الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

الفصل الدراسي  /الثاني

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

كثيرات الحدود

العنوان

الفصل الدراسي  /الثاني
اليوم
التاريخ

اﻷحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

الحصة
الفصل

ملخص الوحدة

الوحدة

السادسة

الفترة الزمنية

الخطوة :١تحديد نتائج التعلم المرغوبة
اﻷهداف الرئيسية

اﻷفﻜار الﻜﺒرى )اﻷفهام
الﺒاقية(

-١تﺠد ناتج قسمة
وحيدتي الحد .
-٢تﺒسﻂ ﻋﺒارات
تحتوي أسسا سالﺒة
أو صفرا ً .
 -٣تﺠد درجة كثيرة
الحدود .
 -٤تﻜتﺐ كثيرة حدود
بالصورة القياسية .

اﻷسئلة اﻷساسية:

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستﻜتسﺒها المتعلومون بعد تعلم الوحدة
ستعرف المتعلمات :

 -١ناتج قسمة وحيدتي
الحد .
تﺠد درجة كثيرة
حدود  ،ويﻜتﺐ كثيرة
حدود بالصورة
القياسية ويﺠمع
ويطرح ويضرب
كثيرات الحدود

 -٢ﻋﺒارات تحتوي أسسا
سالﺒة أو صفرا ً .
 -٣درجة كثيرة الحدود .
 -٤كثيرة حدود بالصورة
القياسية .

ستﻜون المتعلمات قادرات ﻋلﻰ :

-١إيﺠاد ناتج قسمة وحيدتي
الحد .
-٢تﺒسيﻂ ﻋﺒارات تحتوي أسسا
سالﺒة أو صفرا ً .
 -٣ايﺠاد درجة كثيرة الحدود .
 -٤كتابة كثيرة حدود بالصورة
القياسية .

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

الخطوة  : ٢تحديد الﺒراهين واﻷدلة ﻋلﻰ تحقق نواتج التعلم
المهمة اﻷدائية

المحﻜات الرئيسية

أدلة أخرى

الفصل الدراسي  /الثاني

الخطوة  : ٣خﺒرات التعليم والتعلم
اﻷنشطة التعليمية التعلمية

*الﻜتابة الحرة
* توسيع المعرفة
* لعﺐ اﻻدوار
العلمية ﻋن
*الﺒحوث الموثقة * المطويات
*ﻋمل ابحاث من كثيرات الحدود
*حل الطالﺒات * القراءة بصوت
اﻻنترنت ﻋن
*تحدى النظريات ﻷسئلة التقويم ﻋال لﺒعض
كثيرات الحدود
النصوص فﻰ
ﻋن
المقﺒولة
فﻰ الﻜتاب
الﻜتاب
كثيرات الحدود المقرر
*ان تحضر
*الحصول ﻋلﻰ *خرائﻂ مفاهيم
الطالﺒات قصة
*التفريق بين
*إكمال جداول
توﺿﺢ كثيرات كثيرات الحدود درجة ممتازة
التعلم
الحدود
*قناﻋة الطالﺒات فﻰ اﻻختﺒارات *توظيف الصور
بأهمية كثيرات
والرسوم
الحدود
*التوﺿيﺢ بالرسم

معلمة المادة :

المشرفة التربوية :

سيقوم المتعلمات بما يأتي

* تصميم تﺠارب
*استﻜشاف
*استقصاء
*التوقع
*إبداء اﻻراء
*التحليل
*التفﻜير الناقد
*تقديم أمثلة ما
ذكر فﻰ الﻜتاب

قائدة المدرسة :

سيقوم المعلمة بما يأتي

*بالعروض العلمية
*تصحيﺢ مفاهيم
خاطئة
*طرح اسئلة ﻋلﻰ
الطالﺒات
*توزيع الطالﺒات فﻰ
مﺠموﻋات )تعلم
تعاونﻰ(
*استخدام طرائق
تدريس متنوﻋة
*تنفيذ جلسة ﻋصف
ذهنﻰ
*تقويم شخصﻰ
وبنائﻰ ونهائﻰ

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

التحليل والمعادﻻت التربيعية

العنوان

الفصل الدراسي  /الثاني
اليوم
التاريخ

اﻷحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

الحصة
الفصل

ملخص الوحدة

الوحدة

السابعة

الفترة الزمنية

الخطوة :١تحديد نتائج التعلم المرغوبة
اﻷهداف الرئيسية

اﻷفﻜار الﻜﺒرى )اﻷفهام
الﺒاقية(

-١تعلل ومحيدات الحد .

