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 الصف الخامس األساسي رياضيات اليندسة والقياس/تخطيط وحدة 
  الرياضيات ة:الماد الثامنةالوحدة العنوان: 

 الخامس األساسي الصف:  اليندسة والقياسالموضوع: 
  حصة 20: عدد الحصص                     2018 شير أبريؿ   /الفترة الزمنية

 األشكاؿ اليندسية في المستوى والمجسمات في الفراغ  :الكبرىالفكرة 
 تحديد نتائج التعمم المرغوبة :1الخطوة   

التفاعؿ مع األشكاؿ المستوية  يكوف قادرًا عمى التعميمية أفمف الطالب بعد مروره بالخبرة  يتوقع ة:الرسمياألىداف 
 :والمجسمات في الطبيعة مف حولو وذلؾ مف خالؿ

 تمييز األشكاؿ اليندسية والمجسمات.  -
 كؿ مف المربع والمستطيؿ والمعيف وتعييف خصائياالتعرؼ إلى  -
 ت والمكعب.استنتاج حجـ متوازي المستطيال -
 التحويؿ بيف وحدات قياس الطوؿ والكتمة والزمف. -
 حياتية. مواقؼ توظيؼ خواص األشكاؿ اليندسية المستوية والمجسمات في -

 األسئمة األساسية
 ؟ األشكاؿ في الطبيعة مف حولنا التي يمكف أف نرى فييا المربع والمستطيؿ والمعيفما  -
 والمعيف؟ كيؼ يمكف التمييز بيف المربع والمستطيؿ -
 أيف يمكف أف نرى متوازي المستطيالت والمكعب في الحياة مف حولنا؟ -
 كيؼ نستخدـ وحدات القياس في المقارنة بيف: األطواؿ، الكتؿ؟ -

 ؟اليندسة والقياس وحدةالمعرفة والميارات الرئيسة التي سيكتسبيا المتعمِّمون بعد تعمُّم 
 الميارات المعارف

 :المربع، المستطيؿ،  ،رباعيالشكؿ ال مفاىيـ كؿ مف
 المعيف، متوازي المستطيالت، المكعب

  ،الخواص المشتركة لكؿ مف: المربع، المستطيؿ
 المعيف

  ،الخواص المميزة لكؿ مف: المربع، المستطيؿ
 المعيف

 الشكؿ المستوي والمجسـ. 
  ،قانوف الحجـ لكؿ مف: متوازي المستطيالت

 .المكعب
 ينياوحدات قياس األطواؿ والعالقات ب 
 وحدات قياس الكتؿ والعالقات بينيا 
 وحدات قياس الزمف والعالقات بينيا 

 :قادرين عمى الطمبةسيكون 
  ،تمييز األشكاؿ الرباعية التالية: المربع، المستطيؿ

 المعيف
 تحديد قياسات زوايا الشكؿ الرباعي 
  ،حساب محيط ومساحة األشكاؿ اليندسية: المستطيؿ

 . المربع، المعيف
  بيف الشكؿ المستوي والمجسـالتمييز 
 حساب حجـ متوازي المستطيالت، المكعب. 
 والمكعب.  استنتاج العالقة بيف متوازي المستطيالت 
 التحويؿ بيف وحدات قياس األطواؿ 
 التحويؿ بيف وحدات قياس الكتؿ 
 التحويؿ بيف وحدات قياس الزمف. 
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 .توظيؼ المفاىيـ اليندسية في سياقات حياتية 
 

 ديد البراىين واألدلة عمى تحقق نواتج التعممتح :2الخطوة 
  الميمات األدائية:

 .بأشكاؿ ىندسية: متوازي أضالع، مستطيؿ، مربع، معيفزراعية حديقة المدرسة إلى أحواض تقسيـ  .1
 . صناديؽ لتغميؼ اليدايا بمناسبة يـو اليتيـ الفمسطيني وحساب حجـ كؿ منياتصميـ  .2
جراء المقارنات بينياة المحمية، وتطبيؽ مف البيئ وكتؿ محددة قياس أطواؿ .3  .التحويالت بيف الوحدات وا 

 (المناسبة لمموضوع الذي يدرسو )يمكف لمطالب أف يختار إحدى الميمات
 الوصفي.سمـ التقدير المعايير والمقاييس لمميمة األدائية والتي يبنى عمييا  :المحكات الرئيسية

 العالقاتوضوح ، وجماؿ التصميـ اإلخراججودة ، المستخدمة القياساتدقة 
 أدلة أخرى:

  أثناء العمؿ وتعاونيـ  الطمبة أداءمالحظة 
  وقدرة الطمبة عمى االستنتاجوالمناقشة  األسئمةطرح 
  وتحسف مستوى األداء التحصيمياالختبارات القصيرة 
  الرياضياتالعمؿ عمى حؿ مشكالت حياتية باستخداـ 
 عف المشاىدات في المواقؼ الحياتية بمغة رياضية استخداـ لغة الرياضيات في التعبير 

 الميمة األدائية
  الميمات األدائية:

 .بأشكاؿ ىندسية: متوازي أضالع، مستطيؿ، مربع، معيفزراعية حديقة المدرسة إلى أحواض تقسيـ  .1
حجـ  لتغميؼ اليدايا بمناسبة يـو اليتيـ الفمسطيني وحساب مكعبات، متوازي مستطيالت() صناديؽتصميـ  .2

 . كؿ منيا
جراء المقارنات بينيامف البيئة المحمية، وتطبيؽ  وكتؿ محددة قياس أطواؿ .3  .التحويالت بيف الوحدات وا 

 الميمة األولى ويقاس عمييا الميمات األخرى( شرح)سيتـ    
 مدرستي جنتي عنوان الميمة

 .تصميم حديقة المدرسة خصائص األشكال الرباعية فياإلفادة من  اليدف 

 الدور

 مصمم ديكورات حدائق:
في  المساحات الالزمة لكؿ شكؿ، وحساب حديقة المدرسةتصميـ  لقد طمب منؾ

الحديقة ليتـ زراعة النباتات في ىذه األشكاؿ حسب األىمية بحيث يزرع النبات 
وذلؾ مف خالؿ  في المساحات األكبر، األكثر استيالًكا مثؿ النعناع والريحاف

  المساحات واستغالؿ أكبر قدر ممكف مف مساحة الحديقةوحساب قياس األطواؿ 
األشكاؿ اليندسية لتصميـ حديقة المدرسة لتكوف تطبيؽ ما تعممتو مف  :وظيفتك
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  في أبيى صورة.
 المجتمع المحمي والمدرسي  الجميور

 مى إنشاء نموذج متميز.عالماىر قادر  المعماري الموقف
 ة ومنظمة بطريقة شيق التصميـ تخرج أف التحدي:

 بأحواض ذات أشكاؿ ىندسية مختمفةتصميم حديقة المدرسة  الناتج واألداء والغرض

 معايير ومحكات النجاح
 ،والتصميـالشكؿ  جماؿ ،المساحات المحسوبةدقة األطواؿ المستخدمة، صحة 

صحة مع ، وصؼ الميمة والتعبير عف العمؿ بخط واضحكتابة تقرير يتضمف 
  الحسابية.العمميات 

 لميمة األداءسمم التقدير الوصفي 

 متميز التوقعات
(3) 

 متوسط
(2) 

 مبتديء
(1) 

 الشواىد واألدلة

 المعلومات
 ةع المعلومات دقٌقٌجم

 ةوتام

ة ع المعلومات متوسطٌجم

 تامةغٌر  الدقة

ع المعلومات غٌر ٌجم

 دقٌقة
 

  الخط غٌر واضح الخط مناسب الخط واضح وضوح الخط

 التصمٌم جودة

 كال الهندسٌةاألش

 موزعة بتناسق

والرسم التخطٌطً 

 ملون 

األشكال الهندسٌة 

موزعة بشكل غٌر 

 ،متناسق نوعا ما

وبحاجة إلى مزٌد من 

 التنسٌق واأللوان

غٌر  األشكال الهندسٌة

غٌر واأللوان  متناسقة

، والرسم معبرة

 التخطٌطً غٌر متكامل 

 

القوانٌن كتابة 

 واستخدامها

ة مكتوب القٌاساتجمٌع 

 بصورة صحٌحة

 والحسابات صحٌحة

 الحسابات% من 77

 صورة صحٌحة

% من 57أقل من 

صورة  الحسابات

 صحٌحة

 

دقة النتائج 

 وصحتها

جمٌع النتائج صحٌحة 

والتقرٌر  ودقٌقة

 والتصمٌم جٌدان

النتائج صحٌحة لكن 

بحاجة إلى مزٌد من 

 الدقة فً بعض األحٌان

دقٌقة  النتائج غٌر

، ولٌست صحٌحة

 جات غٌر جٌدةوالمخر

 

 الرسومات
دقٌقة وصحٌحة وضمن 

 مقٌاس رسم

دقٌقة و لكن لٌست 

 ضمن مقٌاس رسم

الرسومات لٌست دقٌقة 

  وال تعتمد مقٌاساً محدداً 
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 المرحمة الثالثة: خبرات التعميم والتعمم
 األنشطة التعميمية التعممية:

 لطمبة السابقة والالزمة لتعمميـ الالحؽ.استخداـ الحوار والمناقشة في الكشؼ عف خبرات ا -
والمستطيؿ محيط ومساحة  عالرباعية: المرباليندسة المستوية، األشكاؿ  مفاىيـمراجعة الطمبة في  -

 اوخواص كؿ مني
 العالقات بيف أقطار المربع، أقطار المستطيؿ، أقطار المعيف.استنتاج  التعمـ التعاونياستخداـ ب -
 .حجـ متوازي المستطيالت، حجـ المكعباء استنتاج باستخداـ التعمـ باالستقص -
 .السابقة في خواص المربع والمستطيؿ ووحدات قياس الطوؿ والكتمة والزمفالربط بيف خبرات الطمبة  -
 كيفية التحويؿ بيف الوحدات مف نفس النوعالعصؼ الذىني التوصؿ إلى باستخداـ استراتيجية  -
 مجموع قياسات زوايا الشكؿ الرباعيـ التوضيحية استنتاج الرسو  توظيؼباستخداـ التعمـ التعاوني و  -
يجاد المحيط والمساحةتوظيؼ رسوـ توضيحية ومسائؿ حياتية تطبيقية عمى  -  .األشكاؿ الرباعية وا 
، مثؿ برنامج الجيوجبرا الستنتاج خواص المربع والمعيف ؼ برمجيات حاسوبية وتطبيقات خاصةتوظي -

 والمستطيؿ 
 ، تكويني، ختامي()قبميالمراحؿ المختمفة  المستمر لمطمبة في التقويمالتركيز عمى  -

مف خالؿ اعطاء أمثمة تطبيقية،  األشكاؿ اليندسية المستوية والمجسمات)قياس مدى تحقؽ األىداؼ في 
  وكذلؾ تكميؼ الطمبة بحؿ تماريف ومسائؿ الكتاب المقرر.

