الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :الرياضيات
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :الثامن االساسي
عدد الحصص  46 :حصة
الـصـفـحــــــــات 73 :
عنـــــــوان الوحدة  :االعداد الحقيقية
إلً 2018/21/23:
الفترة الزمنية  :من 2018/ 9 /5 :
الــتــقـــــــــويــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
*َــتــعــزف الــطــالــب عــلــً االعــــــــــذاد
الــحقُقت واالعــــــذاد الــطــبـُــعــــــُـــــت
*َبـسط الطالب الـتــعــابــُــــزالجــــذرَـــــــت
الـــتٍ تتـضـوـن اعــــذاد حــقــُــقــــــــُــــت.
* َـــفـــهـــــن الـــطـــالــــــب خـــــــــــــىاص
نـــــــظــــام االعــذاد الــــحــــقــــُــــقــــــُـت.
* َـــســتــخــــذم الــطـــالـــب الــقـــىانــــُـن
الـــوــتعلقت بــــاالســـس الـصــحــــُـحـــــــت.
* َىضح الــطـــالـــــــــب الــــقــــىانـــــــُـن
الـــوــتــعـــلـت بــــاالســس الصحُحـــــــــــت.
*َــتــعـــزف الــطـــالـــــب عـــلــً االعـــذاد
الــنــسبــُــت والصحُحـت والــوـتـغــــــُــزاث.
*َــطـــىرالــطــالــــب فــهــوـــا لالعـــــذاد
الصغُزة والكبـُزة بـــاســتــخـذام الــــــقــىي
* تبسُط التعابُز الجذرَت التٍ تتضون اعذاد
حقُقت
هعلىهاث عاهت عن الطلبت:
اعذاد الوعلوُن/الوعلواث:
تن التحوُل هن هىقع األوائل
Form# QF 71-1-47 rev.a

الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات
آالت حاسبببببة ط الطباشببببير

محاضرة

االداء

الملونبببببببة ط والسببببببببورة ط اسئلة واجوبة
الورقبببببة والقلبببببم ط ال تبببببا

التدريبات

المدرسببببببببيط واالسببببببببتعانة

والتمارين

بالمــــــــادة المحــــوسبة ط حل المش الت

أنشطـــة مرافقة
األدوات
قائمة

نشــاط  1ص 13

الرصد

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعر ابلرضاعن:

نشــاط  2ص 11

اختبار قصير
سلم
المالحظة

التقدير

نشــاط  3ص 11

واالستقصاء
المناقشة

مقرتحاتالتحسني :

التعلم
التعاوني
الجماعي
مهارات ما

هذَز الوذرست/االسن والتىقُع:
الوشزف التزبىٌ/االسن والتىقُع:

 التحدايت :.

التارَخ:
التارَخ:

وراء المعرفة

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :الرياضيات
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :الثامن االساسي
عدد الحصص 36 :حصــة
الـصـفـحــــــــات 43 :
عنـــــــوان الوحدة :الجبر
إلً 3122/22/27:
الفترة الزمنية  :من 3122/21/24:
الــتــقـــــــــويــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات


الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات

تابببببببة الببببببنمط وايجبببببباد الحببببببد الطباشبببببببببببير الملونبببببببببببة ط

محاضرة

المجهول فيه
 تحويببببل التعببببابير العدديببببة البببب
ال تببببببببببببا المدرسببببببببببببي ط التدريبات
مقادير جبرية
 ايجبببباد نبببباتم الضببببر مقببببدارين واالسببببببببببببتعانة بالمببببببببببببادة والتمارين
جبريين
الـــمــحــــــوســـبــــــــــــة حل المش الت
 تحليببببل مقببببدار جبببببر ببببباخرا
واالستقصاء
العامل المشترك اال ببر واالصب ر
المناقشة
وتجميع الحدود

االداء

والسبورة ط الورقة والقلم ط اسئلة واجوبة

أنشطـــة مرافقة
األدوات
قائمة
الرصد
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 أشعر ابلرضاعن:

اختبار قصير
المالحظة

سلم
التقدير

هذَز الوذرست/االسن والتىقُع:
الوشزف التزبىٌ/االسن والتىقُع:

 التحدايت :مقرتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتالتحسني :

التعلم
هعلىهاث عاهت عن الطلبت:
اعذاد الوعلوُن/الوعلواث:
تن التحوُل هن هىقع األوائل