 -٤تحل معادﻻت
تربيعية .
-٥تعلل وحيدة الحد الﻰ
ﻋواملها .

ستعرف المتعلمات :

 -١ومحيدات الحد .

 -٢تعلل ثﻼثيات الحدود
.
 -٣تعلل الفرق بين
مربعين .

اﻷسئلة اﻷساسية:

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستﻜتسﺒها المتعلومون بعد تعلم
الوحدة

يستخدم التحليل في
حل المعادﻻت
التربيعية

ستﻜون المتعلمات قادرات ﻋلﻰ :

-١تفسير ومحيدات الحد .

 -٢ثﻼثيات الحدود .

 -٢تفسير ثﻼثيات الحدود .

 -٣الفرق بين مربعين .

 -٣تفسير الفرق بين مربعين .

 -٤معادﻻت تربيعية .

 -٤حل معادﻻت تربيعية .

 -٥وحيدة الحد الﻰ
ﻋواملها .

-٥تعليل وحيدة الحد الﻰ
ﻋواملها .

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

الخطوة  : ٢تحديد الﺒراهين واﻷدلة ﻋلﻰ تحقق نواتج التعلم
المهمة اﻷدائية

المحﻜات الرئيسية

* توسيع المعرفة
العلمية ﻋن
*ﻋمل ابحاث من
التحليل
اﻻنترنت ﻋن
والمعادﻻت
التحليل
التربيعية
*تحدى النظريات
والمعادﻻت
المقﺒولة ﻋن
التربيعية
التحليل
والمعادﻻت
*ان تحضر
التربيعية
الطالﺒات قصة
*التفريق بين
توﺿﺢ التحليل
*قناﻋة الطالﺒات
والمعادﻻت
بأهمية التحليل
التربيعية
والمعادﻻت
التربيعية
معلمة المادة :

أدلة أخرى

الفصل الدراسي  /الثاني

الخطوة  : ٣خﺒرات التعليم والتعلم
اﻷنشطة التعليمية التعلمية

*الﻜتابة الحرة
* لعﺐ اﻻدوار
*الﺒحوث الموثقة * المطويات
*حل الطالﺒات * القراءة بصوت
ﻷسئلة التقويم ﻋال لﺒعض
النصوص فﻰ
فﻰ الﻜتاب
الﻜتاب
المقرر
*الحصول ﻋلﻰ *خرائﻂ مفاهيم
*إكمال جداول
درجة ممتازة
التعلم
فﻰ اﻻختﺒارات *توظيف الصور
والرسوم
*التوﺿيﺢ بالرسم

المشرفة التربوية :

سيقوم المتعلمات بما يأتي

* تصميم تﺠارب
*استﻜشاف
*استقصاء
*التوقع
*إبداء اﻻراء
*التحليل
*التفﻜير الناقد
*تقديم أمثلة ما
ذكر فﻰ الﻜتاب

قائدة المدرسة :

سيقوم المعلمة بما يأتي

*بالعروض العلمية
*تصحيﺢ مفاهيم
خاطئة
*طرح اسئلة ﻋلﻰ
الطالﺒات
*توزيع الطالﺒات فﻰ
مﺠموﻋات )تعلم
تعاونﻰ(
*استخدام طرائق
تدريس متنوﻋة
*تنفيذ جلسة ﻋصف
ذهنﻰ
*تقويم شخصﻰ
وبنائﻰ ونهائﻰ

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

الدوال التربيعية

العنوان

الفصل الدراسي  /الثاني
اليوم
التاريخ

اﻷحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

الحصة
الفصل

ملخص الوحدة

الوحدة

الثامنة

الفترة الزمنية

الخطوة :١تحديد نتائج التعلم المرغوبة
اﻷهداف الرئيسية

اﻷفﻜار الﻜﺒرى )اﻷفهام
الﺒاقية(

 -٣تحل المعادﻻت
التربيعية بيانيا ً .
 -٤تقدر حلول
المعادﻻت التربيعية من
تمثيلها الﺒياني .

