
 برنامج دراسي مقترح لطلبة التوجيهي 
  30/4 السبت الى       23/4هن االحد - 

  

   (....) آخش ٗحذج ٍِ مراب  : هاامَو دساسح اىَ٘اد اىري ىٌ يرٌ دساسرٖا ٍِ ظَيغ اىَ٘اد ٍس- 

ىٌ ذذسسٖا ٗىٌ ذطيغ ػييٖا   (  ... )أٗ تؼض دسٗط ٍِ مراب         

   ( ... ) أٗ ٍ٘اضيغ ىٌ ذذسسٖا ٍِ مرااب      

ٗينُ٘ تؼَو ظذٗه خاص فيٖا-   

 

ٌبدا البرناهج الدراسً لوراجعة الوىاد -   

   ٌىم دراسً للوىاد 60 =  29/6   الى نهاٌة ٌىم   1/5ابتداء هن    
     ٕٗزا ٗقد ط٘يو ٍْٗاسة ىيَشاظؼح اىَ٘اد ىَشذيِ ٗتنو سٖ٘ىح 

 

 

قبل البدء بتقسٍن البرناهج لك هنً نصائح   

  يً٘ سيظادف ػيذ اىفطش ٕٗزا اىيً٘ اسرشاحح ىل 60ٍِ ضَِ اىـ - 

  ذْقسٌ اىٚ قسَيِ  قسٌ قثو سٍضاُ ٗاىقسٌ اىصاّي اشْاء شٖش سٍضاُ اىَثاسك 60اّرثٔ اُ ٕزٓ االياً اه - 

ارا اسدخ ذقسٌ االياً ىثشّاٍط ٍشاظؼح  ىذٗسذيِ فؼييل ترقسيَٖا اىٚ قسَيِ غيش ٍرساٗييِ ىيَادج يؼْي ارا ماُ -   

ُ ٍصال   ٍادج ذاسيخ االسد    أياً ٍِ تشّاٍعل  ، فؼييل ترقسيٌ االياً استؼح ىيَشج االٗٚى ٗشالز ىيَشج اىصاّيح 7   ّظية 

شج اىصاّيح خاله سٍضاُ     ٗاىسثة اُ اىَشج االٗٚى سرنُ٘ قثو سٍضاُ ٗاَى

   

ٌام على الوىاد  نبدأ بتقسٍن اال  

 

     سينُ٘ ذقسيٌ االياً ماىراىي   هىاد7 ارا مْد ٍَِ سيقذً   :اوال 

 

  ثوانٍة  اٌام  8.5 = 7 ÷ 60

 يؼْي   

  ي32ً٘ = 8×4____  ٍ٘اد ّظيثٖا ٍِ اىَشاظؼح شَاّيح اياً  4         

  يً٘ 27 = 9× 3____   ٍ٘اد ّظيثٖا ٍِ اىَشاظؼح ذسغ اياً  3         

يً٘ ػيــــــــــــذ_____   اٗه يً٘ ػيذ اىفطش اسرشاحح           1           

  ٌــــــــىم 60                                                                   

 

     في سٍضا3ُ   قثو سٍضاُ ٗ  5 أياً ذقسَٖا اىٚ  8اىَ٘اد اىري ىٖا 

     في سٍضا4ُ  قثو سٍضاُ ٗ  5 أياً ذقسَٖا اىٚ  9اىَ٘اد اىري ىٖا 

  أياً ىزىل ذسرطيغ اىرثذيو ٗاخز ٕزٓ االياً ىَادج اخشٙ 9 أياً ٗتؼضٖا يحراض امصش ٍِ  8تؼض اىَ٘اد الذحراض اىٚ 

 



ٍصال ذنُ٘ ماىراىي    هىاد8 ارا ماُ ىذيل   :ثانٍا   

  

  اٌام  7.5 = 8 ÷ 60

 يؼْي   

  ي24ً٘ = 8× 3____   ٍ٘اد ّظيثٖا ٍِ اىَشاظؼح شَاّي اياً  3         

  يً٘ 35 = 7×5____    ٍ٘اد ّظيثٖا ٍِ اىَشاظؼح سثؼح اياً  5         

يً٘ ػيــــــــــــذ_____   اٗه يً٘ ػيذ اىفطش اسرشاحح           1           

  ٌــــــــىم60                                                                    

    في سٍضا3ُ   قثو سٍضاُ    ٗ  5 أياً ذقسَٖا اىٚ 8اىَ٘اد اىري ىٖا 

    في سٍضا3ُ   قثو سٍضاُ    ٗ  4 أياً ذقسَٖا اىٚ 7اىَ٘اد اىري ىٖا 

  أياً ىزىل ذسرطيغ اىرثذيو ٗاخز ٕزٓ االياً ىَادج اخش8ٙ أياً ٗتؼضٖا يحراض امصش ٍِ  7تؼض اىَ٘اد الذحراض اىٚ 

