن مها جمموع أو الفرق بني اجلذرين الرتبيعيني األساسيني للح

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .سائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم فقرة تدرب وحل امل -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

 الً أم ال .) فهم الرياضيات ( أطلب إىل كل طالب أن يكتب أو خيرب زميله عن الطريقة اليت حيدد من خالهلا إن كانت ثالثية احلدود تشكل مربعاً كام -1  د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزيزتي: بالنسبة الستراتيجيات التدريس المستخدمة ومكان التدريس والزمن فهذا يعتمد عليك وطريقتك
 وانصحك للرجوع الى كتاب استراتيجية التدريس في القرن الحادي والعشرين للمؤلف د. ذوقان عبيدات

 فمن هللا عز وجل وان اخطأت فمن نفسي... اصبت ا ن
 

 أ.جواهر الخيرأختكم 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 الوحدة : الدوال التربيعية )تهيئة(   عنوان الدرس
 8الفصل 

 المفردات :
 

------- 

 األهداف : 
 املعادالت الرتبيعية بيانياً ،وبإكمال املربع ، وبالقانون العامالطالبة ل ان حت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
 أخرى تذكر..... غرفة المصادر     الفصل  : مكان تنفيذ الدرس

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس
 تصميم املطوية :  أعرض أمام الطالب مطوية جاهزة وأشرح هلم طريقة تصميمها مث أطلب منهم أن يصمموا املطوية كما يف  كتاب الطالب   -1مطوية الفصل : 

 الغرض من مطوية الفصل  :املساعدة على تنظيم األفكار واملالحظات حول دروس الفصل .توضيح  -2
 أمثلة (  –مفاهيم  –تلخيص كل درس من دروس الفصل ) مالحظات      

 توضيح وقت استعمال مطوية الفصل : تستخدم هناية كل درس يف خطوة التقومي ويف املراجعات        -3
 ملـاذا ؟

 مناقشة املسألة الواردة يف كتاب الطالب ) تكاليف (
 

 اختبار التهيئة :
 أطلب من الطالب اإلطالع على املراجعة السريعة  يف الكتاب .     -1
 أطلب من الطالب حل اختبار التهيئة .          -2

  املعاجلة :
 التصحـيـح :  تصحيح إجابات الطالب على أسئلة اختبار التهيئة .  -1
 التشخيص : حصر الطالب الذين أخطأوا يف كل سؤال .  -2
 التقـــويـــم :تعديل األخطاء باملناقشة وإ عادة اإلجابة على كل سؤال أخطأوا يف اإلجابة عليه . -3

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 أوراق

- 
 ناقش -شارك-اقرأ

- 

     الواجب :
 التربوية :أ.المشرفة  مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 

 8الفصل الوحدة : تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا   عنوان الدرس

 المفردات :
 الدوال غري اخلطية  ،  الدالة الرتبيعية
 الصورة القياسية  ،  القطع املكافئ

 حمور التماثل  ،  الرأس
 القيمة الصغرى  ،  القيمة العظمى

 متماثل

 األهداف : 
 التمثيالت البيانية للدوال الرتبيعية . الطالبة للان حت -
 الدوال الرتبيعية بيانياً . الطالبة ثلان مت -
 ان تراعي الطالبة الدقة اثناء الرسم . -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 متثيل الدوال اخلطية بيانياً . ما قبل الدرس : -1 د 9

 الرتبيعية بيانياً .ضمن الدرس : حتليل التمثيالت البيانية للدوال الرتبيعية . ومتثيل الدوال  -2
 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .                               

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 المسطره

 لوحة
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين ( -2
+  2. وعندما تكتب الدالة الرتبيعية بالصورة القياسية ص = أ س رأس القطع عظمى للقطع املكافئأو  صغرى: تسمى النقطة اليت تكون عندها القيمة  الرأساحملتوى الرياضي :  – 3

ورأسه  مفتوحًا إىل أسفلفيكون القطع املكافئ أ سالبًا ورأسه النقطة املمثلة للقيمة الصغرى ، أما عندما يكون  مفتوحًا إىل األعلىيكون القطع املكافئ  موجباً أ ب س + ج ، ويكون 
 النقطة املمثلة للقيمة العظمى .