ستعرف المتعلمات :

 -١التمثيﻼت الﺒيانية للدوال
التربيعية.

-١تحلل التمثيﻼت
الﺒيانية للدوال التربيعية.
 -٢تمثل الدوال التربيعية
بيانيا ً .

اﻷسئلة اﻷساسية:

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستﻜتسﺒها المتعلومون بعد تعلم الوحدة

تحل المعادﻻت
التربيعية بيانيا ً
ويﻜمل المربع
ويستعمل القانون
العام.

 -٢الدوال التربيعية بيانيا ً .
 -٣المعادﻻت التربيعية
بيانيا ً .

ستﻜون المتعلمات قادرات ﻋلﻰ :

-١تحليل التمثيﻼت الﺒيانية
للدوال التربيعية.
 -٢تمثيل الدوال التربيعية بيانيا ً
.
 -٣تحليل المعادﻻت التربيعية
بيانيا ً .

 -٤حلول المعادﻻت
 -٤تقدير حلول المعادﻻت
التربيعية من تمثيلها الﺒياني
التربيعية من تمثيلها الﺒياني .
.

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

الخطوة  : ٢تحديد الﺒراهين واﻷدلة ﻋلﻰ تحقق نواتج التعلم
المهمة اﻷدائية

المحﻜات الرئيسية

أدلة أخرى

الفصل الدراسي  /الثاني

الخطوة  : ٣خﺒرات التعليم والتعلم
اﻷنشطة التعليمية التعلمية

*الﻜتابة الحرة
* توسيع المعرفة
* لعﺐ اﻻدوار
العلمية ﻋن الدوال
*الﺒحوث الموثقة * المطويات
*ﻋمل ابحاث من التربيعية
*حل الطالﺒات * القراءة بصوت
اﻻنترنت ﻋن
*تحدى النظريات ﻷسئلة التقويم ﻋال لﺒعض
الدوال التربيعية
النصوص فﻰ
ﻋن
المقﺒولة
فﻰ الﻜتاب
الﻜتاب
الدوال التربيعية المقرر
*ان تحضر
*الحصول ﻋلﻰ *خرائﻂ مفاهيم
الطالﺒات قصة
*التفريق بين
*إكمال جداول
الدوال التربيعية درجة ممتازة
توﺿﺢ الدوال
التعلم
التربيعية
*قناﻋة الطالﺒات فﻰ اﻻختﺒارات *توظيف الصور
بأهمية الدوال
والرسوم
التربيعية
*التوﺿيﺢ بالرسم

معلمة المادة :

المشرفة التربوية :

سيقوم المتعلمات بما يأتي

* تصميم تﺠارب
*استﻜشاف
*استقصاء
*التوقع
*إبداء اﻻراء
*التحليل
*التفﻜير الناقد
*تقديم أمثلة ما
ذكر فﻰ الﻜتاب

قائدة المدرسة :

سيقوم المعلمة بما يأتي

*بالعروض العلمية
*تصحيﺢ مفاهيم
خاطئة
*طرح اسئلة ﻋلﻰ
الطالﺒات
*توزيع الطالﺒات فﻰ
مﺠموﻋات )تعلم
تعاونﻰ(
*استخدام طرائق
تدريس متنوﻋة
*تنفيذ جلسة ﻋصف
ذهنﻰ
*تقويم شخصﻰ
وبنائﻰ ونهائﻰ

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

الدوال الجذرية والمثلثات

العنوان

الفصل الدراسي  /الثاني
اليوم
التاريخ

اﻷحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

الحصة
الفصل

ملخص الوحدة

الوحدة

التاسعة

الفترة الزمنية

الخطوة :١تحديد نتائج التعلم المرغوبة
اﻷهداف الرئيسية

اﻷفﻜار الﻜﺒرى )اﻷفهام
الﺒاقية(

-١تمثل دوال جذرية
ويﺠري تحويﻼ ﻋليها .
 -٢تﺒسﻂ ﻋﺒارات
جذرية ويﺠمعها
ويطرحها ويضربها .

