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 المملكة العربية السعودية

 ( 280)وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
 بنات  –الشؤون التعليمية 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم الرياضيات

 
 املتوسطة نشرة ملعلمات الرايضيات يف املرحلة  

 مقرتحات لردم الفاقد التعليمي )الناتج عن جائحة كوروان( 
 هـ  1441/1442العام الدراسي  – ملتوسطة  يف مقررات الرايضيات لطالبات املرحلة ا 

 
 مقدمة 

بُعد،   نظرًا للظروف اليت مرت هبا البالد أثر تفشي جائحة كوروان؛ مما أدى إىل توقف الدراسة يف املدارس واستبداهلا ابلتعليم اإللكرتوين عن 
 لدى الطالبات يف بعض مهارات الرايضيات،  فاقد ظهر قد ي

 الفاقد املتوقع.   ردم ومقرتحات ل للمرحلة املتوسطة،  عالقة مبقررات الرايضيات  اليت ُقدمت عن بُعد، واليت هلا وفيما يلي املوضوعات 
 . ها وتقييمها للدروسآملني أن تستفيد منها معلمة الرايضيات عند تقدمي

 
 . مقرتحات لردم الفاقد لدى طالبات الصف األول متوسط - أولا 

 

اليت  ب6موضوعات مقرر
 ُقدمت عن بُعد 

املقرر الالحق  
 مقرتحات لردم الفاقد  الالحق ذو العالقة الدرس يف املقرر  ذو العالقة 

 مستويف( الدرس )ال يوجد فاقد  واالحتماالت  احلوادث( 6-6) 2م ف1 االحتمال
 مستويف(  )الدرسال يوجد فاقد  عد النواتج ( 7-6) 2ف م1 فضاء العينة 

خطة حل املسألة: حل مسألة  
 أبسط 

 2ف م1
حل مسألة  املسألة:خطة حل ( 8-4)

 أبسط 
 مستويف(  )الدرسال يوجد فاقد 

 العالقات بني الزوااي ( 1-7) 2ف م1 قياس وتقدير الزوااي ورمسها 
 ( التمثيل ابلقطاعات الدائرية 7-3)

 طريقة إجياد قياس زاوية ورمسها ابستخدام املنقلة  ح املعلمةتوض

 2ف م1 العالقة بني الزوااي
 

 الزوااي العالقات بني ( 7-1)
 ( الزوااي املتتامة واملتكاملة 7-2)

 ( مستوفاة  )الدروسال يوجد فاقد 

 مستويف(  )الدرسال يوجد فاقد  املثلثات ( 4-7) 2ف م1 املثلثات
 مستويف(  )الدرسال يوجد فاقد  األشكال الرابعية( 6-7) 2ف م1 األشكال الرابعية 

 حميط الدائرة ( 2-8) 2ف م1 حميط الدائرة 
توضح املعلمة مفهوم الوتر وتربطه مبفهوم القطر أثناء التعريف 

 ( 2 – 8بعناصر الدائرة ورد ذكره يف استكشاف ) 

 مساحة اشكال مركبة ( 1-8) 2م ف1 مساحة متوازي األضالع 

توضيح صيغة قانون مساحة متوازي األضالع )من خالل حل  
 ( 2ب ف6للصف  ( 2- 10يف درس ) 175نشاط صفحة 

 على الرابط:املقطع التعليمي ابستعمال أو 
https://youtu.be/VDGuBoGRq80 

 ( 1- 8حيث يتم استخدام القانون يف حل النشاط لدرس )
 مستويف(  )الدرسال يوجد فاقد  مساحة املثلث وشبه املنحرف ( 1-8) 2ف م1 مساحة املثلث 

 - - - املسألة: إنشاء منوذجخطة حل 
 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( حجم املنشور 8-8) 2م ف1 حجم املنشور الرابعي

 - - - مساحة سطح املنشور الرابعي 

https://youtu.be/VDGuBoGRq80
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 الثاين متوسط. لبات امقرتحات لردم الفاقد لدى ط  –اثنياا  

م اليت 1موضوعات مقرر
 ُقدمت عن بُعد 

املقرر الالحق  
 مقرتحات لردم الفاقد  الدرس يف املقرر الالحق ذو العالقة  ذو العالقة 