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 المسطره

 لوحة
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 المسطره

 لوحة

 

نقطة رأس القطع املكافئ وحتديد إن   ) بطاقة مكافئة ( اعمل نسخًا متعددة خلمسة متثيالت خمتلفة لدوال تربيعية وأعط متثياًل واحدًا لكل طالب وأطلب إليهم كتابة إحداثيات -1   د6 التقويم :
 كان له قيمة عظمى أم قيمة صغرى . 

 لفصل .  ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية ا -2  

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 8الفصل الوحدة : حل المعادالت التربيعية بيانيًا   عنوان الدرس

 المفردات :
 

 اجلذر املكرر

 األهداف : 
 املعادالت الرتبيعية بيانياً . الطالبة لان حت -
 حلول املعادالت الرتبيعية من متثيلها البياين .الطالبة قدر ان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس  الوسائل التعليمية سير الدرس
 المستخدمة

 التقديم:
 )التركيز(

 حل املعادالت الرتبيعية بالتحليل إىل العوامل . ما قبل الدرس : -1 د 9
 ضمن الدرس : حل املعادالت الرتبيعية بيانياً . وتقدير حلول املعادالت الرتبيعية من متثيلها البياين . -2

 والتدريبات .وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة  

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 المسطرة

 لوحة

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (  -2
يساعد جدول قبل متثيل الدالة على معرفـة إذا كانـت للدالـة مقطـع سـيين .إذا كانـت قـيم )ص( مجيعهـا  ال يوجد جذور حقيقية :احملتوى الرياضي :  –3

 ذور حقيقية .موجبة وكانت تتناقص أواًل مث تتزايد أو كانت القيم مجيعها سالبة وتتزايد أواًل مث تتناقص فالتمثيل ال يقطع حمور السينات وليس له ج
عند وجود عاملني متساويني لثالثية احلدود يف املعادلة الرتبيعية فسيوجد جذر واحد يسمى اجلذر املكرر ، وإذا كانت القيمة الصغرى أو  ملكرر :اجلذر ا

 العظمى لـ)ص( يف املدى تساوي صفراً فالرأس يقع على حمور السينات واحلل هو جذر مكرر .

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 مسطرةال

 لوحة

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

ت ) تعلـم سـابق ( اطلـب إىل الطلبـة أن يكتبـوا طـريقتني توضـحان كيـف ســاعدهم تعلـم متثيـل الـدوال الرتبيعيـة يف الـدرس السـابق علـى حـل املعــادال -1  د6 التقويم :
 الرتبيعية يف هذا الدرس .

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 8الفصل الوحدة : حل المعادالت التربيعية بإكمال المربع   عنوان الدرس
 المفردات :

 
 إكمال املربع

 األهداف : 
 العبارة الرتبيعية على صورة مربع كامل .الطالبة كتب ان ت -
 معادالت تربيعية بإكمال املربع .الطالبة ل ان حت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس  الوسائل التعليمية سير الدرس
 المستخدمة

 التقديم:
 )التركيز(

 ما قبل الدرس : حل معادالت تربيعية باستعمال خاصية اجلذر الرتبيعي . -1 د 9
 كتابة العبارة الرتبيعية على صورة مربع كامل . وحل معادالت تربيعية بإكمال املربع . ضمن الدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم . -1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (  -3
بإكمال املربع أن احللول دائماً ستكون أعداداً صحيحة ، وإذا كانت املعادلة  ال يعين حل املعادالت الرتبيعية حلول غري نسبية :احملتوى الرياضي :  – 4

 حتتوي على حد ثابت غري صفري فلن جيعل إكمال املربع على األرجح الثابت مربعاً كامالً وبذلك تكون احللول غري نسبية .

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

 اإلجراءات اليت يستعملوهنا حلل معادلة تربيعية بطريقة إكمال املربع .) فهم الرياضيات ( أسأل الطالب عن  -1  د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 8الفصل الوحدة : حل المعادالت التربيعية باستعمال القانون العام   عنوان الدرس
 المفردات :
 القانون العام

 املميز

 األهداف : 
 معادالت تربيعية باستعمال القانون العام . الطالبة لان حت -
 املميز لتحديد عدد حلول معادلة تربيعية . الطالبة ستعملان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 حل معادالت تربيعية بإكمال املربع . ما قبل الدرس : -1 د 9
 حل معادالت تربيعية باستعمال القانون العام . واستعمال املميز لتحديد عدد حلول معادلة تربيعية . ضمن الدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .   