 جدول تنظيم التدريس عمى عدد الحصص
 عمى الحصص اليوميةتوزيع مواضيع الوحدة 

 5 4 3 2 1 رقم الحصة
 (3المستطيؿ والمربع) (2المستطيؿ والمربع) (1المستطيؿ والمربع) (2الشكؿ الرباعي) (1الشكؿ الرباعي) عنوان الدرس
أمثمة، عدد  التعريؼ، محتوى الدرس

 األقطار
جموع قياسات م

 زوايا الشكؿ الرباعي
مراجعة في 

 الخواص، والمحيط
حؿ مشكالت عمى  القطريف العالقة بيف

  المستطيؿ والمربع
 10 9 8 7 6 رقم الحصة

حجـ متوازي المستطيالت  (3المعيف) (2المعيف) (1المعيف) عنوان الدرس
 (1والمكعب)

حجـ متوازي المستطيالت 
 (2والمكعب)

حؿ مشكالت عمى  العالقة بيف القطريف التعريؼ، الخواص محتوى الدرس
 المعيف

حجـ استنتاج قانوف 
 متوازي المستطيالت

استنتاج قانوف حجـ 
 المكعب

 15 14 13 12 11 رقم الحصة
حجـ متوازي المستطيالت  عنوان الدرس

 (3والمكعب)
 (4وحدات القياس) (3وحدات القياس) (2وحدات القياس) (1وحدات القياس)

حؿ مشكالت عمى  محتوى الدرس
حجـ المكعب ومتوازي 

 المستطيالت

 وحدات قياس الزمف وحدات قياس الكتمة وحدات قياس الحجـ وحدات قياس الطوؿ
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 20 19 18 17 16 رقم الحصة
 مناقشة المشروع مناقشة المشروع (2تماريف عامة) (1تماريف عامة) (5وحدات القياس) عنوان الدرس
حؿ تدريبات إثرائية  محتوى الدرس

تتضمف ميارات 
 تفكير عميا

حؿ تماريف الكتاب 
المدرسي صفحة 

84-86 

حؿ مسائؿ إثرائية 
تتضمف ميارات 

 تفكير عميا

الدخوؿ إلى الروابط 
 اإللكترونية

 شرح فكرة المشروع

عرض الطمبة 
 لمشروعاتيـ

 سيتم تطبيقياالتفصيل لمجدول والخبرات التعميمية التعممية التي 
 خبرات التعميم والتعمم عنوان الدرس الحصة

الشكل  ىاألول
 (1الرباعي)
 

ة، التعريف، أمثم
 عدد األقطار

الشكؿ اليندسي لتمييد لمدرس بمراجعة خبرات الطمبة في مفيـو ا  -
 المضمع، أنواع األشكاؿ المستوية.

األشكاؿ الرباعية وأمثمة عمييا: المربع مراجعة خبرات الطمبة في  -
 .  والمستطيؿ، وخواص كؿ منيما ومفيـو المحيط

 .60( صفحة 3، )( 2،) (1باستخداـ الحوار والمناقشة تنفيذ نشاط ) -
 مف الكتاب المدرسي 61( صفحة 4تنفيذ نشاط ) -

الشكل  ةالثاني
 (2الرباعي)
 

مجموع قياسات 
زوايا الشكل 

 الرباعي

 تعريؼ الشكؿ الرباعي. ييد لمدرس بمراجعةالتم -
( 5) نشاطتنفيذ ضمف مجموعات غير متجانسة التعمـ التعاوني باستخداـ  -

أداء الطمبة، وتقديـ التغذية  ظةمع مالح)المقرر مف الكتاب  61صفحة 
 الراجعة ليـ(

مشاركة الطمبة في مف الكتاب المدرسي  62( صفحة 6تنفيذ نشاط ) -
 استنتاج مجموع قياسات زوايا الشكؿ الرباعي

  360عرض فيديو تطبيؽ لقاعدة مجموع قياسات الشكؿ الرباعي  -
https://www.youtube.com/watch?v=tWX5z6vUayI 

مجموع قياسات زوايا الشكؿ وتنفيذ  عمىوتماريف تطبيقية اعطاء أمثمة   -
 .62( صفحة 8(، )7نشاط)

بحؿ تماريف ومسائؿ تكميؼ الطمبة لمطمبة بحيث يتـ  واجب بيتياعطاء  -
، وتقديـ التغذية لمواجب البيتي ضرورة متابعة حؿ الطمبةمع )63صفحة 

   خطاء والتأكيد عمى الحؿ الصحيح(.األالراجعة، ومعالجة 
المستطيل  ةالثالث

 (1والمربع)
 

مراجعة في 
الخواص، 

معارفيـ حوؿ المستطيؿ والمربع وخواص التمييد لمدرس مراجعة الطمبة  -
 . كؿ منيما

استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني )جيكسو( بحيث يتـ تقسيـ الطمبة إلى  -
بحيث تقوـ كؿ  65، 64صفحة  (2، 1( مجموعات لحؿ أنشطة )4)
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عتاف بحؿ نشاط، ثـ تناقش المجموعات حميا، ومف ثـ يعاد توزيع مجمو  والمحيط
 الحموؿ عمى أقرانيـ.يتبادلوف المعمومات ويعرضوف الطمبة بحيث 

ويستخدـ  67( مف تماريف ومسائؿ صفحة 1تكميؼ الطمبة بحؿ سؤاؿ ) -
 المعمـ العصؼ الذىني لمناقشة حموؿ الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة

 المستطيل الرابعة
 (2والمربع)
 

العالقة بين 
 القطرين

مناقشة الطمبة في أمثمة مف البيئة المحمية عمى المربع التمييد لمدرس ب -
 والمستطيؿ وحساب مساحة ومحيط كؿ منيا

ومتابعة الطمبة  65صفحة ( 3) نشاطتنفيذ باستخداـ التعمـ التعاوني  -
 وتقديـ التغذية الراجعة ليـ.

 .بع، والعالقة بيف قطري المستطيؿالعالقة بيف قطري المر استنتاج  -
 مف الكتاب المدرسي. 67صفحة  2تمريف  تطبيؽ لمطمبةاعطاء  -

المستطيل  الخامسة
 (3والمربع)
 

حل مشكالت 
 المربععمى 

 خواص المربع والمستطيؿ والعالقة بيف القطريفمراجعة الطمبة في  -
أشكاؿ مرسومة عمى ورؽ مقوى ألشكاؿ ىندسية وحساب اعطاء تطبيؽ  -

 لماحة والمحيط واستنتاج العالقات القطريف.ا
 .في الكتاب المدرسي 68، والفكرة الواردة صفحة 3مناقشة التمريف  -
 .تنفيذ استراتيجية الكرسي الساخف في غمؽ الدرس -

 (1المعين) السادسة
 

التعريف، 
 الخواص

 

 األشكاؿ التي الرباعية التي درسيا المربع والمستطيؿمراجعة الطمبة في  -
  مف البيئة الصفية عمى األشكاؿ الرباعية وبياف نوعياأمثمة  اعطاء -
تحمؿ ألغازا بطاقات تنفيذ لعبة ساعي البريد بحيث يقوـ المعمـ بتوزيع  -

 لوصؼ الشكؿ ومعرفة اسـ ىذا الشكؿ
  70( صفحة 3نشاط) ،69صفحة  (2، )(1تنفيذ نشاط ) -
 يسجؿ المعمـ تعريؼ المعيف عمى السبورة مف أفواه الطالب -
بتحديد المعينات الطالب عمى السبورة بحيث يقـو  أشكاالالمعمـ  مصؽي -

 منيا
)تعزيز  يقوـ المعمـ بمناقشة إجابات الطمبة والتأكيد عمى الحموؿ الصحيحة -

  اإلجابات الجيدة(
 (2المعين) السابعة

 
العالقة بين 

 القطرين

خواص المعيف والتعرؼ عميو مف بيف مجموعة التمييد لمدرس بمراجعة  -
 مف األشكاؿ.

 70( صفحة 4باستخداـ التعمـ التعاوني تنفيذ نشاط) -
لإلجابة عف أفكر متى يتساوى قطرا  يالعصؼ الذىنيستخدـ المعمـ  -

 71المعيف صفحة 
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 71( صفحة 5عف طريؽ المجموعات الزمرية ينفذ الطمبة نشاط ) -
 72تماريف ومسائؿ صفحة  تكميؼ الطمبة بحؿ الواجب البيتي -

 (3)المعين الثامنة
 

حل مشكالت 
 عمى المعين

  خواص المعيففي شفييا مراجعة الطمبة  -
 الطمبة. معمناقشة حؿ الواجب البيتي  -
 األشكاؿ المعينة في البيئة  اعطاء أمثمة تطبيقية ضمف سياقات حياتية -
( الواردة ضمف ىذا النموذج 1تكميؼ الطمبة بتنفيذ الميمة األدائية ) -

ينقسـ الصؼ إلى مجموعات وينفذوا  والخاصة باألشكاؿ الرباعية بحيث
 التصميـ المقترح.

حجم متوازي  التاسعة
المستطيالت 

 (1والمكعب)
 

استنتاج قانون 
حجم متوازي 
 المستطيالت

 .الخبرات السابقة لمطمبة في مفيـو الحجـالتمييد لمدرس بمراجعة  -
مع ضرورة ) 73( صفحة 2، )(1)خداـ التعمـ التعاوني تطبيؽ نشاطباست -

 .(وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة ليـ يـمتابعة عممر بيف الطمبة و المرو 
 في مجموعات تعاونية 74( صفحة 3تنفيذ نشاط) -
 الطمبة قانوف حجـ متوازي المستطيالتاستنتج مع  -
استخدـ العصؼ الذىني الستنتاج حجـ المكعب كحالة خاصة مف متوازي  -

  المستطيالت
حجـ  قانوفعمى كتدريبات صفية اعط الطمبة أنشطة تطبيقية إضافية  -

 متوازي المستطيالت وحجـ المكعب
 اعط الطمبة واجب بيتي تطبيؽ عمى القانوف -

حجم متوازي  العاشرة
المستطيالت 

 (2والمكعب)
 

استنتاج قانون 
 حجم المكعب

 .القاعدةمراجعة الطمبة  -
  .مناقشة الطمبة في حؿ الواجب البيتي -
 ز فيـ الطمبة وتعميؽ الفيـ لدييـ.متنوعة لتعزياعطاء أمثمة وتماريف  -
مع متابعة األعماؿ الكتابية وتقديـ تغذية  75( صفحة 4تنفيذ نشاط) -

 راجعة لمطمبة 

الحادية 
 عشرة

حجم متوازي 
المستطيالت 

 (3والمكعب)
 

حل مشكالت 
عمى حجم 

المكعب ومتوازي 

 موضوع الحجـومراجعة الطمبة في المفاىيـ الواردة في  -
في  75صفحة ( مف تماريف ومسائؿ 1الطمبة بحؿ السؤاؿ رقـ ) تكميؼ -

ومساعدة الطمبة عمى  األعماؿ الكتابية لمطمبة)متابعة مجموعات زمرية 
 تصحيح األخطاء(

عالج ضعؼ ) مف قبؿ الطمبة بطريقة فردية 75صفحة ( 2حؿ السؤاؿ ) -
 الطمبة والتأكيد عمى الحموؿ الصحيحة( 

 كواجب بيتي. 75فحة ( ص3) تكميؼ الطمبة بحؿ األسئمة  -
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 تكميؼ الطمبة بكتابة أسئمة عمى موضوع الحجوـ وحميا - المستطيالت
ومالحظة أدائيـ وكيفية توظيفيـ ( 2)تنفيذ الميمة األدائية بتكميؼ الطمبة  -

 لألدوات والقياس.
الثانية 
 عشرة

وحدات 
 (1القياس)
 

وحدات قياس 
 الطول

 .تياالتي سبؽ دراس وحدات قياس الطوؿمراجعة الطمبة في  -
مع تقديـ تغذية راجعة لمطمبة وعالج  76( صفحة 2(،)1تنفيذ نشاط ) -

 األخطاء
 قياس األنسب لياالووحدات مف قبؿ الطمبة ألطواؿ عرض أمثمة  -
 وتعزيز 77( صفحة 3استخداـ التعمـ التعاوني في تنفيذ نشاط ) -

  األسرع. المجموعات التي تحقؽ اإلنجاز 
الثالثة 
 عشر

وحدات 
 (2القياس)
 

حدات قياس و 
 الحجم

 مفيـو الحجـ وكيفية قياسومراجعة الطمبة في  -
مع تقديـ تغذية راجعة لمطمبة  أنشطة تعمـ تعاوني لقياس الحجـوتنفيذ  -

 وعالج األخطاء
 قياس األنسب لياالووحدات مف قبؿ الطمبة لمحجـ عرض أمثمة  -
التي المجموعات  وتعزيز أنشطة إثرائيةاستخداـ التعمـ التعاوني في تنفيذ  -

