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هـ1444العام الدراسي 

إعداد الدروس 
عبر منصة مدرستي 

لمادة الرياضيات

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280
ةاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقي

الشؤون التعليمية 
بنات/إدارة اإلشراف التربوي
قسم الرياضيات

ESG

:طريقة إعداد الحصص بعد تحديثات منصة مدرستي 
. اختيار الحصة من الجدول الدراسي: أولا 
ا :اعداد الدرس من خالل تعبئة اليقونات التالية: ثانيا
.الدرسمسار -١
. افتراضي غير متزامنأو نوع الدرس أما أن يكون افتراضي متزامن -2
.الموضوعيمكن كتابة نص للتهيئة مع وجود روابط لمدخل الوحدة ومقدمة : التهيئة -٣
(.المفردات الواردة في كتاب الطالب)تدوينها امكانية : مفردات الدرس -٤
.اختيار مقاطع مساندة لشرح وتوضيح الدرس-٥
.تحديد الهداف التي سيكتسبها الطالب في الدرس-٦
.اختيار استراتيجيات التدريس-٧
.اختيار الوسائل التعليمية المستخدمة-8
ر لكاال مااع توضاايح مهااارة التفكياا)تحديااد مسااائل مهااارات التفكياار العليااا )امكانيااة تاادوينها : مهااارات التفكياار -٩

((.مسألة
...(خارطة ذهنية أو معرفية،-بطاقة خروج–مطوية )تدوين خالصة الدرس من خالل : اغالق الدرس -١0
.اثراءات-١١
.واجبات-١2
.اختبارات-١٣
.أنشطة مدرسية-١٤
(.هنا يمكن للمعلم كتابة تعليمات أو مالحظات للطالب)تعليمات المعلم -١٥

(.األمثلالدروس بالشكلدليل تفاعلي إلعداد)للمزيد راجع الباركود المجاور  

:إرشادات للمعلم
.ساعة ( ٤8)إعداد الدرس قبل موعد الحصة الدراسية با .١
.لما يتم تنفيذه داحل غرفة الصف الدرسالتخطيط في  إعدادموائمة.2
لادرس والتاي تام حلهاا ل( تأكد وتدرب وحل ومساائل)خانة تعليمات المعلم كتابة أرقام أسئلة وصفحات في .٣

.داخل غرفة الصف
لنسابة مسائل الدرس ذات التسلسل الفردي في غرفة الصف وتدوين ذلك في دفتر الصف أما باجميعحل.٤

.لكترونيلمسائل الدرس ذات التسلسل الزوجي فتكون واجبات في دفتر الواجب أو في ورقة تفاعلية واجب إ
.العليا داخل غرفة الصف وتدوينها في دفتر الصفمسائل مهارات التفكيرجميعحل.٥

:طريقة إرسال  المشرف التربوي تغذية راجعة على الدرس للمعلم 
(.إرسال تغذية راجعة على الدرس للمعلم)راجع الباركود المجاور 

تعميم إعداد الدروس 
تيمدرسمنصة عبر إلكترونياا 

تعليمإعداد رئيسة قسم الرياضيات في إدارة اإلشراف التربوي ومشرفات الرياضيات في مكاتب ال