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (  -2
على الرغم من أن القـانون العـام قـد ال يكـون أسـهل طريقـة حلـل بعـت املعـادالت الرتبيعيـة  القانون العام :احملتوى الرياضي :  – 3

 بإكمال املربع . 0+ ب س + ج =  2إال أنه مفيد دائماً . والشتقاق هذا القانون حل املعادلة : أ س

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين ( فقرة تأكد  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

) بطاقة مكافئة ( اعمل نسخاً خلمس معادالت تربيعية خمتلفة ووزعها على الطالب واطلب إىل كل منهم أن حيسب املميز  -1  د6 التقويم :
 وحيدد عدد احللول احلقيقية ملعادلته . 

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     واجب :ال
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزيزتي: بالنسبة الستراتيجيات التدريس المستخدمة ومكان التدريس والزمن فهذا يعتمد عليك وطريقتك
 وانصحك للرجوع الى كتاب استراتيجية التدريس في القرن الحادي والعشرين للمؤلف د. ذوقان عبيدات

 فمن هللا عز وجل وان اخطأت فمن نفسي... اصبت ا ن
 

 أ.جواهر الخيرأختكم 
 

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 

 9الفصل الوحدة : الدوال الجذرية والمثلثات )تهيئة(   عنوان الدرس

 المفردات :
----- 

 

 دوال جذرية وأجري حتويالت عليها . الطالبة ثلان متاألهداف : 
 عبارات جذرية وأمجعها وأطرحها وأضرهبا . الطالبة بسطان ت -
 معادالت جذرية . الطالبة لان حت -
 نظرية فيثاغورس . الطالبة ستعملان ت -
 النسب املثلثية . الطالبة دان جت -

 

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر     الفصل  : مكان تنفيذ الدرس

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس
 

 تصميم املطوية :  أعرض أمام الطالب مطوية جاهزة وأشرح هلم طريقة تصميمها مث أطلب منهم أن يصمموا املطوية كما يف  كتاب الطالب   -1مطوية الفصل : 
 توضيح الغرض من مطوية الفصل  :املساعدة على تنظيم األفكار واملالحظات حول دروس الفصل . -2

 أمثلة (  –اهيم مف –تلخيص كل درس من دروس الفصل ) مالحظات      
 توضيح وقت استعمال مطوية الفصل : تستخدم هناية كل درس يف خطوة التقومي ويف املراجعات        -3

 ملـاذا ؟
 مناقشة املسألة الواردة يف كتاب الطالب ) احمليطات (

 اختبار التهيئة :
 أطلب من الطالب اإلطالع على املراجعة السريعة  يف الكتاب .     -1
 أطلب من الطالب حل اختبار التهيئة .          -2

  املعاجلة :
 التصحـيـح :  تصحيح إجابات الطالب على أسئلة اختبار التهيئة .  -1
 التشخيص : حصر الطالب الذين أخطأوا يف كل سؤال .  -2
 جابة علي  .التقـــويـــم :تعديل األخطاء باملناقشة وإ عادة اإلجابة على كل سؤال أخطأوا يف اإل -3

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 أوراق

- 
 ناقش -شارك-اقرأ

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 

 9الفصل الوحدة : تبسيط العبارات الجذرية  عنوان الدرس

 المفردات :
 املرافق - إنطاق املقام - العبارة اجلذرية

 األهداف : 
 خاصية ضرب اجلذور الرتبيعية يف تبسيط العبارات اجلذرية . الطالبة ستعملان ت -
 خاصية قسمة اجلذور يف تبسيط العبارات اجلذرية . الطالبة ستعملان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 إجياد اجلذور الرتبيعية .  ما قبل الدرس : -1 د 9

   يف تبسيط العبارات اجلذرية . ضمن الدرس : استعمال خاصية ضرب اجلذور الرتبيعية وخاصية قسمة اجلذور الرتبيعية -2
 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .                          

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين ( -2
: ميكن استعمال خاصية الضرب لتبسيط العبارات اجلذرية وحاصل ضرب جذور أعداد غري  خاصية ضرب اجلذور الرتبيعيةاحملتوى الرياضي :  – 3

 سالبة يساوي اجلذر الرتبيعي حلاصل ضرب هذه األعداد . 
: ميكن استعمال خاصية القسمة يف تبسيط العبارات اجلذرية وجذر ناتج قسمة عدد غري سالب على عدد موجب  ة اجلذور الرتبيعيةخاصية قسم

 يساوي ناتج قسمة اجلذر الرتبيعي األساسي هلذين العددين .