 األسرع.  تحقؽ اإلنجاز 
الرابعة 
 عشر

وحدات 
 (3القياس)
 

وحدات قياس 
 الكتمة

 .الكتمة التي سبؽ دراستياوحدات قياس مراجعة الطمبة في  -
 مع تقديـ تغذية راجعة لمطمبة وعالج األخطاء 77صفحة ( 4تنفيذ نشاط ) -
قياس الووحدات مف قبؿ الطمبة لكتؿ مف بيئة الطالب عرض أمثمة  -

 سب ليااألن
 وتعزيز 78( صفحة 6،)(5)ـ التعمـ التعاوني في تنفيذ نشاطاستخدا -

 األسرع.  المجموعات التي تحقؽ اإلنجاز 
الخامسة 

 عشر
وحدات 
 (4القياس)
 

وحدات قياس 
 الزمن

 .وحدات قياس الزمف التي سبؽ دراستيامراجعة الطمبة في  -
 عالج األخطاءمع تقديـ تغذية راجعة لمطمبة و  79( صفحة 8تنفيذ نشاط ) -
 عرض أمثمة مف قبؿ الطمبة ألطواؿ ووحدات القياس األنسب ليا -
وتعزيز  79( صفحة 9استخداـ التعمـ التعاوني في تنفيذ نشاط ) -

 المجموعات التي تحقؽ اإلنجاز األسرع.  
 80( صفحة 10توجيو الطمبة لمتعمـ باالستقراء مف خالؿ تنفيذ نشاط ) -

 ـ تغذية راجعةضمف مجموعات تعمـ تعاوني وتقدي
( 3تمريف) ،82صفحة (2(، )1حؿ تماريف ومسائؿ سؤاؿ ) تكميؼ الطمبة -

 كواجب بيتي 83صفحة 
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السادسة 
 عشر

وحدات 
 (5القياس)

 

حل تدريبات 
إثرائية تتضمن 
ميارات تفكير 

 عميا

 التمييد مراجعة شفيية في وحدات القياس والتحويالت بينيا -
 مبةحؿ تدريبات الواجب البيتي وتعزيز الط -
في مجموعات تعمـ  81( صفحة 12(، )11تكميؼ الطمبة حؿ نشاط ) -

 تعاوني
ومالحظة أدائيـ وكيفية توظيفيـ  (3)تنفيذ الميمة األدائيةبتكميؼ الطمبة   -

 لألدوات والقياس.
( ضمف مجموعات تعمـ تعاوني ع تقديـ تغذية 6(، )5(، )4حؿ األسئمة ) -

 راجعة وتعزيز المجموعات.
تراتيجيات التعمـ النشط )ساعي البريد، أعواد المثمجات( استخداـ احدى اس -

 في غمؽ الدرس 
السابعة 

 عشر
 (1تمارين عامة)

 
حل تمارين 

الكتاب المدرسي 
 86-84صفحة 

التمييد بمراجعة شاممة لكؿ مفاىيـ الوحدة باستخداـ األسئمة الشفوية  -
 لنشطواألسئمة مف نوع االختيار مف متعدد وضمف استراتيجيات التعمـ ا

مف الكتاب المدرسي  84( صفحة 2(، )1تكميؼ الطمبة بحؿ تماريف ) -
 المقرر، وذلؾ باستخداـ مجموعات التعمـ الزمرية.

في مجموعات تعمـ تعاوني ومتابعة  85( صفحة 4( ،)3حؿ السؤاؿ ) -
 عمؿ المجموعات وتقديـ التغذية الراجعة الالزمة

 86( صفحة 7تمريف) ،85( صفحة 6(، )5تكميؼ الطمبة بحؿ التدريبات) -
 كواجب بيتي.

الثامنة 
 عشر

 (2تمارين عامة)
 

حل مسائل إثرائية 
تتضمن ميارات 

 تفكير عميا

 مفاىيـ الوحدةمراجعة الطمبة في  -
 وعالجالبيتي ( الواجب 7، 6، 5مناقشة الطمبة في حموؿ األسئمة ) -

 أخطاء الطمبة.
قديـ تغذية راجعة عرض الطمبة لمياميـ األدائية وتقييميا ومشاركتيـ في ت -

 ألقرانيـ.  
تقديـ أسئمة إثرائية وتدريبات تنمي التفكير في شكؿ مسابقات وألعاب  -

 .تعميمية
التاسعة 

 عشر
 مناقشة المشروع

 

الدخول إلى 
الروابط 
 اإللكترونية
شرح فكرة 

يعرض المعمـ بعض محتويات المواقع اإللكترونية الواردة وغيرىا مما يفيد  -
 شجعيـ عمى التعمـ.الطمبة وي

يعرض المعمـ فكرة مشروع الوحدة ويناقشو مع الطمبة مقدما أمثمة تسيؿ  -
  .عمى الطمبة تنفيذ المشروع

يقسـ الطمبة لمجموعات تعمـ تقوـ كؿ مجموعة بتوزيع األدوار فيما بينيا  -
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 .والتعاوف مف أجؿ إنجاز مشروع متكامؿ المشروع
 ع والمستوى المطموب إنجازهيبيف المعمـ لمطمبة معايير التقييـ في المشرو  -

 مناقشة المشروع العشرون
 

عرض الطمبة 
 لمشروعاتيم

يعرض الطمبة مشروعاتيـ ويقدموا التغذية الراجعة لبعضيـ البعض حوؿ  -
 مستوى انجاز المشروع

يقدـ الطمبة ممخص مكتوب حوؿ أىـ ما ورد في الوحدة مف مفاىيـ  -
 وعالقات ومدى استفادتيـ منيا

اؿ حوؿ الفائدة التي تحققت لدييـ بعد دراسة الوحدة ومدى يكتب الطمبة مق -
 ارتباطيا بحياتيـ اليومية.
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 الصف السادس األساسيرياضيات  اليندسة والقياس/تخطيط وحدة 
 الرياضيات المادة:  السابعةالوحدة العنوان: 

 األساسي سادسالالصف:   اليندسة والقياسالموضوع: 
  حصة 18: عدد الحصص                           2018   /الفترة الزمنية

 األشكاؿ اليندسية في المستوى مساحة  :الكبرىالفكرة 
 تحديد نتائج التعمم المرغوبة :1الخطوة   

الحػسّ  اليندسػيّ    عمػػى تنميػػة يكوف قادرًا عمى التعميمية أفمف الطالب بعد مروره بالخبرة  يتوقع الرسمية:األىداف 
 :اآلتيػة األىداؼفػي الحيػاة مف خػالؿ تحقيػؽ  لإلفادةنػي  والمكا

 المثمث التعرُ ؼ إلى خواص 
  (.متساوي األضالع و متساوي الساقيف)التعرُ ؼ إلى خواص المثّمثيف 
 رسـ مثمثٍ  بشروطّ  معينة تعٌرؼ. 
  المثمث متساوي الساقيف ينصؼ القاعدة رأسالعمودَ  النازؿ مف  أفاستنتاج. 
 شكاؿّ  ىندسية مستويةأساحة إ يجاد م . 
  وعناصرىا التعرؼ إلى الدائرة. 
 قطرىا ومركزىا ِ ؼنص ةبمعرف  رةرسـّ  الدائ . 
 يجا  .محيطيا داستنتاجِ  محيطّ  الدائرة وا 
 يجا  مساحتياد استنتاجِ  قانوفِ مساحةّ  الدائرة وا 

 مشكالت حياتية حؿومساحتيا وخواص المثّمث في ة محيطّ  الدائر ؼ توظي. 
 األسئمة األساسية

 ؟لمثمث والدائرةا األشكاؿ في الطبيعة مف حولنا التي يمكف أف نرى فيوما  -
 في الحياة مف حولنا؟ لمثمث والدائرةاأيف يمكف أف نرى   -
 ؟ لمثمثات مف حيث األضالعكيؼ يمكف التمييز بيف ا -
 ماىي العالقة بيف أضالع المثمث؟ -
 لمستطيؿ المشترؾ معو في القاعدة واالرتفاع؟ماىي العالقة بيف مساحة المثمث ومساحة ا -
 كيؼ يمكف استنتاج محيط ومساحة الدائرة؟ -
 ؟ماىي وحدات قياس المساحات -

 ؟اليندسة والقياس وحدةالمعرفة والميارات الرئيسة التي سيكتسبيا المتعمِّمون بعد تعمُّم 
 الميارات المعارف

 :متساوي األضالع المثمث ،المثمث مفاىيـ كؿ مف ، 
 ، الدائرةمتساوي الساقيف  المثمث

 المثمث ،الخواص المشتركة لكؿ مف: المثمث 

 :سيكون الطمبة قادرين عمى
 متساوي  المثمث ،المثمث :تمييز األشكاؿ التالية

 ، الدائرة  متساوي الساقيف المثمث ، األضالع
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 ، الدائرةمتساوي الساقيف المثمث ، متساوي األضالع
 متساوي  المثمث ، ،الخواص المميزة لكؿ مف: المثمث

 , الدائرةمتساوي الساقيف المثمث ، األضالع
 المثمث والدائرةلكؿ مف:  محيط والمساحةقانوف ال 

 حدات قياس المساحة و -
 

 المثمث :حساب محيط ومساحة األشكاؿ اليندسية، 
 الدائرة

 حساب محيط و مساحة  كؿ مف المثمث والدائرة. 
 مث ومساحة المستطيؿ. استنتاج العالقة بيف مساحة المث

 المشترؾ معو في القاعدة واالرتفاع. 
 .تمييز حدات قياس المساحة 

 تحديد البراىين واألدلة عمى تحقق نواتج التعمم :2الخطوة 
  الميمات األدائية:

 .مربعمتوازي أضالع، مستطيؿ، مثمث , دائرة, بأشكاؿ ىندسية: زراعية حديقة المدرسة إلى أحواض تقسيـ  .4
 .مف البيئة المحمية محددةحيط و مساحة مثمث أو دائرة مقياس  .5

 (المناسبة لمموضوع الذي يدرسو )يمكف لمطالب أف يختار إحدى الميمات
 الوصفي.: المعايير والمقاييس لمميمة األدائية والتي يبنى عمييا سمـ التقدير المحكات الرئيسية

 العالقات، وضوح وجماؿ التصميـ المستخدمة، جودة اإلخراج القياساتدقة 
 أدلة أخرى:

 أثناء العمؿ وتعاونيـ  الطمبة مالحظة أداء 
  وقدرة الطمبة عمى االستنتاجطرح األسئمة والمناقشة 
  وتحسف مستوى األداء التحصيمياالختبارات القصيرة 
 العمؿ عمى حؿ مشكالت حياتية باستخداـ الرياضيات 
 في المواقؼ الحياتية بمغة رياضية استخداـ لغة الرياضيات في التعبير عف المشاىدات 

 الميمة األدائية
  الميمات األدائية:

 .مربعمتوازي أضالع، مستطيؿ، مثمث , دائرة, بأشكاؿ ىندسية: زراعية حديقة المدرسة إلى أحواض تقسيـ  (1
 .المحمية البيئة مف محددة مساحة و محيط قياس (2

 خرى(الميمة األولى ويقاس عمييا الميمات األ شرح)سيتـ    
 مدرستي جنتي عنوان الميمة

 .تصميم حديقة المدرسة فيخصائص األشكال المصممة اإلفادة من  اليدف 

 الدور

 مصمم ديكورات حدائق:
المساحات الالزمة لكؿ شكؿ في ، وحساب حديقة المدرسةتصميـ  لقد طمب منؾ

لنبات الحديقة ليتـ زراعة النباتات في ىذه األشكاؿ حسب األىمية بحيث يزرع ا
وذلؾ مف خالؿ في المساحات األكبر،  األكثر استيالًكا مثؿ النعناع والريحاف

  وحساب المساحات واستغالؿ أكبر قدر ممكف مف مساحة الحديقةقياس األطواؿ 
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األشكاؿ اليندسية لتصميـ حديقة المدرسة لتكوف تطبيؽ ما تعممتو مف  :وظيفتك
  في أبيى صورة.