 

ٍصال ذنُ٘ ماىراىي     هىاد9 ارا ماُ ىذيل   :ثالثا   

 

  اٌام  6.6 = 9 ÷ 60

 يؼْي   

  ي35ً٘ = 7×5____  ٍ٘اد ّظيثٖا ٍِ اىَشاظؼح سثؼح اياً  5         

  يً٘ 24 = 6× 4____   ٍ٘اد ّظيثٖا ٍِ اىَشاظؼح سرح اياً  4         

يً٘ ػيــــــــــــذ_____   اٗه يً٘ ػيذ اىفطش اسرشاحح           1           

  ٌــــــــىم 60                                                                   

    في سٍضا3ُ   قثو سٍضاُ    ٗ  4  أياً ذقسَٖا اىٚ 7اىَ٘اد اىري ىٖا 

    في سٍضا2ُ   قثو سٍضاُ    ٗ  4  أياً ذقسَٖا اىٚ 6اىَ٘اد اىري ىٖا 

  أياً ىزىل ذسرطيغ اىرثذيو ٗاخز ٕزٓ االياً ىَادج اخش7ٙ أياً ٗتؼضٖا يحراض امصش ٍِ  6تؼض اىَ٘اد الذحراض اىٚ 

 

    ٍصال ذنُ٘ ماىراىي هىاد10  ارا ماُ ىذيل   :رابعا

  

  اٌام  6 = 10 ÷ 60

 يؼْي   

ٍادج ّظيثٖا ٍِ اىَشاظؼح    1             ي7ً٘  =   7×1____   اياً  7 

  يً٘ 42 = 6× 7____    اياً  6  ٍ٘اد ّظيثٖا ٍِ اىَشاظؼح  7         

ٍادذيِ ّظيثٌٖ ٍِ اىَشاظؼح  2            أياً 10 = 5× 2___    أياً  5 

يً٘ ػيــــــــــــذ_____   اٗه يً٘ ػيذ اىفطش اسرشاحح           1           

  ٌــــــــىم 60                                                                   

    في سٍضا3ُ   قثو سٍضاُ    ٗ  4  أياً ذقسَٖا اىٚ 7اىَ٘اد اىري ىٖا 

    في سٍضا2ُ   قثو سٍضاُ    ٗ  4  أياً ذقسَٖا اىٚ 6اىَ٘اد اىري ىٖا 

ٍا اُ ذقسَٖا اىٚ استؼح قثو سٍضاُ ٗيً٘ في سٍضاُ اٗ  (ٗيعة اُ ذنُ٘ ٍِ ٍ٘اد االػادج  ) أياً 5اىَ٘اد اىري ىٖا   ا

 ذسرطيغ ٍشاظؼرٖا ٍشج ٗاحذج فقظ 



دراسي مقترح لطلبة التوجيهي يوم برنامج    
 

 عزٌزي الطالب 

 

ذزمش اُ رٕثد ىِ ذؼ٘د ...........  ساػاذل ٕزٓ االياً رٕثيح  -   

مافيء ّفسل ػْذ اّٖاء مو ٍقشس ٍِ اىثشّاٍط -    

ارا اّٖيد اىَادج اىَقشس ٍشاظؼرٖا قثو اىَ٘ػذ ، مافئ ّفسل تاالسرشاحح اٗ اىخشٗض ٍِ اىَْضه اٗ االسرَراع -   

     تََاسسح ٕ٘ايح ذحثٖا ٗال ذثذأ اتذا تَادج اىيً٘ اىصاّي 

:ارا اّرٖٚ اى٘قد اىَحذد ىيَادج ٗىٌ ذنَيٖا ٗتقي ٍْٖا تؼض اىظفحاخ -   

اذشمٖا ٗال ذرؼذٙ ػيٚ اى٘قد اىَخظض ىيَ٘اد االخشٙ    *    

ٍا ٕ٘ ٍقشس تاىثشّاٍط   *  اتذا تاىَادج اىعذيذج حسة   

ارا صاد ٍؼل ٗقد ٍِ اىَ٘اد اىراىيح اٗ شؼشخ تاىَيو ٗاحثثد ذغييش ظ٘ اىذساسح خظض ىَا ذشمرٔ ٍِ اىَادج   *   

       اىساتقح ظضء ٍِ ٗقرل ػيٚ اُ ال يضيذ ػِ ساػح 

ٍاً ػيْيل -  ضغ ّسخح ٍِ تشّاٍعل في ٍناُ تاسص ا  

قٌ تاىشطة ػيٚ االياً اىري اّعضذٖا تْعاغ -   

  