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  فقرة تأكد : -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 ية تتطلب استعمال املرافق إلنطاق املقام يف كل منها ، مث اطلب إليهم تبسيطها .) بطاقة مكافئة ( اطلب إىل الطالب أن يكتبوا عبارات جذر  -1   د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2  

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 

 9الفصل الوحدة : العمليات على العبارات الجبرية  عنوان الدرس

 المفردات :
------- 

 

 األهداف : 
 العبارات اجلذرية وأطرحها . الطالبة معان جت -
 العبارات اجلذرية . الطالبة ضربان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  الدرسمكان تنفيذ 

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 تبسيط العبارات اجلذرية. ما قبل الدرس : -1 د 9
 وضرب العبارات اجلذرية . ضمن الدرس : مجع وطرح العبارات اجلذرية ، -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (   أمثلة الدرس : -2
ميكن مجع العبـارات اجلذريـة وطرحهـا إذا كـان مـا حتـت جـذورها متشـاهباو فقـط . وميكـن ضـرب  العمليات على العبارات اجلذرية :احملتوى الرياضي :  –3

 العبارات اجلذرية سواء تشاب  ما حتت جذورها أم ال .

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

حـول  ) تعلم الحق ( اطلب إىل الطالب أن يدونوا توقعاهتم عن العالقة بني ما تعلموه اليوم حـول مجـع العبـارات اجلذريـة وطرحهـا بالـدرس القـادم -1   د6 التقويم :
 املعادالت اجلذرية .

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 9الفصل الوحدة : المعادالت الجذرية عنوان الدرس
 المفردات :

 املعادالت اجلذرية
 احللول الدخيلة

 األهداف : 
 معادالت جذرية . الطالبة لان حت -
 جذرية تتضمن حلوالو دخيلة .معادالت الطالبة ل ان حت -

 

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 ما قبل الدرس : مجع العبارات اجلذرية وطرحها وضرهبا . -1  د 9
 حل معادالت جذرية ، وحل معادالت جذرية تتضمن حلوالو دخيلة . ضمن الدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم . -1  51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (  -2
يعهــا بتعويضــها يف املعادلــة األصــلية ، مــن األةيــة  كــان عنــد حــل املعــادالت اجلذريــة التحقــق دائمــاو مــن احللــول مج حلــول املعــادالت اجلذريــة :احملتــوى الرياضــي :  – 3

 . دخيالو حيث ميكن أن يكون حل أو أكثر من هذه احللول 

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

 اجلذرية . ) تعلم سابق ( اطلب إىل الطالب توضيح كيف ساعدهم الدرس السابق حول العمليات على العبارات الرتبيعية يف درس اليوم حول املعادالت -1  د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 

 9الفصل الوحدة : نظرية فيثاغورس  عنوان الدرس

 المفردات :
 الوتر   ،   الساق

 املعكوس
 ثالثية فيثاغورس

 األهداف : 
 مسائل باستعمال نظرية فيثاغورس الطالبة لان حت -
 إذا كان املثلث املعطى قائم الزاوية أم ال . الطالبة ددان حت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 باستعمال خاصية اجلذر الرتبيعي . حل معادالت تربيعية ما قبل الدرس : -1 د 9
 ث املعطى قائم الزاوية أم ال حل مسائل باستعمال نظرية فيثاغورس ، وحتديد إذا كان املثل ضمن الدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .                

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 – مثلث قائم الزاوية

 لوحة

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (  -2
إلجيــاد طــول ضـــلع يف املثلــث القـــائم الزاويــة عنــدما يكـــون طــوال الضـــلعني  ميكــن اســـتعمال نظريــة فيثـــاغورس نظريـــة فيثــاغورس :احملتــوى الرياضــي :  – 3

 اآلخرين للمثلث القائم الزاوية معلومني . وإلجياد طول ضلع اكتب معادلة فيثاغورس بداللة هذا الضلع .      

