الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
تم التحمٌل من موقع االوائل
الــــمـبـحــــث  :الـرٌــاضــٌـــــات
الفصل الدراسً  :االول
الصف  /المستوى :السابــــــع االســاســـــً
الفترة الزمنٌة  :من  2012/9/1 :إلى 2012/ 10 /12 :
عدد الحصص  30 :حـصــة
عنـــــــوان الوحدة  :األعداد النسبٌة
الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات
(مصــــــــــادر التعلم )
الكتاب المقرر

 -1تتعرف على مفهوم العدد النسبً
 -2تصنف األعــداد النسـبٌة الى أعدادا طبٌعٌة ،
المادة المحوسبة
أعدادا صحٌحة  ،كسور….
 -3تجد القٌمة المطلقة لالعداد النسبٌة
جهاز الحاسوب
 -4تجد معكوس ومقلوب االعداد النسبٌة
 -5تفسٌر معنى الكسر العشري الدوري
 -6تمٌز بٌن الكسور العشرٌة المنهٌة والكسور جهاز العرض
العشرٌة الدورٌة
 -7تحول الكسور واألعداد الكسرٌة الى كسور
عشرٌة وبالعكس
 -2تقارن بٌن األعـداد النسبٌة
 -9ترتب االعداد النسبٌة تصاعدٌا وتنازلٌا
ٌ-10جد ناتج جمع االعداد النسبٌة بأبسط صورة
ممكنة
 -11تجد ناتج طرح االعداد النسبٌة بأبسط
صورة ممكنة
 -12تجد ناتج ضرب االعداد النسبٌة بأبسط
صورة ممكنة
 -13تجد ناتج قسمة عدد نسبً على عدد نسبً
بأبسط صورة ممكنة

الــتــقـــــــــوٌــــم
استراتٌجٌات
التـــدرٌـــس
التدرٌس
المباشر

أنشطـــة مرافقة
االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

سلم
تقدٌر

التعلم
التعاونً
القلم و الورقة
التعلم من
خالل النشاط

قائمة
رصد

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:
Form# QF 71-1-47 rev.a

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:

التأمل الذاتً
حول الوحدة

التركٌزززززز علزززززى حزززززل  -أشعربالرضزززززززا
مسائل خارجٌة تتعلز عن:
باألعداد النسبٌة
...................
والتركٌززززز علززززى حززززل ...................
مسززائل حسززابٌة علززى ...................
االعداد النسبٌة
 التحدٌات :إعطززززززززززززا اسززززززززززززئلة ...................
وأنشطة خارجٌة
...................
تركز عل كل مـاٌتعلـ ...................
بالوحزززززدة كأنشطـــزززززـة
بٌــتــٌة
مقترحزززززززززززززززززاتالتحسٌن :
...................
...................
...................

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :الـرٌــاضــٌـــــات
الفصل الدراسً  :االول
الصف  /المستوى :السابــــــع االســاســـــً
فترة الزمنٌة  :من  2012/ 10 / 13 :إلى 2012/ 11 / 11 :
عدد الحصص  20 :حـصـة
عنـــــــوان الوحدة  :التناسب
الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
 -1تتعرف النسبة وٌكتبها بابسط صورة
 -2تحل التناسب باستخدام الضرب التبادلً

الـمـــــــواد والتجهٌزات
(مصــــــــــادر التعلم )
الكتاب المقرر

 -5تتعرف النسبة المئوٌة ورمزها
 -6تحول بٌن النسبة المئوٌة والكسور العادٌة

استراتٌجٌات
التـــدرٌـــس
التدرٌس
المباشر

أنشطـــة مرافقة
االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

سلم
تقدٌر

المادة المحوسبة

ٌ -3تعرف على قوانٌن التناسب وٌطبقها
 -4تمٌز التناسب الطردي والتناسب العكسً

الــتــقـــــــــوٌــــم

جهاز الحاسوب

التعلم
التعاونً
القلم و الورقة

جهاز العرض

التعلم من
خالل النشاط

قائمة
رصد

 -7تستخدم النسبة فً مواقف حٌاتٌة
 -2تستخدم النسبة فً حل مشاكل حٌاتٌة

Form# QF 71-1-47 rev.a

التركٌزززززز علزززززى حزززززل  -أشعربالرضزززززززا
مسائل خارجٌة تتعلز عن:
بالنسبة والتناسب
...................
والتركٌززززز علززززى حززززل ...................
مسززائل حسززابٌة علززى ...................
التناسزززززززب الطزززززززردي
والعكسً
 التحدٌات :التركٌزززز علزززى تحوٌزززل ...................
النسزززبة المئوٌزززة الزززى ...................
كسر عادي والعكس ...................
إعطززززززززززززا اسززززززززززززئلة -مقترحزززززززززززززززززات
وأنشطة خارجٌة
التحسٌن :
تركز عل كل مـاٌتعلـ ...................
بالوحزززززدة كأنشطـــزززززـة ...................
بٌــتــٌة
...................