 والمدرسي المجتمع المحمي  الجميور

 الماىر قادر عمى إنشاء نموذج متميز. المعماري الموقف
 بطريقة شيقة ومنظمة  التصميـ أف تخرج التحدي:

 بأحواض ذات أشكاؿ ىندسية مختمفةتصميم حديقة المدرسة  الناتج واألداء والغرض

 معايير ومحكات النجاح
، والتصميـكؿ الش جماؿ ،المساحات المحسوبةدقة األطواؿ المستخدمة، صحة 

صحة مع ، كتابة تقرير يتضمف وصؼ الميمة والتعبير عف العمؿ بخط واضح
  الحسابية.العمميات 

 سمم التقدير الوصفي لميمة األداء

 متميز التوقعات
(3) 

 متوسط
(2) 

 مبتديء
(1) 

 الشواىد واألدلة

 المعلومات
جمٌع المعلومات دقٌقة 

 وتامة

جمٌع المعلومات 

 تامةمتوسطة الدقة غٌر 

جمٌع المعلومات غٌر 

  دقٌقة

  الخط غٌر واضح الخط مناسب الخط واضح وضوح الخط

 التصمٌمجودة 

 األشكال الهندسٌة

 موزعة بتناسق

والرسم التخطٌطً 

 ملون 

األشكال الهندسٌة 

موزعة بشكل غٌر 

 متناسق نوعا ما،

وبحاجة إلى مزٌد من 

 التنسٌق واأللوان

غٌر  األشكال الهندسٌة

غٌر واأللوان  متناسقة

، والرسم معبرة

 التخطٌطً غٌر متكامل 

 

القوانٌن كتابة 

 واستخدامها

مكتوبة  القٌاساتجمٌع 

 بصورة صحٌحة

 والحسابات صحٌحة

 الحسابات% من 77

 صورة صحٌحة

% من 57أقل من 

صورة  الحسابات

 صحٌحة
 

دقة النتائج 

 وصحتها

جمٌع النتائج صحٌحة 

والتقرٌر  ودقٌقة

 نوالتصمٌم جٌدا

النتائج صحٌحة لكن 

بحاجة إلى مزٌد من 

 الدقة فً بعض األحٌان

دقٌقة  النتائج غٌر

، ولٌست صحٌحة

 والمخرجات غٌر جٌدة

 
 

 الرسومات
دقٌقة وصحٌحة وضمن 

 مقٌاس رسم

دقٌقة و لكن لٌست 

 ضمن مقٌاس رسم

الرسومات لٌست دقٌقة 

 وال تعتمد مقٌاساً محدداً 
 
 

 



 

 06الصفحة  7107/7108تحضير الوحدة األولى من كتب الرياضيات للفصل الثاني من العام الدراسي 

 

 عميم والتعممالمرحمة الثالثة: خبرات الت
 األنشطة التعميمية التعممية:

 استخداـ الحوار والمناقشة في الكشؼ عف خبرات الطمبة السابقة والالزمة لتعمميـ الالحؽ. -
 محيط ومساحة وخواص كؿ منيااليندسة المستوية: المثمث والدائرة و  مفاىيـمراجعة الطمبة في  -
 .لمثمث وزواياه)متساوي الساقيف ومتساوي األضالع(ا بيف العالقةباستخداـ التعمـ التعاوني استنتاج  -
العالقة بيف مساحة المثمث والمستطيؿ المشترؾ معو في القاعدة باستخداـ التعمـ باالستقصاء استنتاج  -

 .واالرتفاع 
 كيفية التحويؿ بيف الوحدات مف نفس النوعباستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني التوصؿ إلى  -
 مجموع قياسات زوايا المثمث .وني وتوظيؼ الرسـو التوضيحية استنتاج باستخداـ التعمـ التعا -
يجاد المحيط والمساحة المثمث والدائرةتوظيؼ رسوـ توضيحية ومسائؿ حياتية تطبيقية عمى  -  .وا 
 ج خواص المثمث والدائرة، مثؿ برنامج الجيوجبرا الستنتاتوظيؼ برمجيات حاسوبية وتطبيقات خاصة -
 ، تكويني، ختامي()قبميالمراحؿ المختمفة  المستمر لمطمبة في التقويمالتركيز عمى  -

مف خالؿ اعطاء أمثمة تطبيقية، وكذلؾ األشكاؿ اليندسية المستوية )قياس مدى تحقؽ األىداؼ في 
  تكميؼ الطمبة بحؿ تماريف ومسائؿ الكتاب المقرر.

 جدول تنظيم التدريس عمى عدد الحصص
 اليوميةتوزيع مواضيع الوحدة عمى الحصص 

 5 4 3 2 1 رقم الحصة
خواص المثلّثٌن  خواص المثلث عنوان الدرس

و  متساوي الساقٌن

 متساوي األضالع

العالقة بٌن أضالع 

 المثلث وزواٌاه  

العالقة بٌن أطول 

ضلع ومجموع 

 الضلعٌن األخرٌن

المثمث متساوي 
 الساقيف 

التعرٌف، أمثلة، عدد  محتوى الدرس

 األضالع والزواٌا

لة ،مجموع أمث 

 قٌاسات زواٌا المثلث

مراجعة فً الخواص، 

 والمحٌط

 حل مشكالت على

 المثلث 
العالقة بيف االرتفاع 
والقاعدة لممثمث 

 الساقيفمتساوي 
 10 9 8 7 6 رقم الحصة

شكال ّ األمساحة  عنوان الدرس

  مستوٌةالهندسٌة ال

 (2محيط الدائرة ) (1محٌط الدائرة ) (2الدائرة) (1الدائرة)
 
 

استنتاج العالقة بٌن  محتوى الدرس

مساحة المثلث 

والمستطٌل المشترك 

معه فً القاعدة 

 واالرتفاع

تعرٌف الدائرة 

والمركز ونصف 

 القطر

حل مشكالت على 

 الدائرة

استنتاج محٌط 

 الدائرة 

حؿ مشكالت عمى 
 محيط الدائرة

 15 14 13 12 11 رقم الحصة
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 (2ة الدائرة )مساح (1مساحة الدائرة ) عنوان الدرس

 

 (3مساحة الدائرة )

 

 

 (2تماريف عامة) (1تمارٌن عامة)
 
 

استنتاج قاعدة  محتوى الدرس

 مساحة الدائرة

حل مشكالت على 

 مساحة الدائرة

حل مشكالت على 

 مساحة الدائرة

حل تمارٌن الكتاب 

المدرسً       

  71صفحة 

حؿ تماريف الكتاب 
المدرسي صفحة 

72-73 
 

   18 17 16 رقم الحصة
 (3تمارٌن عامة) عنوان الدرس

 

 

   (2مناقشة المشروع) (1مناقشة المشروع)

حل مسائل إثرائٌة  محتوى الدرس

تتضمن مهارات 

 تفكٌر

الدخول إلى الروابط 

 اإللكترونٌة

 شرح فكرة المشروع

عرض الطلبة 

 لمشروعاتهم

  

 اسيتم تطبيقيالتفصيل لمجدول والخبرات التعميمية التعممية التي 
 خبرات التعميم والتعمم عنوان الدرس الحصة
 خواص المثمث األولى

التعريف، 
أمثمة، عدد 
األضالع 
 والزوايا

الشكؿ اليندسي، أنواع التمييد لمدرس بمراجعة خبرات الطمبة في مفيوـ   -
 األشكاؿ المستوية.

األشكاؿ اليندسية وأمثمة عمييا: المربع مراجعة خبرات الطمبة في  -
 .  خواص كؿ منيماوالمستطيؿ، و 

 .45( صفحة 2،) (1باستخداـ الحوار والمناقشة تنفيذ نشاط ) -
 مف الكتاب المدرسي. 46(  صفحة 3تنفيذ نشاط ) -

خواص المثّمثين  الثانية
متساوي 

األضالع و 
متساوي 
 الساقين
 

 تعريؼ المثمث. التمييد لمدرس بمراجعة -
( 4) نشاطتنفيذ  ضمف مجموعات غير متجانسةالتعمـ التعاوني باستخداـ  -

أداء الطمبة، وتقديـ التغذية  مع مالحظة)المقرر مف الكتاب  46صفحة 
 الراجعة ليـ(

مشاركة الطمبة في و مف الكتاب المدرسي  47صفحة  (6،) (5تنفيذ نشاط ) -
العالقة بيف زوايا المثمث متساوي األضالع وكذلؾ زوايا المثمث استنتاج 

 متساوي الساقيف .
لمجموع زوايا المثمث وزوايا المثمث متساوي األضالع  عرض فيديو تطبيؽ -

 و المثمث متساوي الساقيف.
 ( مف1سؤاؿ ) بحؿلمطمبة بحيث يتـ تكميؼ الطمبة  واجب بيتياعطاء  -
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، لمواجب البيتي ضرورة متابعة حؿ الطمبةمع )50تماريف ومسائؿ صفحة 
  الصحيح(. وتقديـ التغذية الراجعة، ومعالجة األخطاء والتأكيد عمى الحؿ

العالقة بين  الثالثة
أضالع المثمث 

  وزواياه
 

مراجعة في 
الخواص، 
  والمحيط

معارفيـ حوؿ المستطيؿ والمربع وخواص كؿ التمييد لمدرس مراجعة الطمبة  -
 . منيما

استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني )جيكسو( بحيث يتـ تقسيـ الطمبة إلى  -
بحيث تقوـ كؿ  48صفحة  (8،9، 7( مجموعات لحؿ أنشطة )6)

مجموعتاف بحؿ نشاط، ثـ تناقش المجموعات حميا، ومف ثـ يعاد توزيع 
 الحموؿ عمى أقرانيـ.يتبادلوف المعمومات ويعرضوف الطمبة بحيث 

ويستخدـ  50( مف تماريف ومسائؿ صفحة 5،6تكميؼ الطمبة بحؿ سؤاؿ ) -
 ة الراجعةالمعمـ العصؼ الذىني لمناقشة حموؿ الطمبة وتقديـ التغذي

العالقة بين  الرابعة
أطول ضمع 
ومجموع 
الضمعين 
 األخرين

 
مراجعة في 
الخواص، 
 والمحيط

مناقشة الطمبة في أمثمة عمى أطواؿ أضالع مختمفة لممثمث التمييد لمدرس ب -
 وىؿ يمكف رسـ ىذه المثمثات. 