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 -مثلث قائم الزاوية

 لوحة

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

 صف .) تعلم الحق ( اطلب إىل الطالب أن يكتبوا عن ارتباط درس اليوم بالدرس التايل املتعلق بقانون املسافة بني نقطتني وقانون نقطة املنت -1   د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. المدرسة : أ.مديرة 

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 9الفصل الوحدة : المسافة بين نقطتين  عنوان الدرس
 المفردات :

 
 قانون املسافة بني نقطتني

 نقطة املنتصف
 قانون نقطة املنتصف

 األهداف : 
 

 املسافة بني نقطتني يف املستوي اإلحداثي . الطالبة دان جت -
 نقطة املنتصف بني نقطتني يف املستوي اإلحداثي . الطالبة دان جت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية الدرسسير 

 التقديم:
 )التركيز(

 استعمال نظرية فيثاغورس . ما قبل الدرس : -1  الرتكيز : د 9
 إجياد املسافة بني نقطتني يف املستوي اإلحداثي ، وإجياد نقطة املنتصف بني نقطتني يف املستوي اإلحداثي .    ضمن الدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .          

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 لوحة

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1  التدريس : 51 التدريس :
 مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (   أمثلة الدرس : -2
 ميكنك استعمال القانون :     قانون املسافة بني نقطتني :احملتوى الرياضي :  – 3

 ( يف املستوي اإلحداثي . وترتيب النقطتني غري مهم للرتبيع . 2، ص 2( ، ) س 1، ص 1إلجياد املسافة بني أي نقطتني ) س

 -رسيالكتاب المد
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 لوحة

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 ملونة.اقالم 
 

 

) بطاقــة مكافئــة ( اطلــب إىل الطــالب رســم قطــع مســتقيمة علــى ورقــة مربعــات أيــث ال تكــون رأســية أو أفقيــة وإحــداثيات كــل منهــا أعــداد كليــة  -1  د6 التقويم :
 وأطلب إليهم استعمال قانون املسافة بني نقطتني إلجياد أطوال القطع املستقيمة اليت رمسوها .

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 9الفصل الوحدة : المثلثات المتشابهة  عنوان الدرس
 المفردات :

 
 املثلثات املتشاهبة

 األهداف : 
 ما إذا كان مثلثان متشاهبني أم الالطالب  دد ان حت -
 العناصر اجملهولة يف مثلثني متشاهبني الطالبة دان جت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  
 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 حل التناسبات . ما قبل الدرس : -1 د 9
 حتديد ما إذا كان مثلثان متشاهبني أم ال ، وحتديد العناصر اجملهولة يف مثلثني متشاهبني .   ضمن الدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .          

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 اوراق عمل

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (   أمثلة الدرس : -2
للمثلثات املتشاهبة الشكل نفس  ، إال أن  ليس ضرورياو أن تكون ألضالعهما القياسات نفسها . واألضالع  املثلثات املتشاهبة :احملتوى الرياضي :  – 3

 متساوية القياس .        املتناظرة يف املثلثات املتشاهبة متناسبة ، والزوايا املتناظرة

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 لوحة 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

 ) فهم الرياضيات ( اطلب إىل الطالب كتابة التناسبات اليت ميكن تكوينها من املثلثني املتشاهبني ب ك ر ، ر س ت . -1    د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 استعمال نظرية فيثاغورس . ما قبل الدرس : -1   د 9
 إجياد النسب املثلثية للزوايا ، واستعمال حساب املثلثات حلل املثلث .    ضمن الدرس : -2

 -لكتاب المدرسيا
 السبورة 

 أقالم ملونة.

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 51 التدريس :
 مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (   أمثلة الدرس : -2
تتضــمن النســب املثلثيــة اجليــب وجيــب التمــام والظــل ، وكــذلك القــاطع وقــاطع التمــام وظــل التمــام والــيت ســيتعلمها الطــالب يف  النســب املثلثيــة :احملتــوى الرياضــي :  – 3

 املرحلة الثانوية .
ل أضـالع املثلثـات القائمـة بالنسـبة لزواياهـا . وتسـتعمل النسـب إلجيـاد أطـوال األضـالع اجملهولـة . ويسـتعمل معكـوس النسـب املثلثيـة وتعرب النسب املثلثية عن نسب أطوا

 إلجياد قياسات الزاوية اجملهولة .       