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التارَخ:
التارَخ:

التعاوني
الجماعي
مهارات ما
وراء المعرفة

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :الرياضيات
الفصل الدراسي :االول
الصف  /المستوى  :الثامن االساسي
عدد الحصص  41 :حصة
الـصـفـحــــــــات 51 :
عنـــــــوان الوحدة :االقترانات
إلً 3122/23/32 :
الفترة الزمنية  :من 3122 /22/27 :
الــتــقـــــــــويــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات



الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات

الـطـبـــــاشيـــــــر الملونة
متييز االقرتان من خالل العالقة .
اســتمداخ اخت ــاا اأــل الرأس ـ لت ييــز ط والسبورة ط الورقــــــــة
اسئلة واجوبة
والقلم ط ال تــــــــــــــــــــا
االقرتاانت
التدريبات
الــمـــــــــدرســـــــــــــــي ط
التعرف الال االقرتان اأط
واالستعانة بـــالـــمـــــــــادة
والتمارين
المحوسبة ط الــمـسطـــرة ط
اجياد قاعدة االقرتان اأط
ودفتر رسم البــيـــانــــــي  .حل المش الت
متثيل االقرتان اأط بيانيا




 استقصاء خصائص االقرتان اأط
هعلىهاث عاهت عن الطلبت:
اعذاد الوعلوُن/الوعلواث:
تن التحوُل هن هىقع األوائل
Form# QF 71-1-47 rev.a

محاضرة

االداء

أنشطـــة مرافقة
األدوات
قائمة
الرصد

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعر ابلرضاعن:

اختبار قصير
سلم
المالحظة

التقدير

واالستقصاء

هذَز الوذرست/االسن والتىقُع:
الوشزف التزبىٌ/االسن والتىقُع:

التارَخ:
التارَخ:

 -التحدايت :

-مقرتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

المناقشة
التعلم

التحسني

التعاوني
الجماعي
مهارات ما
وراء المعرفة

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :الرياضيات
الفصل الدراسي :االول
الصف  /المستوى  :الثامن االساسي
عدد الحصص  41 :حصة
الـصـفـحــــــــات 51 :
عنـــــــوان الوحدة :االحصاء
إلً  :نهاية الفصل
الفترة الزمنية  :من 3122 /23/32 :
الــتــقـــــــــويــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات

الـطـبـــــاشيـــــــر الملونة
*َتعزف الطالب هعنً االحصاء .
* يستطيع حساب املتوسل احلسايب جمل وعة من ط والسبورة ط الورقــــــــة
اسئلة واجوبة
والقلم ط ال تــــــــــــــــــــا
العينات
التدريبات
الــمـــــــــدرســـــــــــــــي ط
*مناقشة التوقعات واالستدالالت حول مجع
واالستعانة بـــالـــمـــــــــادة
والتمارين
المحوسبة ط الــمـسطـــرة ط
ال ياانت
محاضرة

هعلىهاث عاهت عن الطلبت:
اعذاد الوعلوُن/الوعلواث:
تن التحوُل هن هىقع األوائل
Form# QF 71-1-47 rev.a

االداء

أنشطـــة مرافقة
األدوات
قائمة
الرصد

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعر ابلرضاعن:

اختبار قصير
سلم
المالحظة

هذَز الوذرست/االسن والتىقُع:
الوشزف التزبىٌ/االسن والتىقُع:

التارَخ:
التارَخ:

 -التحدايت :

*تفسري العالقات بني مقاييس النزعه املركزية
* حيسب الوسل والسيل واملنوال
*يتسطيع الطالب التفريق بني مقاييس النزعه
املركزية
*يتعرف الطالب على أثر تعديل ال ياانت يف
مقاييس النزعه املركزية

ودفتر رسم البــيـــانــــــي  .حل المش الت

التقدير

-مقرتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

واالستقصاء

التحسني

المناقشة
التعلم
التعاوني
الجماعي
مهارات ما
وراء المعرفة

هعلىهاث عاهت عن الطلبت:
اعذاد الوعلوُن/الوعلواث:
تن التحوُل هن هىقع األوائل
Form# QF 71-1-47 rev.a

هذَز الوذرست/االسن والتىقُع:
الوشزف التزبىٌ/االسن والتىقُع:

التارَخ:
التارَخ:

