تم التحميل من موقع األوائل

الـــخـــطـــة الـــفـــصـــلـــٌـــة
الصف  /المستوى  :السادس األساسً

الفصل الدراسً  :األول
عدد الدروس 7 :

عنوان الوحدة  :األعداد الصحٌحة

المبحث :الرٌاضٌات
عدد الحصص  25 :حصة

الصفحات 44 :

الفترة الزمنٌة  :من  2104 / 9 / 2إلى 2104 / 01 / 02

الرقم

الـــــنـــــتـــــاجـــــات الـــــعـــــامـــــة

-0

ٌجمع عددٌن صحٌحٌن متشابهٌن و مختلفٌن فً
اإلشارة .

-2

ٌطرح عددٌن صحٌحٌن .

-3

ٌضرب عددٌن صحٌحٌن و ٌقسمهما .

-4

ٌحلل العدد الطبٌعً إلى عوامله األولٌة .

-5

ٌستخدم األسس الصحٌحة الموجبة فً تمثٌل
الضرب المتكرر للعدد نفسه .

-6

ٌقدر الجذور التربٌعٌة لمربعات غٌر كاملة حتى
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-7

ٌجد الجذر التكعٌبً للعدد الطبٌعً .

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

الـمـواد و الـتـجـهٌزات اسـتـراتـٌـجـٌـات
الـتـدرٌـس
( مصادر التعلم )
Smart Board
الحاسوب
السبورة

التدرٌس المباشر

االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

قائمة
الشطب

 التدددددددرٌس القددددددا م القلم والورقةعلى النشاط

األقالم الملونة
الكتاب المدرسً

التقوٌــــــــــــــم

 -العمل التعاونً

التواصل

 -أشعر بالرضا عن:

 سدددددددددددددلمالتقدٌر

3

 السدددددددجلالقصصً

 -الــتــحــدٌــات :

 المالحظةالمقصودة

الدفتر و القلم
أوراق العمل

التأمل الذاتً حول
أنـشـطـة مـرافـقة
الوحدة

 -حل المشكالت

اختبددددددددددددار
قصٌر

-مقترحات التحسٌن :

أس لة

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

تم التحميل من موقع األوائل
وأجوبة

الـــخـــطـــة الـــفـــصـــلـــٌـــة
الصف  /المستوى  :السادس األساسً

الفصل الدراسً  :األول

عنوان الوحدة  :الكسور العادٌة و الكسور العشرٌة

عدد الدروس 9 :

المبحث :الرٌاضٌات
الصفحات 44 :

عدد الحصص  32 :حصة

الفترة الزمنٌة  :من  2104 / 01 / 03إلى 2104 / 00 / 29

الرقم

الـــــنـــــتـــــاجـــــات الـــــعـــــامـــــة

الـمـواد و الـتـجـهٌزات
( مصادر التعلم )

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

اسـتـراتـٌـجـٌـات
الـتـدرٌـس

التقوٌــــــــــــــم
االستراتٌجٌات

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :

أنـشـطـة مـرافـقة

األدوات

التارٌخ :
التارٌخ :

التأمل الذاتً حول
الوحدة

تم التحميل من موقع األوائل

-0
-2
-3
-4
-5
-6

ٌكتب الكسر العشري ( جزء من عشرة آالف ) باألرقام
و الكلمات .
ٌقارن الكسور العشرٌة و ترتبها .
ٌحول األعداد العشرٌة الى كسور عادٌة أو أعداد كسرٌة
و نسب م وٌة و العكس .
ٌقارن بٌن كسر عادي و كسر عشري و نسبة م وٌة .
ٌضرب الكسور العشرٌة و تقسمها .

-7
-4

ٌضرب الكسور و األعداد الكسرٌة .

-9

ٌقسم الكسور و األعداد الكسرٌة .

Smart Board

 -أشعر بالرضا عن:

الحاسوب

 التدددددددرٌس القددددددا م القلم والورقةعلى النشاط

السبورة
األقالم الملونة

 -العمل التعاونً

الكتاب المدرسً

التواصل

 سدددددددددددددلمالتقدٌر

3

 السدددددددجلالقصصً

 -الــتــحــدٌــات :

 المالحظةالمقصودة

الدفتر و القلم

ٌضرب األعداد العشرٌة و ٌقسمها .
ٌقدر نواتج ضرب األعداد العشرٌة و قسمتها .

التدرٌس المباشر

المالحظة

قائمة
الشطب

أوراق العمل

اختبددددددددددددار
قصٌر

 -حل المشكالت

أس لة

-مقترحات التحسٌن :

وأجوبة

الـــخـــطـــة الـــفـــصـــلـــٌـــة
الصف  /المستوى  :السادس األساسً

الفصل الدراسً  :األول
عدد الدروس 6 :

عنوان الوحدة  :الجبر

المبحث :الرٌاضٌات
الصفحات 41 :

عدد الحصص  22 :حصة

الفترة الزمنٌة  :من  2104 / 00 / 31إلى 2104 / 02 / 31
الرقم

الـــــنـــــتـــــاجـــــات الـــــعـــــامـــــة

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

اسـتـراتـٌـجـٌـات
الـمـواد و الـتـجـهٌزات
الـتـدرٌـس

التقوٌــــــــــــــم

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :

التأمل الذاتً حول
أنـشـطـة مـرافـقة
الوحدة
التارٌخ :
التارٌخ :

تم التحميل من موقع األوائل

( مصادر التعلم )
Smart Board

-1

ٌتعرف المستوى اإلحداثً و ٌعٌن نقطة علٌه .

-2

ٌتعرف التعبٌر الجبري و ٌحسب القٌمة العددٌة
له .

السبورة

-3

ٌجد العالقة الممثلة بنقاط فً المستوى البٌانً

األقالم الملونة

-4

ٌتعرف معنى المساواة و خصا صها .

-5

ٌحول العبارات اللفظٌة إلى تعبٌر جبري و
العكس .

-6

تحل معادلة خطٌة تتضمن الجمع أو الطرح أو
الضرب أو القسمة .

التدرٌس المباشر

االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

قائمة
الشطب

 -أشعر بالرضا عن:

الحاسوب

الكتاب المدرسً

 التدددددددرٌس القددددددا م القلم والورقةعلى النشاط

 سدددددددددددددلمالتقدٌر

التواصل

 السدددددددجلالقصصً

 -العمل التعاونً

 المالحظةالمقصودة

الدفتر و القلم
أوراق العمل

 -الــتــحــدٌــات :

 -حل المشكالت 0

اختبددددددددددددار
قصٌر

-مقترحات التحسٌن :

أس لة
وأجوبة

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