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  فقرة تأكد : -1 51 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 ساعدهم درس نظرية فيثاغورس يف درس النسب املثلثية .) تعلم سابق ( اطلب إىل الطالب كتابة مجلة توضح كيف  -1 د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 9الفصل الوحدة : النسب المثلثية  عنوان الدرس

 المفردات :
 حساب املثلثات  ،  النسب املثلثية 

 اجليب  ،  جيب التمام  ،  الظل
 حل املثلث

 معكوس اجليب
 معكوس جيب التمام

 معكوس الظل

 األهداف : 
 النسب املثلثية للزوايا . الطالبة دان جت -
 حساب املثلثات حلل املثلثات . الطالبة ستعملان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 التخطيط اليومي للدرس 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزيزتي: بالنسبة الستراتيجيات التدريس المستخدمة ومكان التدريس والزمن فهذا يعتمد عليك وطريقتك
 وانصحك للرجوع الى كتاب استراتيجية التدريس في القرن الحادي والعشرين للمؤلف د. ذوقان عبيدات

 فمن هللا عز وجل وان اخطأت فمن نفسي... اصبت ا ن
 

 أ.جواهر الخيرأختكم 
 

 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 02الفصل الوحدة : االحصاء و االحتمال ) التهيئة (  عنوان الدرس

 المفردات :
------- 

 

 األهداف : 
 دراسات مسحية وأقّوم نتائجها . الطالبة صممان ت -
 مسائل باستعمال التباديل والتوافيق . الطالبة لان حت -
 احتماالت حوادث مركبة الطالبة دن جتأ -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    
  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر     الفصل  : مكان تنفيذ الدرس

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس
 أعرض أمام الطالب مطوية جاهزة وأشرح هلم طريقة تصميمها مث أطلب منهم أن يصمموا املطوية كما يف  كتاب الطالب   تصميم املطوية :  -1مطوية الفصل : 

 توضيح الغرض من مطوية الفصل  :املساعدة على تنظيم األفكار واملالحظات حول دروس الفصل . -2
 أمثلة (  –مفاهيم  –تلخيص كل درس من دروس الفصل ) مالحظات      

 توضيح وقت استعمال مطوية الفصل : تستخدم هناية كل درس يف خطوة التقومي ويف املراجعات        -3
 ملـاذا ؟

 مناقشة املسألة الواردة يف كتاب الطالب ) مدارس (
 

 اختبار التهيئة :
 أطلب من الطالب اإلطالع على املراجعة السريعة  يف الكتاب .     -1
 أطلب من الطالب حل اختبار التهيئة .          -2

  املعاجلة :
 التصحـيـح :  تصحيح إجابات الطالب على أسئلة اختبار التهيئة .  -1
 التشخيص : حصر الطالب الذين أخطأوا يف كل سؤال .  -2
 جابة علي  .التقـــويـــم :تعديل األخطاء باملناقشة وإ عادة اإلجابة على كل سؤال أخطأوا يف اإل -3

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 أوراق ملونة

- 
 ناقش -شارك-اقرأ

- 

   الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 02الفصل الوحدة : تصميم دراسة مسحية  عنوان الدرس
 المفردات :

 الدراسة املسحية  العينة ،  اجملتمع  ،
 الدراسة القائمة على املالحظة ، التجربة  

 العينة املتحيزة  ،   العينة العشوائية
 العينة العشوائية البسيطة
 العينة العشوائية الطبقية
 مةالعينة العشوائية املنتظ

 األهداف : 
 دراسة مسحية . الطالبة صممان ت -
 الطرق املختلفة الختيار العينة . الطالبة على تعرفان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 تنظيم البيانات باستعمال اجلداول التكرارية . ما قبل الدرس : -1 د 9
 ضمن الدرس : تصميم دراسة مسحية . والتعرف على الطرق املختلفة الختيار العينة . -2
 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .  

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 اوراق عمل-لوحة

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 01 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين ( -2
 : ميكنك من خالل أخذ عينة من اجملتمع تقدير خصائص اجملتمع والتوصل إىل تنبؤات بناًء على خصائص العينة .  العينة واجملتمعاحملتوى الرياضي :  – 3
  

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 01 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

العينة واجملتمع الذين  ) بطاقة مكافئة ( اكتب مثااًل لكل نوع من أنواع العينات العشوائية وأعط كل طالب واحدًا من هذه األمثلة وأطلب إليهم أن حيددوا -1  د6 التقويم :
 أختريت من  وأن يصنفوا العينة .