صفحة ( 11) نشاط 48صفحة ( 10) نشاطتنفيذ باستخداـ التعمـ التعاوني  -
 ابعة الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة ليـ.ومت 49

 .العالقة أطواؿ أضالع المثمثاستنتاج  -
 .49صفحة  (12) نشاط تطبيؽ لمطمبةاعطاء  -
ويستخدـ  50( مف تماريف ومسائؿ صفحة 2،3تكميؼ الطمبة بحؿ سؤاؿ ) -

 المعمـ العصؼ الذىني لمناقشة حموؿ الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة
 .50صفحة  (7،8، 4)واجب اعطاء -

المثمث متساوي  لخامسةا
 الساقين

 
العالقة بين 
االرتفاع 

والقاعدة لممثمث 
متساوي 
 الساقين

 متساوي الساقيف  المثمثخواص مراجعة الطمبة في  -
 .52صفحة  (3، 2، 1)باستخداـ الحوار والمناقشة تنفيذ نشاط  -
 ومتابعة 53صفحة ( 6، 5، 4) نشاطتنفيذ باستخداـ التعمـ التعاوني  -

 الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة ليـ.
 في الكتاب المدرسي. 54( صفحة 1،2مناقشة التمريف ) -
 تنفيذ استراتيجية الكرسي الساخف في غمؽ الدرس. -
 .54صفحة  (5، 4)واجب بيتي اعطاء -

شكالّ  األمساحة  السادسة
يندسية ال
  مستويةال

استنتاج العالقة 

 مفيـو مساحة المثمث ومساحة المستطيؿ والمربع مراجعة الطمبة في -
( 3، نشاط)56صفحة  (2، )(1تنفيذ نشاط )باستخداـ التعمـ التعاوني  -

 56صفحة 
مساحة المثمث والمستطيؿ المشترؾ معو في العالقة بيف يسجؿ المعمـ  -
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بين مساحة 
المثمث 

والمستطيل 
عو في المشترك م

 القاعدة واالرتفاع

 لطالبعمى السبورة مف أفواه ا القاعدة واالرتفاع
ويستخدـ  57( مف تماريف ومسائؿ صفحة 1،2تكميؼ الطمبة بحؿ سؤاؿ ) -

 المعمـ العصؼ الذىني لمناقشة حموؿ الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة
 .57صفحة  (4، 3)واجب بيتي اعطاء -

  السابعة
 (1)الدائرة
 

تعريف الدائرة 
والمركز ونصف 

 والقطر القطر
 

 .58( صفحة 1،2)مف خالؿ تنفيذ نشاطالتمييد لمدرس  -
 .58( صفحة 3باستخداـ التعمـ التعاوني تنفيذ نشاط) -
 60و صفحة 59( صفحة 4،5،6تنفيذ نشاط) -
 60 صفحةناقش لإلجابة عف أ يالعصؼ الذىنيستخدـ المعمـ  -
  60( صفحة 7نشاط )تكميؼ الطمبة بحؿ  -
 بيف الوتر والقطر. ةما لعالق لإلجابة يالعصؼ الذىنيستخدـ المعمـ  -
 62تماريف ومسائؿ صفحة  بيتيواجب ( 1سؤاؿ )طمبة بحؿ تكميؼ ال -

  الثامنة
 (2)الدائرة
 

حل مشكالت 
 الدائرةعمى 

 والعالقة بيف القطر ونصؼ القطر الدائرة  خواصفي شفييا مراجعة الطمبة  -
 الطمبة. معمناقشة حؿ الواجب البيتي  -
مع ) 61صفحة  (10، 9، 8)باستخداـ التعمـ التعاوني تطبيؽ نشاط -

وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة  يـمتابعة عممورة المرور بيف الطمبة و ضر 
 ليـ(.

 62 صفحة لمناقشة افكر  يالعصؼ الذىنيستخدـ المعمـ  -
 62تماريف ومسائؿ صفحة  بيتيواجب ( 2،3األسئمة )تكميؼ الطمبة بحؿ  -

محيط الدائرة  التاسعة
(1) 

استنتاج محيط 
 الدائرة

 الدائرةلخبرات السابقة لمطمبة في مفيـو االتمييد لمدرس بمراجعة  -
مع ضرورة ) 63( صفحة 2، )(1) باستخداـ التعمـ التعاوني تطبيؽ نشاط -

 وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة ليـ(. يـمتابعة عممالمرور بيف الطمبة و 
 محيط الدائرة. قاعدةالطمبة استنتج مع  -
 .في مجموعات تعاونية 64( صفحة 3تنفيذ نشاط) -
 .65تماريف ومسائؿ صفحة  بيتيواجب ( 1سؤاؿ )الطمبة بحؿ  تكميؼ -

محيط الدائرة  العاشرة
(2) 

حل مشكالت 
 محيطعمى 

 الدائرة
 

 مناقشة الطمبة في حؿ الواجب البيتي. محيط الدائرة و  لقاعدةمراجعة الطمبة  -
مع ضرورة )65( صفحة 5، )(4) باستخداـ التعمـ التعاوني تطبيؽ نشاط -

 وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة ليـ(. يـمتابعة عممطمبة و بيف ال التجواؿ
 .65 صفحةفكر لإلجابة عف أ يالعصؼ الذىنيستخدـ المعمـ  -
صفحة مف تماريف ومسائؿ  (4(,)3،)(2تكميؼ الطمبة بحؿ السؤاؿ رقـ ) -

ومساعدة الطمبة  األعماؿ الكتابية لمطمبة)متابعة في مجموعات زمرية  65
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 عمى تصحيح األخطاء( 
الحادية 
 عشرة

 
مساحة الدائرة 

(1) 
استنتاج قاعدة 
 مساحة الدائرة

 موضوع الدائرةمراجعة الطمبة في المفاىيـ الواردة في  -
مف قبؿ الطمبة بطريقة فردية )عالج  66صفحة  ( 2( ،)1) نشاطحؿ  -

 ضعؼ الطمبة والتأكيد عمى الحموؿ الصحيحة(
مع ضرورة المرور )66 صفحة (3) باستخداـ التعمـ التعاوني تطبيؽ نشاط -

  وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة ليـ(. يـمتابعة عممبيف الطمبة و 
 استنتاج قانوف مساحة الدائرة ووحدة قياسيا. -
 كواجب بيتي. 70فحة ( ص1) السؤاؿتكميؼ الطمبة بحؿ   -
 .وحميامساحة الدائرة تكميؼ الطمبة بكتابة أسئمة عمى موضوع  -

الثانية 
 عشرة

ئرة مساحة الدا
(2) 

 
حل مشكالت 
عمى مساحة 

 الدائرة

 .قانوف مساحة الدائرة ووحدة قياسيامراجعة الطمبة في  -
 الطمبة. معمناقشة حؿ الواجب البيتي  -
مع تقديـ تغذية راجعة لمطمبة وعالج  68( صفحة 5(،)4تنفيذ نشاط ) -

 األخطاء
 وتعزيز 69( صفحة 6نشاط )استخداـ التعمـ التعاوني في تنفيذ  -

 األسرع.  ات التي تحقؽ اإلنجاز المجموع
 70 صفحة لمناقشة افكر  يالعصؼ الذىنيستخدـ المعمـ  -

الثالثة 
 عشر

مساحة الدائرة 
(3) 

 
حل مشكالت 
عمى مساحة 

 الدائرة

 .قانوف محيط ومساحة الدائرة ووحدة قياسيمامراجعة الطمبة في  -
ي ف 70صفحة مف تماريف ومسائؿ  (3)تكميؼ الطمبة بحؿ السؤاؿ رقـ  -

ومساعدة الطمبة عمى  األعماؿ الكتابية لمطمبة)متابعة مجموعات زمرية 
 تصحيح األخطاء(

مف قبؿ الطمبة بطريقة فردية )عالج  70صفحة  ( 4( ،)2) األسئمةحؿ  -
 ضعؼ الطمبة والتأكيد عمى الحموؿ الصحيحة(

لنموذج ( الواردة ضمف ىذا ا1تكميؼ الطمبة بتنفيذ الميمة األدائية ) -
بحيث ينقسـ الصؼ إلى  ليندسية المستويةباألشكاؿ اوالخاصة 

 مجموعات وينفذوا التصميـ المقترح.
الرابعة 
 عشر

 
تمارين 

 (1عامة)
 

حل تمارين 
الكتاب 

التمييد بمراجعة شاممة لكؿ مفاىيـ الوحدة باستخداـ األسئمة الشفوية  -
 يات التعمـ النشطواألسئمة مف نوع االختيار مف متعدد وضمف استراتيج

مف الكتاب المدرسي  71( صفحة 3(، )2تكميؼ الطمبة بحؿ تماريف ) -
 المقرر، وذلؾ باستخداـ مجموعات التعمـ الزمرية.

في مجموعات تعمـ تعاوني 72( صفحة 5)، 71( صفحة 4حؿ السؤاؿ ) -
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المدرسي 
 71صفحة 
 

 .ومتابعة عمؿ المجموعات وتقديـ التغذية الراجعة الالزمة
 72صفحة (10ف ومسائؿ سؤاؿ )تكميؼ الطالبات حؿ تماري -

الخامسة 
 عشر

تمارين 
 (2عامة)

حل تمارين 
الكتاب 

المدرسي 
-72صفحة 
73 
 

 بمراجعة شاممة لكؿ مفاىيـ الوحدة جعة الطمبةمرا -
 الطمبة. معمناقشة حؿ الواجب البيتي  -
ومتابعة عمؿ في مجموعات تعمـ تعاوني  72صفحة ( 9،)( 7حؿ السؤاؿ ) -

  .ية الراجعة الالزمةالمجموعات وتقديـ التغذ
 80( صفحة 10توجيو الطمبة لمتعمـ باالستقراء مف خالؿ تنفيذ نشاط ) -

 ضمف مجموعات تعمـ تعاوني وتقديـ تغذية راجعة
 .72صفحة (8(، )6تكميؼ الطمبة حؿ تماريف ومسائؿ سؤاؿ ) -

السادسة 
 عشر

تمارين 
 (2عامة)
 

حل مسائل 
إثرائية تتضمن 
ميارات تفكير 

 عميا

 مفاىيـ الوحدةالطمبة في مراجعة  -
أخطاء  وعالج( الواجب البيتي 8، 6مناقشة الطمبة في حموؿ األسئمة ) -

 الطمبة.
عرض الطمبة لمياميـ األدائية وتقييميا ومشاركتيـ في تقديـ تغذية راجعة  -

 ألقرانيـ.  
تقديـ أسئمة إثرائية وتدريبات تنمي التفكير في شكؿ مسابقات وألعاب  -

 تعميمية
السابعة 

 عشر
مناقشة 
  المشروع

 

الدخول إلى 
الروابط 
 اإللكترونية
شرح فكرة 
 المشروع

يعرض المعمـ بعض محتويات المواقع اإللكترونية الواردة وغيرىا مما يفيد  -
 الطمبة ويشجعيـ عمى التعمـ.

يعرض المعمـ فكرة مشروع الوحدة ويناقشو مع الطمبة مقدما أمثمة تسيؿ  -
 عمى الطمبة تنفيذ المشروع 

قسـ الطمبة لمجموعات تعمـ تقوـ كؿ مجموعة بتوزيع األدوار فيما بينيا ي -
 والتعاوف مف أجؿ إنجاز مشروع متكامؿ

 يبيف المعمـ لمطمبة معايير التقييـ في المشروع والمستوى المطموب إنجازه -
الثامنة 
 عشر

مناقشة 
 المشروع

 
عرض الطمبة 
 لمشروعاتيم

ية الراجعة لبعضيـ البعض حوؿ يعرض الطمبة مشروعاتيـ ويقدموا التغذ -
 مستوى انجاز المشروع

يقدـ الطمبة ممخص مكتوب حوؿ أىـ ما ورد في الوحدة مف مفاىيـ  -
 وعالقات ومدى استفادتيـ منيا

يكتب الطمبة مقاؿ حوؿ الفائدة التي تحققت لدييـ بعد دراسة الوحدة ومدى  -
 ارتباطيا بحياتيـ اليومية.
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 لمادة الرٌاضٌات / السابع األساسً تخطٌط وحدة دراسٌةنموذج    

 الرٌاضٌات المادة:  الخامسةالعنوان: الوحدة 

 السابع األساسًالصف:  المجموعات والعملٌات علٌها الموضوع: 

 حصة  20: /                          عدد الحصصالفترة الزمنٌة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 لٌات علٌها فً مواقف حٌاتٌة.                                                                                                  ان ٌكون الطالب قادر على توظٌف المجموعات والعم :الهدف العام 

 : تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

ٌتوقع من الطالب بعد مروره بالخبرة التعلٌمٌة  أن ٌكون قادراً على توظٌف العملٌات على  األهداف الرسمٌة: 
 المجموعات فً السٌاقات الحٌاتٌة من خالل:

 التعرف الى مفهوم المجموعات. -
 ذكر الصفة الممٌزة(.كتابة المجموعات بطرق مختلفة )ذكر جمٌع العناصر ، -
 .التمٌٌز بٌن المجموعات)الكلٌة، الجزئٌة، المنتهٌة، غٌر المنتهٌة( بطرق مختلفة -
 التعرف الى مفاهٌم االحتواء، واالنتماء، والمتممة. -
 اجراء عملٌات االتحاد والتقاطع والطرح على المجموعات. -
 حل مشكالت حٌاتٌة باستخدام العملٌات على المجموعات. -

  األساسٌة األسئلة 

ما السٌاقات التً ٌمكننا أن نوظف فٌها  -
المجموعات، االنتماء، االحتواء،  المتممة، 

 التقاطع واالتحاد؟

كٌف ٌمكننا إٌجاد عملٌة  االتحاد والتقاطع  -
 والمتممة والطرح على المجموعات؟

كٌف ٌمكن ان نوظف المجموعات والعملٌات  -
علٌها للتعبٌر عن العالقة بٌن مجموعات 

عداد )ط، ص، ن،....( واالستعانة بششكال األ
 فن؟

 

كتابة عناصر المجموعة وتحدٌد منطقة االتحاد والتقاطع 
 والمتممة .