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

التأمل الذاتً
حول الوحدة

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :الـرٌــاضــٌـــــات
الفصل الدراسً  :االول
الصف  /المستوى :السابــــــع االســاســـــً
عنـــــــوان الوحدة  :األسس الصحٌحة والجذور عدد الحصص  20:حـصـة فترة الزمنٌة  :من  2012/11 / 13 :إلى 2012/12 / 17 :
الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
 -1تتعرف على االسس الصحٌحة لالعداد
النسبٌة

الـمـــــــواد والتجهٌزات
(مصــــــــــادر التعلم )
الكتاب المقرر

 -3تتعرف على األسس الصحٌـــحــــــــة
الســـــــالبة واستخدام قوانٌنها المنـــــــــاسبـــة

استراتٌجٌات
التـــدرٌـــس
التدرٌس
المباشر

أنشطـــة مرافقة
االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

سلم
تقدٌر

المادة المحوسبة

 -2تحدد قٌمـــــــــة عــــــدد نـــــــســـــبً
مـــرفوع ألس عـــــــدد صحٌــح

الــتــقـــــــــوٌــــم

جهاز الحاسوب

التعلم
التعاونً
القلم و الورقة

جهاز العرض

التعلم من
خالل النشاط

قائمة
رصد

 -4تســـــــتخدم الجــــــــذور التربٌـــــــعٌــــة
والتـــــــكعٌبٌة لألعـــــــــــــداد النسبــــــــٌـــة
 -5تطبـ استراتـــٌـــــجٌــــــــــــــــات
متنـــــــــــوعــــــــة لحـــــل الــــــــمســــائـــل
 -6تبســـط تعابٌر عددٌة تحـــــــوي جــــذور
مستخـــــــدمــــــا األدوات المــــــــنــــــاســـبة

معلومات عامة عن الطلبة:

Form# QF 71-1-47 rev.a

التركٌزززززز علزززززى حزززززل  -أشعربالرضزززززززا
مسائل خارجٌة تتعلز عن:
بالنسبة والتناسب
...................
والتركٌززززز علززززى حززززل ...................
مسززائل حسززابٌة علززى ...................
التناسزززززززب الطزززززززردي
والعكسً
 التحدٌات :التركٌزززز علزززى تحوٌزززل ...................
النسزززبة المئوٌزززة الزززى ...................
كسر عادي والعكس ...................
إعطززززززززززززا اسززززززززززززئلة -مقترحزززززززززززززززززات
وأنشطة خارجٌة
التحسٌن :
تركز عل كل مـاٌتعلـ ...................
بالوحزززززدة كأنشطـــزززززـة ...................
بٌــتــٌة
...................

فً مواقف مناسبة

اعداد المعلمين/المعلمات:

التأمل الذاتً
حول الوحدة

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :الـرٌــاضــٌـــــات
الفصل الدراسً  :االول
الصف  /المستوى :السابــــــع االســاســـــً
فترة الزمنٌة  :من  2012/ 12 /20 :إلى نهاٌة الفصل
عنـــــــوان الوحدة  :المجموعات والعالقات عدد الحصص  20:حـصـة
الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
 -1تتعرف على مفهوم المجمـــــــوعــــة
والعنصر وكتابتها بطرٌقة ذكر العنـاصـــــــــــر

الـمـــــــواد والتجهٌزات
(مصــــــــــادر التعلم )
الكتاب المقرر

 -3تتعرف على المجموعة الخالٌة والجزئٌة
 -4تتعرف على عملٌتً التقاطع واالتحاد

استراتٌجٌات
التـــدرٌـــس
التدرٌس
المباشر

أنشطـــة مرافقة
االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

سلم
تقدٌر

المادة المحوسبة

 -2تكتب المجموعة بذكر الصفة الممٌزة وٌمثلها
باشكال ڤن

الــتــقـــــــــوٌــــم

جهاز الحاسوب

التعلم
التعاونً
القلم و الورقة

جهاز العرض

التعلم من
خالل النشاط

قائمة
رصد

اللوح البٌانً

 -5تجد حاصل الضرب الدٌكارتً لمجموعتٌن
 -6تتعرف على العالقة لمجموعة جزئٌة عند
الضرب الدٌكارتً
 -7تجد المجال والمدى وقاعدة العالقة وتمثٌلها
بالمستوى البٌانً والمخطط السهمً

معلومات عامة عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:
Form# QF 71-1-47 rev.a

مدير المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:

التأمل الذاتً
حول الوحدة

التركٌزززززز علزززززى حزززززل  -أشعربالرضزززززززا
مسائل خارجٌة تتعلز عن:
بالمجموعات
...................
والتركٌززز علززى تمثٌززل ...................
المجموعززززات باشززززكال ...................
فن
 التحدٌات :التركٌززز علززى الضززرب ...................
الزززززززدٌكارتً وتمثٌزززززززل ...................
العالقززززززة بالمسززززززتوى ...................
البٌزززززززانً والمخطزززززززط
السهمً
مقترحزززززززززززززززززاتالتحسٌن :
إعطززززززززززززا اسززززززززززززئلة ...................
وأنشطة خارجٌة
...................
تركز عل كل مـاٌتعلـ ...................
بالوحزززززدة كأنشطـــزززززـة
بٌــتــٌة