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2  

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 
 

 02الفصل الوحدة : تحليل نتائج الدراسة المسحية  عنوان الدرس
 المفردات :

 مقاييس النزعة املركزية
 البيانات الكمية
 البيانات النوعية

 األهداف : 
 نتائج الدراسة املسحية . الطالبة لخصان ت -
 نتائج الدراسة املسحية . الطالبة قّومان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 تصميم الدراسات املسحية . ما قبل الدرس : -1 د 9
 ضمن الدرس : تلخيص نتائج الدراسة املسحية . وتقومي نتائج الدراسة املسحية . -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .               

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم . _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ،1 01 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (  -2
ميكــن أن يكــون للمتوســط ااســال والوســيط القيمــة نفســها أو أن تكــون قيمتالــا متقــاربت  . وذلــك عنــدما  املتوســط ااســال والوســيط واملنــوال :احملتــوى الرياضــي :  –3

جـد منـوال واحـد أو أكثـر وقـد ال تكون قيم البيانات موزعة بانتظام من أصغر قيمة إىل أكرب قيمة وقد ختتلفـان كثـرياً إذا وجـدت قـيم متطرفـة يف  موعـة البيانـات . وقـد يو 
 يوجد منوال للبيانات ، ويعتمد ذلك على عدد مرات تكرار قيمة ما ، وعدد القيم يف  موعة البيانات .

 -لمدرسيالكتاب ا
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 01 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 ملونة.اقالم 
 

 

تعيــ  هــذا املقيــاس  ) فهــم الرياضــيات ( قــدم للطــالب  موعــة بيانــات واطلــب إلــيهم شــرح طريقــة تعيــ  مقــاييس النزعــة املركزيــة األنســب لتمثيــل هــذه البيانــات ، مث -1  د6 التقويم :
 وحساب قيمت  .

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 02الفصل الوحدة : احصائية العينة و معالم المجتمع  عنوان الدرس
 المفردات :

 اإلحصاء االستداليل  ،  اإلحصائي
 املعلمة  ،  البيانات الوحيدة املتغري

 مقاييس التشتت  ،  االحنراف املتوسط
 االحنراف املعياري  ،  التباين

 األهداف : 
 إحصائيات العينة لتحليل نتائج الدراسة املسحية . الطالبة ستعملان ت -
 البيانات باستعمال إحصائيات العينة . الطالبة للان حت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  تنفيذ الدرسمكان 
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 ما قبل الدرس : تنظيم الدراسة املسحية وتلخيصها . -1 د 9
 العينة لتحليل نتائج الدراسة املسحية .وحتليل البيانات باستعمال إحصائيات العينة .استعمال إحصائيات  ضمن الدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم . قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، -1 01 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (  -2
تــدل مقــاييس التشــتت علــى مــدى انتشــار البيانــات ، إذ يصــق املــدى انتشــار القــيم مجيعهــا جملموعــة مــن البيانــات ، ويصــق  مقــاييس التشــتت :احملتــوى الرياضــي :  – 3

االنتشــار حـــول املتوســط ااســـال  واالحنـــراف املعيــاري  والتبــاين االحنــراف املتوســـطاالنتشــار يف النصــق األوســـط يف  موعــة البيانـــات ، ويصــق  ن واملــدى الربيعـــيالربيعــا
 .    جملموعة البيانات . وقد يكون جملموعت  من البيانات املتوسط ااسال واملدى نفسالا ولكن انتشارلا حول املتوسط خمتلق

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 01 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

ايل عــن ) بطاقــة مكافئــة ( اطلــب إىل الطــالب كتابــة مجلــة توضــح كيــق ســاعدهم الــدرس الســابق حــول تلخــيص وحتليــل الدراســات املســحية علــى تعلــم الــدرس ااــ -1  د6 التقويم :
 إحصائيات العينة ومعامل اجملتمع .

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 

 02الفصل الوحدة : التباديل و التوافيق  عنوان الدرس
 المفردات :
 فضاء العينة

 التبديل
 املضروب
 التوافيق

 األهداف : 
 التباديل . الطالبة ستعملان ت -
 التوافيق . الطالبة ستعملان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة التعليميةالوسائل  سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 استعمال مبدأ العد األساسي . ما قبل الدرس : -1 د 9
 أستعمل التباديل ، وأستعمل التوافيق .    ضمن الدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .                