 

 المعرفة والمهارات الرئٌسة التً سٌكتسبها المتعلِّمون بعد تعلُّم الوحدة ؟

 المهارات المعارف

  -مفهوم :  

  المجموعة،  االنتماء، االحتواء،  المتممة(
 .حاد،  التقاطع، ا لطرح(.االت

 
 

 

 قادرٌن على ... الطلبةسٌكون 
 كتابة المجموعة بذكر جمٌع عناصرها. -
 كتابة المجموعة باستخدام الصفة الممٌزة لها. -
 تمثٌل المجموعات بششكال فن. -
 التعبٌر عن المناطق المظللة بالعملٌات على المجموعات  -
 إجراء العملٌات على المجموعات. -
 ظٌف المجموعات فً سٌاقات حٌاتٌة.تو -
 التمٌٌز بٌن العملٌات على المجموعات. -

 : تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 

 تصمٌم بوستر صفً عن اللجان الصفٌة من خالل   المهمات األدائٌة:

 تحدٌد عناصر كل مجموعة وتحدٌد اسماء الطلبة فً كل لجنة. -1
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 ل فن ومراعاة الدقة فً التمثٌل. تمثٌلها بأشكا -2

 اجراء العملٌات على المجموعات وتطبٌقها على البوستر . - 3     

 

 

 المعاٌٌر والمقاٌٌس للمهمة األدائٌة والتً ٌبنى علٌها سلم التقدٌر الوصفً . المحكات الرئٌسٌة:
 دقة البٌانات المستخدمة، جودة اإلخراج، وضوح الخط 

 

 أدلة أخرى:

  أداء الطلبة. مالحظة 
  طرح األسئلة والمناقشة 
  االختبارات القصٌرة 
 العمل على حل مشكالت حٌاتٌة باستخدام الرٌاضٌات 
 

 المهمة األدائٌة                     

  :االدائٌةالمهمات 

 تصمٌم بوستر ٌلخص اللجان الصفٌة لطلبة الصف السابع .  -1

 مغلقة متقاطعة ومتداخلة تمثل مشاركات جمٌع الطلبة فً اللجان المدرسٌة .جمع المعلومات من الطلبة ورسم منحنٌات  -2

 تحدٌد المجموعة التً ٌنتمً لها كل طالب بوضع اسم الطالب داخل المجموعة على قصاصة ممغنطة.  -3

  )سٌتم التركٌز على المهمة األولى وٌقاس علٌها المهمات األخرى(   )ٌمكن للطالب أن ٌختار إحدى المهمات(
 

 عنوان المهمة
 بىستر اللجان الصفيت  

 اإلفادة مه المجمىعاث والعملياث عليها  في السياقاث الحياتيت . الهدف 

 الدور

جمع معلومات من طلبة الصف السابع عن مشاركاتهم فً اللجان الصفٌة المختلفة وتمثٌل 
لٌات  جمٌعها على ذلك بششكال فن مع مراعاة مشاركة الطالب بشكثر من لجنة وإجراء العم

 المجموعات.
  تطبٌق ما تعلمته من المجموعات والعملٌات علٌها فً السٌاقات الحٌاتٌة.وظٌفتك:.

 المجتمع المحلً والمدرسً  الجمهور

 المىقف
 طالب قادر على تمثٌل المجموعات بششكال فن وإجراء العملٌات علٌها.

 بششكال فن تمثٌل المجموعات المتداخلة والمتقاطعة   التحدي:.

  بىستر صفي الىاتح واألداء والغرض

 الرسم الدقٌق، الصورة الجمالٌة للتمثٌل، صحة اجراء العملٌات على المجموعات  معاٌٌر ومحكات النجاح
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لمهمة األداء سلم التقدٌر الوصفً                                                     

 التوقعات
 متمٌز

(3) 

 متوسط

(2) 

 مبتديء

(1) 
 الشواهد واألدلة 

 المعلومات
جمٌع المعلومات 

 دقٌقة وتامة 

جمٌع المعلومات 

متوسطة الدقة غٌر 

 تامة

جمٌع المعلومات 

 غٌر دقٌقة
 

وضوح 

 االشكال 

الشكل واضح 

 ومرتب
 الشكل مناسب

الشكل غٌر واضح 

 وغٌر مرتب
 

جودة إخراج 

 البوستر 

األلوان واضحة 

 ومعبرة، ومرتبة 

لوان واضحة األ

غٌر معبرة ، 

وبحاجة إلى مزٌد 

 من الترتٌب

األلوان غٌر  

واضحة غٌر 

معبرة، وغٌر 

 مرتبة

 

كتابة عناصر 

المجموعات 

 )طلبة الصف(

جمٌع األسماء 

مكتوبة فً 

المجموعة 

 المحددة لها

% من 77

األسماء مكتوبة 

فً المجموعة 

 المحددة لها

% 57أقل من 

األسماء مكتوبة 

فً المجموعة 

 لمحددة لهاا

 

دقة النتائج 

 وصحتها

جمٌع النتائج 

 صحٌحة ودقٌقة

النتائج صحٌحة 

لكن بحاجة إلى 

مزٌد من الدقة فً 

 بعض األحٌان

النتائج  غٌر 

دقٌقة ولٌست 

 صحٌحة.

 

 الرسومات

دقٌقة وصحٌحة 

وضمن مقٌاس 

 رسم

دقٌقة و لكن 

لٌست ضمن 

 مقٌاس رسم

الرسومات لٌست 

دقٌقة وال تعتمد 

 حدداً مقٌاساً م
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 المرحلت الثالثت: خبراث التعليم والتعلم

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة:

 استخدام الحوار والمناقشة فً الكشف عن خبرات الطلبة السابقة والالزمة لتعلمهم الالحق. -
 عة الطلبة فً مجموعات االعداد )ط ،ص( وتمثٌل عناصرهما على خط االعدادمراج -
 واسم  العدد ومضاعفاته،  مجموعة االعداد الزوجٌة ،الفردٌة، االولٌة.مراجعة الطلبة بمجموعة ق -
العصف الذهنً  واللعب  وتوظٌف المقصوصات الستنتاج عناصر مجموعة  والصف باستخدام   -

   الممٌزة.
 .بطرٌقة لعب االدوار التوصل الى مفهوم االنتماء واالحتواء باستخدام التعلم  -
 .لتعاونً واللعب التوصل الى مفهوم عملٌتً االتحاد والتقاطع باستخدام استراتٌجٌة التعلم ا -
 .والتعلم التعاونً التوصل لمفهوم طرح المجموعات  العصف الذهنً باستخدام استراتٌجٌة  -
ألشكال فن التوصل لمفهوم المتممة واستنتاج  باستخدام التعلم التعاونً وتوظٌف الرسوم التوضٌحٌة  -

 ..  نقانونً     دي مورغا
شارك، جٌكسو ، ساعً البرٌد( فً مناقشة انشطة -زاوج-ستخدام االستراتٌجٌات )االستقصاء، فكرا -

 الكتاب
لمجموعات وتمثٌلها بششكال فن واجراء العملٌات  توظٌف رسوم توضٌحٌة ومسائل حٌاتٌة تطبٌقٌة  -

 .علٌها
 ختامً(المراحل المختلفة ) قبلً، تكوٌنً،  التقوٌم المستمر للطلبة فًالتركٌز على  -
على المجموعات  من خالل متابعة الطلبة بحل انشطة الكتاب المقرر وتمارٌن  قٌاس مدى تحقق األهداف )

 . ومسائل(
 

         

 جدول تنظٌم التدرٌس على عدد الحصص

 توزٌع مواضٌع الوحدة على الحصص الٌومٌة

 (1 ) 

 المجموعات
ذكر عناصر المجموعة 

 واستخدام رمز المجموعة  

 (2) 

 المجموعات
التعبٌر عن المجموعات 
 باستخدام الصفة الممٌزة

 (3) 

 المجموعات
حل تمارٌن الكتاب على 

 درس المجموعات

 (4) 

 االنتماء واالحتواء
االنتماء واالحتواء 

 واالستعانة بششكال فن 

 (5) 

 االنتماء واالحتواء
 تساوي المجموعات 

(6) 

 االنتماء واالحتواء
حل تمارٌن الدرس على 

 النتماء واالحتواءا

 (7) 

المجموعة الكلٌة 
 والجزئٌة 

المجموعة الجزئٌة 
والكلٌة وعدد 

 المجموعات الجزئٌة

 (8) 

المجموعة الكلٌة 
 والجزئٌة

المجموعة الجزئٌة 
 والكلٌة واشكال فن

 (9) 

 المجموعة المتممة
متممة المجموعة 

والرمز الخاص بها 
 وخواص المتممة

 (10) 

 المجموعة المتممة 
تمارٌن من الكتاب  حل

 المقرر 
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 (11 ) 

 االتحاد والتقاطع
عملٌتً االتحاد والتقاطع 

من حٌث المفهوم 
 والرموز الخاصة بهما 

 (12 ) 

 االتحاد والتقاطع 
خواص عملٌتً االتحاد 

  والتقاطع 

(13) 

 االتحاد والتقاطع
 حل تمارٌن الدرس

 
 

(14            )

 طرح المجموعات 
طرح المجموعات 

ومها وربط ذلك ومفه
 بششكال فن        

(            طرح 15)

 المجموعات
تحلٌل المسائل الكالمٌة 

وتمثٌلها بششكال فن 

والتركٌز على عملٌة 

 الطرح

(          طرح 16)      

 المجموعات
 حل تمارٌن الدرس

    (17         ) 

 تمارٌن عامة
حل ومناقشة تمارٌن 

 عامة            

(18       )         

 تمارٌن عامة
حل ومناقشة تمارٌن 

 عامة

(         مناقشة 19)

 المشروع
 
 
 
 

      (20                )

 امتحان بالوحدة    

 

 التفصٌل للجدول والخبرات التعلٌمٌة التعلمٌة التً سٌتم تطبٌقها.

 خبرات التعلٌم والتعلم عنوان الدرس الحصة

س بمراجعة خبرات الطلبة فً مجموعات التمهٌد للدر  - المجموعات األولى
االعداد الطبٌعٌة ،الصحٌحة ، الزوجٌة والفردٌة ،عوامل 
العدد)قواسمه( ومضاعفاته، معلومات عن خرٌطة فلسطٌن 

 والدول التً تحدها وبحارها وبعض مدنها ومخٌماتها.

 ( باستخدام التعلم باللعب وعمل مسابقات . 1تنفٌذ نشاط) -

)فكر, زاوج، شارك(مناقشة باستخدام استراتٌجٌة  -
 2,3االنشطة

التمهٌد للدرس بعمل عصف ذهنً لبعض العناصر  - المجموعات  الثانٌة
واستنتاج الصفة التً تمٌزها وتطبٌق ذلك على بعض 

 النباتات والحٌوانات وذكر صفة ممٌزة لكل تجمع .

فردٌا ومتابعة حلول الطلبة وتقدٌم التغذٌة  5،4حل االنشطة  -

 الراجعة .

مع  7،6استخدام مجموعات تعلم تعاونً مناقشة االنشطة ب  -

ضرورة متابعة الطلبة وتقدٌم التغذٌة الراجعة ومعالجة 
 االخطاء والتشكٌد على الحل الصحٌح.

   

التمهٌد للدرس بمراجعة الطلبة فً كتابة عناصر مجموعة  - المجموعات الثالثة
بطرٌقة ذكر جمٌع عناصرها فً حال تم التعبٌر عن 

 جموعة بطرٌقة الصفة الممٌزة والعكس كذلك . الم

استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً )جٌكسو( بحٌث ٌتم  -
( مجموعات لحل تمارٌن ومسائل  6تقسٌم الطلبة إلى )

(بحٌث تقوم كل مجموعتان بحل نشاط، ثم تناقش 2،3،1)
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المجموعات حلها، ومن ثم ٌعاد توزٌع الطلبة  لعرض 
 الحلول على أقرانهم.

اعطاء ورقة عمل تقٌٌمٌة تحل فردٌا من قبل الطلبة   -
 لمالحظة مدى تحقٌق االهداف .

االنتماء  الرابعة

 واالحتواء
التمهٌد للدرس بمراجعة الطلبة فً مفهومً االنتماء  -

 واالحتواء .

والتركٌز على 1باستخدام الحوار والمناقشة تنفٌذ نشاط -

 .مفهوم االنتماء واالحتواء والتمٌٌز بٌنهما 

استنتاج استراتٌجٌة )فكر، زاوج ،شارك( مناقشة االنشطة  -
ومتابعة حلولهم وتقدٌم التغذٌة الراجعة لهم ومن ثم  2،3

 مناقشة الحل على السبورة .      

 اعطاء الطلبة ورقة عمل كواجب بٌتً. -
 

االنتماء  الخامسة

 واالحتواء 
مراجعة فً االنتماء واالحتواء ومناقشة الواجب البٌتً  -

 تابعة حلول الطلبة .وم

فردٌا ومتابعة حل الطلبة وتقدٌم تغذٌة  6،5مناقشة االنشطة  -

راجعة لهم وإجراء حوار ومناقشة باألنشطة وكتابة الحل 
 على السبورة .

وتقدٌم الدعم  7عمل مجموعات تعلم تعاونً لمناقشة نشاط  -

 المناسب للطلبة .    

 تكلٌف الطلبة بواجب بٌتً )تمارٌن الدرس( -

االنتماء  سادسةال

 واالحتواء 
مراجعة الطلبة فً االنتماء واالحتواء وتساوي المجموعات  -

من خالل الحوار والمناقشة وطرح بعض االمثلة على 
 الطلبة .

فردٌا ومتابعة حلول الطلبة ومناقشتهم  2،3،1حل التمارٌن  -

 بالحل ومن ثم مناقشة الحل على السبورة. 

قوم المعلم بتوزٌع بطاقات تنفٌذ لعبة ساعً البرٌد بحٌث ٌ -
، محتواه او لٌست محتواه  ًعلٌها رمز ٌنتمً أو ال ٌنتم

على ملصق ٌعلق على السبورة وٌطلب من  5وكتابة سؤال 

الطالب استخدام الرموز التً لدٌه لوضعها فً الفراغ 
 المناسب للحصول على عبارة صحٌحة .

  .7،6بطرٌقة التعلم التعاونً تنفٌذ السؤالٌن  -

م المعلم بمناقشة إجابات الطلبة باستمرار والتشكٌد على ٌقو  -
 الحلول الصحٌحة. )تعزٌز اإلجابات الجٌدة( 

المجموعة الكلٌة  السابعة

 والجزئٌة
التمهٌد للدرس بمراجعة الطلبة فً االحتواء ومناقشة  -

 جماعٌا.1نشاط

باستخدام استراتٌجٌة )فكر، زاوج ،شارك ( مناقشة نشاط  -
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3. 

الستنتاج عدد المجموعات 2كتشاف حل نشاط باستخدام اال -

 الجزئٌة لمجموعة مكونة من ن من العناصر .

 . 5باستخدام استراتٌجٌة جٌكسو مناقشة نشاط -

 اعطاء ورقة عمل ومناقشتها فً الحصة القادمة. -

المجموعة الكلٌة  الثامنة

 والجزئٌة
مراجعة الطلبة فً المجموعة الكلٌة والجزئٌة عن طرٌق  -

 مناقشة ومن ثم مناقشة الواجب البٌتً . الحوار وال

باستخدام الحوار والمناقشة واالسئلة المفتوحة مناقشة  -
 .6نشاط

 4،2،3،1باستخدام الحل الفردي حل ومناقشة التمارٌن  -
على الترتٌب  ومتابعة حلول الطلبة وتقدٌم التغذٌة الراجعة 

 لهم ومناقشتهم بالحل على السبورة .

من سٌاقات حٌاتٌة حول المجموعة اعطاء أمثلة تطبٌقٌة ض -
 الجزئٌة والكلٌة. 

المجموعة  التاسعة 

 المتممة 
 .1التمهٌد للدرس باستخدام الحوار والمناقشة لتقدٌم نشاط -

 .3،1باستخدام التعلم التعاونً تطبٌق نشاطً  -

توزٌع ورقة عمل على الطلبة تحتوي على مجموعة كلٌة  -
علق بالمتممة ومجموعات جزئٌة متقاطعة وطرح اسئلة تت

 والدروس السابقة .

المجموعة  العاشرة

 المتممة 
مراجعة الطلبة بمتممة المجموعة من خالل طرح اشكال فن  -

وتظلٌل المنطقة المطلوبة وطرح امثلة تطبٌقٌة تذكٌرٌة على 
 الطلبة . 

فردٌا ومتابعة حل الطلبة وتقدٌم تغذٌة راجعة  1حل سؤال  -

 لهم. 

 4،2،3علم التعاونً مناقشة االسئلة باستخدام استراتٌجٌة الت -
من كتاب الطالب ومتابعة حلولهم وتقدٌم التغذٌة الراجعة 

لهم ومالحظة تعاون الطلبة فً المجموعات ، عالج اخطاء 
 الطلبة والتشكٌد على مفهومها .

. 

الحادٌة 

 عشرة

االتحاد 

 والتقاطع
 مراجعة الطلبة فً المفاهٌم :االتحاد والتقاطع  -

لتقدٌم مفهومً  1لحوار والمناقشة مناقشة نشاط باستخدام ا -

 االتحاد والتقاطع على المجموعات .

 باستخدام الحوار والمناقشة. 3مناقشة نشاط  -

بشكل تعاونً ومالحظة مدى تفاعل الطلبة  2مناقشة نشاط -

 وتقدٌم الدعم المناسب لهم وتوزٌع االدوار بٌنهم .

ل فن توزٌع ورقة عمل على الطلبة تحتوي على اشكا -
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 والتركٌز على العملٌات على المجموعات ومتمة المجموعة.
 

الثانٌة 

 عشرة

االتحاد 

 والتقاطع

 

 

 

 

 

مراجعة الطلبة فً عملٌتً االتحاد والتقاطع ومناقشة  -
الواجب  البٌتً وتصحٌحه للطلبة ورصد مالحظات عن 

 اداء الطلبة فً سجل خاص .

فٌذها على استخدام استراتٌجٌة االستقصاء واالكتشاف وتن -
للتوصل لخاصٌة التبدٌل على المجموعات لعملٌتً  4نشاط 

من  37االتحاد والتقاطع ،واستنتاج البندٌن اتعلم وافكر ص

 خالل تنفٌذ النشاط.

بششكال فن بعمل مجموعات تعاونٌة  5تمثٌل نشاط  -

واستخدام استراتٌجٌة االستقصاء الموجه الستنتاج البندٌن 
 38فً اتعلم ص

 ة تمارٌن ومسائل واجب بٌتً .اعطاء الطلب -

الثالثة 

 عشرة

 

 

 

 

االتحاد 

 والتقاطع

مراجعة الطلبة بعملٌتً االتحاد والتقاطع وخواص المجموعات  -   

 ومناقشة الواجب البٌتً 

فردٌا ومالحظة حلول الطلبة لها وتقدٌم تغذٌة  3،1حل السؤالٌن  -

 راجعة للطلبة وحل التمارٌن على السبورة.

استراتٌجٌة التعلم التعاونً)جٌكسو( حل التمارٌن  باستخدام -

( مجموعات  بحٌث تحل كل 6بحٌث ٌتم تقسٌم الطلبة إلى ) 5،4،2

مجموعتان سؤال واحد ثم ٌعاد دمج المجموعتٌن معاً من أجل 

مناقشة الحلول وتوحٌد وجهات النظر بٌن الطلبة ثم ٌعاد انتشار 

حلول كافة ضمن الطلبة على المجموعات بحٌث ٌتم مناقشة ال

المجموعة الواحدة وتتابع الحلول وتقدم التغذٌة الراجعة حول 

الحلول وٌتم مناقشة األخطاء العامة التً وقع فٌه الطلبة والتشكٌد 

 على الحلول الصحٌحة.

الرابعة 

 عشرة 

 

 

 

طرح 

 المجموعات 

للتوصل لمفهوم  1باستخدام الحوار والمناقشة مناقشة نشاط  -

 لى المجموعات .عملٌة الطرح ع

 . 3باستخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً مناقشة نشاط -

اعطاء ورقة عمل للطلبة على عملٌة الطرح على  -

 المجموعات.
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الخامسة 

 عشرة 

طرح 

 المجموعات 

مراجعة الطلبة بعملٌة الطرح على المجموعات ومناقشة ورقة -

 العمل .

 التعاونً. باستخدام استراتٌجٌة التعلم2مناقشة نشاط -

 فردٌا. 4مناقشة نشاط -

اعطاء الطلبة ورقة عمل وحلها فردٌا ومناقشتها الحصة -

 القادمة .

السادسة 

 عشرة 

طرح 

 المجموعات 

مراجعة الطلبة بالعملٌات على المجموعات )االتحاد، التقاطع، -

 الطرح( ومن ثم مناقشة ورقة العمل للحصة السابقة.

م استراتٌجٌة التعلم التعاونً باستخدا4،2،3،1حل التمارٌن -

ومالحظة عمل المجموعات خالل الحل وتعدٌل االخطاء 

 الظاهرة عند الطلبة .

السابعة 

 عشرة 

مراجعة الطلبة بالمفاهٌم والعملٌات الواردة فً الوحدة - تمارٌن عامة 

والتركٌز على العملٌات على المجموعات ومتممه المجموعة 

 واالستعانة بششكال فن .

بجمٌع افرعه فردٌا ومتابعة حلول الطلبة وتقدٌم 1سؤال  حل-

 تغذٌة راجعة للطلبة )تصحٌح االخطاء باستمرار(.

اعطاء الطلبة ورقة عمل إضافٌة للتدرب على أسئلة االختٌار -

 من متعدد.

الثامنة 

 عشرة 

 باستخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً. 2،3مناقشة س- تمارٌن عامة 

 تابعة حل الطلبة .فردٌا وم 4حل س-

باستخدام استراتٌجٌة )فكر، زاوج،  6،5مناقشة االسئلة -

 شارك(

التاسعة 

 عشرة 

مناقشة 

 المشروع

مناقشة مشروع الوحدة وإعداد قائمة رصد تقٌٌمٌة لتقٌٌم -

 المشارٌع وتسجٌل العالمات للطلبة .