( عالقات الزوااي  1-5) 1ف-م2 العالقات بني الزوااي 
 واملستقيمات 

 2ب ف6مت دراسته سابقاً يف  ، حيث ال يوجد فاقد
 )الدرس مستويف(  

( عالقات الزوااي  1-5) 1ف-م2 الزوااي املتتامة واملتكاملة 
 واملستقيمات 

 2ب ف6مت دراسته سابقاً يف   ، حيث فاقدال يوجد 
 )الدرس مستويف( 

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( القطاعات الدائرية 3-9) 2ف-م2 التمثيل ابلقطاعات الدائرية 

 - - - املثلثات 
اسرتاتيجية حل املسألة  

 ( اسرتاتيجية حل املسألة 2-5) 1ف-م2 )التربير املنطقي( 
 يوجد فاقد )الدرس مستويف( ال  )التربير املنطقي( 

 - - 1ف-م2 األشكال الرابعية 

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( تشابه املضلعات 6-3) 1ف-م2 األشكال املتشاهبة 

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( املضلعات والزوااي 3-5) 1ف-م2 التبليط واملضلعات 
مساحة املثلث وشبه  

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  األشكال املركبة ( مساحات 1-6) 2ف-م2 املنحرف 

( مساحة سطح املنشور  6-6) 2ف-م2 حميط الدائرة
 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(   واألسطوانة 

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( مساحات األشكال املركبة  1-6) 2ف-م2 مساحة الدائرة
اسرتاتيجية حل املسألة  

( اسرتاتيجية حل املسألة  2-6) 2ف-م2 )حل مسألة أبسط( 
 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  )حل مسألة أبسط( 

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( مساحات األشكال املركبة 1-6) 2ف-م2 مساحة أشكال مركبة 

 2ب ف5ال يوجد فاقد مت دراسته يف الصف   ( األشكال الثالثية األبعاد 3-6) 2ف-م2 األشكال الثالثية األبعاد 
رسم األشكال الثالثية  

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( األشكال الثالثية األبعاد 3-6) 2ف-م2 األبعاد 

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( حجم املنشور واألسطوانة 4-6) 2ف-م2 حجم املنشور 

 ال يوجد فاقد )الدرس مستويف(  ( حجم املنشور واألسطوانة 4-6) 2ف-م2 حجم األسطوانة 
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 الثالث متوسط. مقرتحات لردم الفاقد لدى طالبات   –اثلثاا  

 

 مت حبمد للا 
 
 إعداد

 فريق من معلمات ومشرفات الرايضيات 
 

اليت ُقدمت   م 2موضوعات مقرر 
 عن بُعد 

  الالحق املقرر 
 مقرتحات لردم الفاقد  الدرس يف املقرر الالحق ذو العالقة  العالقة  وذ

 1م ف3 املتتابعات 
( املتتابعات احلسابية كدوال  2-6)

 )الدرس مستويف( فاقد   د ال يوج خطية  

 )الدرس مستويف( فاقد   د ال يوج ( الدوال  2-2) 1م ف3 الدوال 

 )الدرس مستويف( فاقد   د ال يوج ( متثيل املعادالت اخلطية بيانًيا3-2) 1م ف3 متثيل الدوال اخلطية 

 )الدرس مستويف( فاقد   د ال يوج ( معدل التغري وامليل  5-2) 1م ف3 ميل املستقيم

 )الدرس مستويف( فاقد   د ال يوج ( معدل التغري وامليل   5-2) 1م ف3 التغري الطردي 

 - - - اسرتاتيجية حل املسألة )إنشاء منوذج( 

 - - - اسرتاتيجية حل املسألة )إنشاء جدول(

 - - - املدرجات التكرارية 

( إحصائيات العينة ومعامل  3-10) 2م ف3 التشتت مقاييس 
 اجملتمع  

 )الدرس مستويف( فاقد   د ال يوج

 - - - التمثيل ابلصندوق وطرفيه 

 - - - التمثيل ابلساق والورقة 

 )الدرس مستويف( فاقد   د ال يوج احلوادث املركبة  ت( احتماال 5-10) 2م ف3 احتمال احلوادث املركبة 
واالحتمال  االحتمال النظري 
   - - - التجريب 

 اسرتاتيجية حل املسألة 
 )متثيل املسألة( 

- - -   

 )الدرس مستويف( فاقد   د ال يوج ( تصميم دراسة مسحية  1-10) 2م ف3 استعمال املعاينة يف التنبؤ 