 -المدرسيالكتاب 
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 01 التدريس :
 أمثلة الدرس :  مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (  -2
 التبديل تنظيم أو تسلسل جملموعة من العناصر يكون ترتيبها مهماً .ويرمز لعدد التباديل بالرمز : التباديل :احملتوى الرياضي :  – 3
 حيث ميثل )ن( عدد العناصر اليت يتم االختيار منها )ر( عنصراً يف كل مرة . رلنل ) ن ، ر ( أو  

حيــث ميثــل )ن( عــدد عناصــر اجملموعــة الــيت يــتم  رقنالتوفيــق هــو تنظــيم أو تســجيل عــدد مــن العناصــر ال يكــون ترتيبهــا مهمــاً ، ويرمــز لعــدد التوافيــق بــالرمز :  التوافيــق :
 االختيار منها )ر( عنصراً يف كل مرة .      

 -الكتاب المدرسي
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 01 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2
 

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 اقالم ملونة.
 

 

 لدرس الالحق . ) تعلم الحق ( اطلب إىل الطالب أن يشرحوا كيق ميكن أن تساعدهم مفاهيم التباديل والتوافيق على إجياد احتماالت ااوادث املركبة يف ا -1  د6 التقويم :
 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     :الواجب 
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 



 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                          لمملكة العربية السعودية                              ا
 التعليموزارة 
       (082 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليم اإلدارة العامة 
 .... التعليممكتب 
 ....المدرسة : م       

 02الفصل الوحدة : احتماالت الحوادث المركبة  عنوان الدرس
 المفردات :
 ااادثة املركبة

 ااادثتان املستقلتان
 ااادثتان غري املستقلت 

 ااادثتان املتنافيتان

 األهداف : 
 احتمال حادثت  مستقلت  أو حادثت  غري مستقلت  . الطالبة وجدان ت -
 احتمال حادثت  متنافيت  أو حادثت  غري متنافيت  . الطالبة وجد ان ت -

 الحصة الصف التأريخ اليوم
    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس
 خطوات
 الدرس

 المدة 
 الزمنية

 استراتيجية التدريس المستخدمة الوسائل التعليمية سير الدرس

 التقديم:
 )التركيز(

 حساب احتمال بسيط . ما قبل الدرس : -1 د 9
متنـــافيت  .           إجيـــاد احتمـــال حـــادثت  مســـتقلت  أو حـــادثت  غـــري مســـتقلت  . وإجيـــاد احتمـــال حـــادثت  متنـــافيت  أو حـــادثت  غـــري  ضـــمن الـــدرس : -2

 وسوف يتم حتقيق ذلك أثناء الدرس من خالل مناقشة األمثلة والتدريبات .

 -الكتاب المدرسي
 السبورة 

 أقالم ملونة.
 

- 

 _ قراءة فقرة ملـاذا : كتاب الطالب ، مث أسئلة التعزيز : دليل املعلم .1 01 التدريس :
 مناقشة أمثلة الدرس   مث حتقق من فهمك ) تقومي تكويين (   أمثلة الدرس : -2
 تسمى ااوادث اليت ال ميكن وقوعها معاً يف وقت واحد حوادث متنافية . ااوادث املتنافية :احملتوى الرياضي :  – 3

 جند احتمال وقوع ااادثت  املتنافيت  بإجياد  موع احتمايل كل منهما .         

 -المدرسيالكتاب 
 -السبورة 

 أقالم ملونة.
 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة تأكد : حيل مجيع الطالب متارين فقرة تأكد للتأكد من فهمهم ) تقومي تكويين (  -1 01 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل : يتم توزيع التمارين على الطالب حسب مستوياهتم  -2

 -الكتاب المدرسي
  -السبورة 

 ملونة.اقالم 

 

) بطاقــة مكافئــة ( اكتــب أمثلــة علــى االحتمــاالت علــى قصاصــات مــن الــورق باســتعمال كافــة ااــوادث املركبــة وأعــط كــل طالــب واحــداً مــن هــذه  -1  د6 التقويم :
 األمثلة ويذكر نوع ااوادث يف املثال الذي حبوزت  وأن حيدد احتمال ااادثة .

 ) حتت مسمى املطويات منظم أفكار ( تلخيص الدرس يف مطوية الفصل .   -2

 -الكتاب المدرسي
 اقالم ملونة-السبورة

- 

     الواجب :
 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 التخطيط اليومي للدرس 