تفهم النظريه
المعروﺿة ويطﺒقها
ويحل المعادﻻت
 -٣تحل معادﻻت جذرية
الﺠذرية

.
 -٤تستعمل نظرية
فيثاغورس.
-٥تﺠد النسﺐ المثلثية .

اﻷسئلة اﻷساسية:

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستﻜتسﺒها المتعلومون بعد تعلم الوحدة
ستعرف المتعلمات :

 -١دوال جذرية ويﺠري تحويﻼ
ﻋليها .

ستﻜون المتعلمات قادرات ﻋلﻰ :

-١تمثيل دوال جذرية ويﺠري
تحويﻼ ﻋليها .

 -٢ﻋﺒارات جذرية ويﺠمعها
ويطرحها ويضربها .

 -٢تﺒسيﻂ ﻋﺒارات جذرية ويﺠمعها
ويطرحها ويضربها .

 -٣معادﻻت جذرية .

 -٣حل معادﻻت جذرية .

 -٤نظرية فيثاغورس.
-٥تﺠد النسﺐ المثلثية .

 -٤استعمال نظرية فيثاغورس.
-٥ايﺠاد النسﺐ المثلثية .

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

الخطوة  : ٢تحديد الﺒراهين واﻷدلة ﻋلﻰ تحقق نواتج التعلم
المهمة اﻷدائية

المحﻜات الرئيسية

أدلة أخرى

الفصل الدراسي  /الثاني

الخطوة  : ٣خﺒرات التعليم والتعلم
اﻷنشطة التعليمية التعلمية

*الﻜتابة الحرة
* توسيع المعرفة
* لعﺐ اﻻدوار
*ﻋمل ابحاث من العلمية ﻋن الدوال *الﺒحوث الموثقة * المطويات
اﻻنترنت ﻋن
الﺠذرية والمثلثات *حل الطالﺒات * القراءة بصوت
ﻷسئلة التقويم ﻋال لﺒعض
الدوال الﺠذرية
*تحدى النظريات
النصوص فﻰ
والمثلثات
فﻰ الﻜتاب
المقﺒولة ﻋن
الﻜتاب
الدوال الﺠذرية المقرر
*الحصول ﻋلﻰ *خرائﻂ مفاهيم
*ان تحضر
والمثلثات
*إكمال جداول
الطالﺒات قصة
درجة ممتازة
التعلم
توﺿﺢ الدوال
*قناﻋة الطالﺒات
اﻻختﺒارات
فﻰ
*توظيف الصور
الﺠذرية والمثلثات بأهمية الدوال
والرسوم
الﺠذرية والمثلثات
*التوﺿيﺢ بالرسم

معلمة المادة :

المشرفة التربوية :

سيقوم المتعلمات بما يأتي

* تصميم تﺠارب
*استﻜشاف
*استقصاء
*التوقع
*إبداء اﻻراء
*التحليل
*التفﻜير الناقد
*تقديم أمثلة ما
ذكر فﻰ الﻜتاب

قائدة المدرسة :

سيقوم المعلمة بما يأتي

*بالعروض العلمية
*تصحيﺢ مفاهيم
خاطئة
*طرح اسئلة ﻋلﻰ
الطالﺒات
*توزيع الطالﺒات فﻰ
مﺠموﻋات )تعلم
تعاونﻰ(
*استخدام طرائق
تدريس متنوﻋة
*تنفيذ جلسة ﻋصف
ذهنﻰ
*تقويم شخصﻰ
وبنائﻰ ونهائﻰ

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

اﻻحصاء واﻻحتمال

العنوان

الفصل الدراسي  /الثاني
اليوم
التاريخ

اﻷحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

الحصة
الفصل

ملخص الوحدة

الوحدة

العاشرة

الفترة الزمنية

الخطوة :١تحديد نتائج التعلم المرغوبة
اﻷهداف الرئيسية

اﻷفﻜار الﻜﺒرى )اﻷفهام
الﺒاقية(

 -٣تﺠد اتحماﻻت مركﺒة.
 -٤تصمم دراسة مسحية .
 -٥تتعرف الطرق المختلفة
ﻻختيار العينة .

ستعرف المتعلمات :

 -١دراسات مسحية ويقوم
نتائﺠها .

-١تصمم دراسات مسحية
ويقوم نتائﺠها .
 -٢تحل مسائل باستعمال
التﺒاديل والتوافيق .

اﻷسئلة اﻷساسية:

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستﻜتسﺒها المتعلومون بعد تعلم الوحدة

يستخدم الدراسات
المسحية وينتقد
نتائﺠها ويقومها.

ستﻜون المتعلمات قادرات ﻋلﻰ :

-١تصميم دراسات مسحية ويقوم
نتائﺠها .

 -٢مسائل باستعمال التﺒاديل
والتوافيق .

 -٢حل مسائل باستعمال التﺒاديل
والتوافيق .

 -٣اتحماﻻت مركﺒة.

 -٣ايﺠاد اتحماﻻت مركﺒة.

 -٤دراسة مسحية .
 -٥الطرق المختلفة ﻻختيار
العينة .

 -٤تصميم دراسة مسحية .
 -٥معرفة الطرق المختلفة ﻻختيار
العينة .

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /رياضيات

الخطوة  : ٢تحديد الﺒراهين واﻷدلة ﻋلﻰ تحقق نواتج التعلم
المهمة اﻷدائية

المحﻜات الرئيسية

أدلة أخرى

الفصل الدراسي  /الثاني

الخطوة  : ٣خﺒرات التعليم والتعلم
اﻷنشطة التعليمية التعلمية

*الﻜتابة الحرة
* توسيع المعرفة
* لعﺐ اﻻدوار
العلمية ﻋن
*الﺒحوث الموثقة * المطويات
*ﻋمل ابحاث من اﻻحصاء
اﻻنترنت ﻋن
*حل الطالﺒات * القراءة بصوت
واﻻحتمال
ﻷسئلة التقويم ﻋال لﺒعض
اﻻحصاء
النصوص فﻰ
واﻻحتمال
*تحدى النظريات فﻰ الﻜتاب
المقﺒولة ﻋن
الﻜتاب
المقرر
اﻻحصاء
*الحصول ﻋلﻰ *خرائﻂ مفاهيم
*ان تحضر
ال
واﻻحتم
*إكمال جداول
الطالﺒات قصة
درجة ممتازة
التعلم
توﺿﺢ اﻻحصاء
اﻻختﺒارات
فﻰ
طالﺒات
ال
قناﻋة
*
*توظيف الصور
واﻻحتمال
اﻻحصاء
بأهمية
والرسوم
واﻻحتمال
*التوﺿيﺢ بالرسم

معلمة المادة :

المشرفة التربوية :

سيقوم المتعلمات بما يأتي

* تصميم تﺠارب
*استﻜشاف
*استقصاء
*التوقع
*إبداء اﻻراء
*التحليل
*التفﻜير الناقد
*تقديم أمثلة ما
ذكر فﻰ الﻜتاب

قائدة المدرسة :

سيقوم المعلمة بما يأتي

*بالعروض العلمية
*تصحيﺢ مفاهيم
خاطئة
*طرح اسئلة ﻋلﻰ
الطالﺒات
*توزيع الطالﺒات فﻰ
مﺠموﻋات )تعلم
تعاونﻰ(
*استخدام طرائق
تدريس متنوﻋة
*تنفيذ جلسة ﻋصف
ذهنﻰ
*تقويم شخصﻰ
وبنائﻰ ونهائﻰ