 

(اذا كان دوام رسمي حصص حتى الحصة السادسة  )برنامج يوم دوام مدرسي : اوال   
 

 اىساػاخ  االػَاه اىَطي٘تح  ٍالحظاخ

  طثاحا 7 – فعشا 4 دساسح   ساػاخ دساسيح 3

  طثاحا 8 – طثاحا 7 االسرؼذاد ىيَذسسح  

ً ٍذسسي    ظٖشا 2 – طثاحا 8 دٗا

ًّ٘  + اسرشاحح     ػظشا 4 – ظٖشا 2 

  ٍساء7 – ػظشا 4 دساسح   ساػاخ دساسيح 3

  ٍساء8 – ٍساء 7 اسرشاحح   

  ٍساء 11 – ٍساء 8 دساسح   ساػاخ دساسيح 3

فعشا 4 –ٍساء 11 ًّ٘    

 ساػاخ ارا ماّد اسرشاحح اىظٖش 10 ساػاخ دساسيح  ٗقذ ذنُ٘ 9= ٍعَ٘ع اىساػاخ اىذساسيح  

  ػظشا 7 اىٚ اىساػح 3  فرثذا ػظشا ٍِ اىساػح 3 اىٚ اىساػح  – 1ٍِ اىساػح 

 

  



 برنامج يوم مراجعة اذا كان فيه امتحان تجريبي
  

 اىساػاخ  االػَاه اىَطي٘تح  ٍالحظاخ

  طثاحا 7 – فعشا 4 دساسح   ساػاخ دساسيح 3

  طثاحا 8 – طثاحا 7  االسرؼذاد ىيَذسسح  

  طثاحا 11 – طثاحا 8 اٍرحاُ ذعشيثي 

ًّ٘  + اسرشاحح     ظٖشا 2 – طثاحا 11 

  ػظشا6 – ظٖشا 2 دساسح   ساػاخ دساسيح 4

  ػظشا7 – ػظشا 6 اسرشاحح   

  ٍساء 11 – ػظشا 7 دساسح   ساػاخ دساسيح 4

فعشا 4 –ٍساء 11 ًّ٘    

  ساػح دساسيح   11= ٍعَ٘ع اىساػاخ اىذساسيح  
ٍادج اىرعشيثي غيش ٍشاظؼح 6 ساػاخ ىيرعشيثي ٗ 5يخظض ٍْٖا    ساػاخ ىيَشاظؼح في حاه ماّد 

 

 برنامج يوم مراجعة بيوم عطلة 
 

 اىساػاخ  االػَاه اىَطي٘تح  ٍالحظاخ

  طثاحا 8 – فعشا 5 دساسح   ساػاخ دساسيح 3

  طثاحا 9 – طثاحا 8 اسرشاحح  

  ظٖشا 1 – طثاحا 9 دساسح  ساػاخ دساسيح 4

ًّ٘  + اسرشاحح     ظٖشا 3 – ظٖشا 1 

  ػظشا7 – ظٖشا 3 دساسح   ساػاخ دساسيح 4

  ػظشا8 – ػظشا 7 اسرشاحح   

  ٍساء 11 – ػظشا 8 دساسح   ساػاخ دساسيح 3

  فعشا 5 –ٍساء 11 ًّ٘  

  ساػح دساسيح    14= ٍعَ٘ع اىساػاخ اىذساسيح  
ٍا تيِ اىراسؼح طثاحا حرٚ اىصاىصح ػظشا ىيحظ٘ه ػيٚ ساػريِ ًّ٘  قذ يرٌ ذثذيو ٍ٘ػذ ساػاخ اىًْ٘ 

 

 برنامج يوم مراجعة في رمضان 
 

 اىساػاخ  االػَاه اىَطي٘تح  ٍالحظاخ

  طثاحا 8 – فعشا 5 دساسح   ساػاخ دساسيح 3

  طثاحا 9 – طثاحا 8 اسرشاحح  

  ظٖشا 1 – طثاحا 9 دساسح  ساػاخ دساسيح 4

ًّ٘  + اسرشاحح     ػظشا 5 – ظٖشا 1 

  ػظشا7 – ػظشا 5 دساسح  ساػراُ دساسيراُ

افطاس+ اسرشاحح      ٍساء9 – ػظشا 7 

  ٍساء 12 – ٍساء 9 دساسح   ساػاخ دساسيح 3

سح٘س+ ًّ٘       فعشا 4 – ٍساء 12 

  ساػح دساسيح    12= ٍعَ٘ع اىساػاخ اىذساسيح  

 