امتحان  العشرون 

 بالوحدة 

االختبار ومعالجة  تنفٌذ اختبار بوحدة المجموعات وتحلٌل -

 نقاط الضعف لدى الطلبة .
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 لمادة الرٌاضٌات/ الثامن األساسً تخطٌط وحدة دراسٌة نموذج 

 الرٌاضٌات المادة:  الخامسةالعنوان: الوحدة 

 الثامن األساسًالصف:  الهندسة الموضوع: 

 حصة 23: /                          عدد الحصصالفترة الزمنٌة

 توظٌف المفاهٌم الهندسٌة فً حل مشكالت حٌاتٌة.  :مة الفكرة العا

 : تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

ٌتوقع من الطالب بعد مروره بالخبرة التعلٌمٌة  أن ٌكون قادراً على توظٌف الهندسة فً حل   األهداف الرسمٌة:
 مشكالت حٌاتٌة من خالل:

 هندسٌاً وجبرٌاً. التعرف إلى نظرٌة فٌثاغورس والتعبٌر عنها -
 التعرف إلى عكس نظرٌة فٌثاغورس. -
 توظٌف نظرٌة فٌثاغورس وعكسها فً حل مشكالت حٌاتٌة. -
 التعرف إلى مفهوم المثلثات المتطابقة. -
 تحدٌد المثلثات المتطابقة باالعتماد على حاالت التطابق. -
 التعرف إلى مفهوم المثلثات المتشابهة. -
 ت.التعرف إلى حاالت تشابه المثلثا -
 التمٌٌز بٌن تطابق و تشابه المثلثات. -
 توظٌف تطابق المثلثات وتشابه المثلثات فً حل مشكالت حٌاتٌة.  -

  األسئلة األساسٌة 

ما السٌاقات التً ٌمكننا أن نوظف فٌها   -
 نظرٌة فٌثاغورس وعكسها؟

كٌف نجد أطوال أضالع مجهولة فً مثلثات  -
 ومضلعات باستخدام نظرٌة فٌثاغورس؟

حقق من زاوٌة قائمة باستخدام تظرٌة كٌف نت -
 فٌثاغورس؟

كٌف نحدد األعداد الفٌثاغورٌة بٌن مجموعة  -
 من األعداد؟

ما السٌاقات التً ٌمكننا أن نوظف فٌها تشابه  -
 وتطابق المثلثات؟

كٌف ٌمكننا تمٌٌز مثلثٌن متطابقٌن وفق   -
 حاالت التطابق؟

كٌف ٌمكننا تمٌٌز مثلثٌن متشابهٌن وفق حاالت  -
 ابه؟التش

كٌف نجد عناصر مجهولة فً مثلثات باستخدام 
 تطابق المثلثات؟

كٌف نجد عناصر مجهولة فً مثلثات باستخدام  -
 تشابه المثلثات؟

 

 المعرفة والمهارات الرئٌسة التً سٌكتسبها المتعلِّمون بعد تعلُّم الوحدة ؟

 المهارات المعارف

 نظرٌة فٌثاغورس هندسٌاَ وجبرٌاَ.
 غورس.عكس نظرٌة فٌثا

 األعداد الفٌثاغورٌة.
 تطابق المثلثات.

 حاالت تطابق المثلثات.
 تشابه المثلثات.

 قادرٌن على ... الطلبةسٌكون 
 اثبات نظرٌة فٌثاغورس جبرٌاً.

إٌجاد طول ضلع مجهول فً مثلث باستخدام نظرٌة 
 فٌثاغورس.

ٌوظف عكس نظرٌة فٌثاغورس فً التحقق من مثلث أنه 
 قائم الزاوٌة بمعلومٌة أطوال أضالعه.
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 حاالت تشابه المثلثات.
 

ٌتحقق من أن مجموعة أعداد فٌثاغورٌة، وٌعطً أمثلة 
 علٌها.

 ٌجد عناصر مجهولة فً مثلثٌن متطابقٌن.
 ٌبحث فً  تطابق مثلثٌن فً شكل هندسً.

 ٌبٌن أن مثلثٌن متشابهٌن.
 بقة.تمٌٌز المثلثات المتطا

ٌجد طول ضلع مجهول فً مثلث باستخدام تشابه 
 المثلثات.

 حل أسئلة تطبٌقٌة على الهندسة. 

 : تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 

 إعداد  تقرٌر ٌصف  دقة بناء المدرسة  باستخدام عكس نظرٌة فٌثاغورس. -1 المهمات األدائٌة:

 تطابق المثلثات لرسمها على أحد جدران المدرسة. تصمٌم لزخرفة باستخدام  -2

 .  تحدٌد ارتفاع معلم فً المدرسة باستخدام تشابه المثلثات.3

 .ٌمكن للطالب أن ٌختار إحدى المهمات()

 المعاٌٌر والمقاٌٌس للمهمة األدائٌة والتً ٌبنى علٌها سلم التقدٌر الوصفً . :المحكات الرئٌسٌة
 جودة اإلخراج، وضوح الخط  دقة البٌانات المستخدمة،

 أدلة أخرى:

  .مالحظة أداء الطلبة 
  طرح األسئلة والمناقشة 
  االختبارات القصٌرة 
 العمل على حل مشكالت حٌاتٌة باستخدام الرٌاضٌات 
 

 المهمة األدائٌة          

 التحقق من  دقة بناء المدرسة باستخدام عكس نظرٌة فٌثاغورس. -1 المهمات األدائٌة:

 تصمٌم لزخرفة باستخدام تطابق المثلثات لرسمها على أحد جدران المدرسة.   -2

 تحدٌد ارتفاع معلم فً المدرسة باستخدام تشابه المثلثات. -3

 )سٌتم التركٌز على المهمة األولى وٌقاس علٌها المهمات األخرى(    )ٌمكن للطالب أن ٌختار إحدى المهمات( 

 عنوان المهمة
 المهىذس الصغير 

 اإلفادة مه وظريت فيثاغىرس وعكسها  في السياقاث الحياتيت . الهدف 

 الدور
كتابة تقرٌر ٌصف دقة مبنى المدرسة من حٌث كون أوجه المبنى   لقد طلب منكمهىذس، 

 قائمة، من خالل قٌاس األطوال وتطبٌق عكس نظرٌة فٌثاغورس.
  السٌاقات الحٌاتٌة.تطبٌق ما تعلمته من نظرٌة فٌثاغورس وعكسها فً وظٌفتك:.

 المجتمع المحلً والمدرسً  الجمهور

 المىقف
 المهندس الصغٌر قادر على إنشاء تقرٌر متمٌز.

 أن تخرجه بطرٌقة شٌقة ومنظمة  التحدي:.

  إوتاج تقرير الىاتح واألداء والغرض

 معاٌٌر ومحكات النجاح
وضوح الخط، صحة دقة األطوال المستخدمة، صحة وصف الزواٌا، الشكل الخارجً، 

 العملٌات الحسابٌة . 
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لمهمة األداء سلم التقدٌر الوصفً                                                     

 التوقعات
 متمٌز

(3) 

 متوسط

(2) 

 مبتديء

(1) 
 الشواهد واألدلة 

 المعلومات
جمٌع المعلومات دقٌقة 

 وتامة 

جمٌع المعلومات 

متوسطة الدقة غٌر 

 تامة

جمٌع المعلومات غٌر 

 دقٌقة
 

  الخط غٌر واضح الخط مناسب الخط واضح  وضوح الخط 

جودة إخراج 

 التقرٌر

األلوان واضحة 

 ومعبرة، ومرتبة 

األلوان واضحة غٌر 

معبرة ، وبحاجة إلى 

 مزٌد من الترتٌب

األلوان غٌر  واضحة 

غٌر معبرة، وغٌر 

 مرتبة

 

 كتابة األطوال 

جمٌع القٌاسات 

بصورة  مكتوبة

 صحٌحة

% من القٌاسات 77

مكتوبة بصورة 

 صحٌحة

% من 57أقل من 

األعداد مكتوبة 

 بصورة صحٌحة

 

دقة النتائج 

 وصحتها

جمٌع النتائج 

 صحٌحة ودقٌقة

النتائج صحٌحة لكن 

بحاجة إلى مزٌد من 

الدقة فً بعض 

 األحٌان

النتائج  غٌر دقٌقة 

 ولٌست صحٌحة.
 

 الرسومات
دقٌقة وصحٌحة 

 ٌاس رسموضمن مق

دقٌقة و لكن لٌست 

 ضمن مقٌاس رسم

الرسومات لٌست 

دقٌقة وال تعتمد 

 مقٌاساً محدداً 
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 المرحلة الثالثة: خبرات التعلٌم والتعلم

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة:

 استخدام الحوار والمناقشة فً الكشف عن خبرات الطلبة السابقة والالزمة لتعلمهم الالحق. -
مفهوم  مربع العدد، وإٌجاد الجذور التربٌعٌة، وأنواع  ،المثلث القائم الزاوٌةفً  مراجعة الطلبة -

 .المثلثات
عصف الذهنً، عرض صورة الوحدة، واإلستماع إلجابات الطلبة على األسئلة باستخدام ال  -

 المطروحة دون إعطاء حكم علٌها، و اإلشارة لها عندما ترد فً الوحدة. 
تخدام الحوار والمناقشة الستنتاج العالقة بٌن أطوال أضالع فً الكتاب، واس 1عرض نشاط -

 المثلث قائم الزاوٌة.
 استخدام استراتٌجٌة االستقراء الستنتاج المعنى الهندسً لنظرٌة فٌثاغورس. -
استخدام أسلوب التعلم التعاونً والحوار  والمناقشة لعرض أنشطة تطبٌقٌة فً سٌاقات حٌاتٌة  -

 على نظرٌة فٌثاغورس.
 دام أستراتٌجٌة االكتشاف الموجه والحوار والمناقشة إلثبات نظرٌة فٌثاغورس جبرٌاً.استخ -
( 2، نشاط1استخدام العصف الذهنً للتحقق من أن مثلثاً ٌحقق نظرٌة فٌثاغورس ) نشاط -

 واستنتاج عكس النظرٌة.
 )التحقق من أن الزاوٌة بٌن جدارٌن قائمة(. 3استخدام العمل التعاونً لتنفٌذ نشاط -
رض مفهوم األعداد الفٌثاغورٌة،  وتوظٌف الحوار والمناقشة للتحقق من أن مجموعة من ع -

 االعداد فٌثاغورٌة.
توظٌف العمل التعاونً واألدوات الهندسٌة والمقصوصات الستنتاج مفهوم التطابق وحاالت  -

 تطابق المثلثات.
 لثات.إستخدام العمل التعاونً و العصف الذهنً الستنتاج مفهوم تشابه المث -
توظٌف حل المشكالت لحل مشكالت حٌاتٌة على تطابق وتشابه المثلثات ونظرٌة فٌثاغورس  -

 وعكسها.
 توظٌف مصادر الكترونٌة متعلقة بمواضٌع الوحدة. -
 المراحل المختلفة ) قبلً، تكوٌنً، ختامً( التقوٌم المستمر للطلبة فًالتركٌز على  -
اعطاء أمثلة تطبٌقٌة، وكذلك تكلٌف الطلبة بحل  من خالل الهندسةقٌاس مدى تحقق األهداف فً )

 تمارٌن ومسائل الكتاب المقرر. 
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 جدول تنظٌم التدرٌس على عدد الحصص

 توزٌع مواضٌع الوحدة على الحصص الٌومٌة 

 (1 ) 

 نظرٌة فٌثاغورس
التعرف إلى نظرٌة )

ورس جبرٌاً فٌثاغ
 (وهندسٌاً 

 (2) 

 نظرٌة فٌثاغورس
توظٌف نظرٌة )  

فٌثاغورس فً حل 
مشكالت حٌاتٌة 
إلٌجاد مسافات 

 مجهولة(
)حل تمارٌن 

 (3، 2، 1ومسائل 

 (3) 

نظرٌة 
 فٌثاغورس

إثبات نظرٌة ) 
فٌثاغورس 

 (جبرٌاً 

 (4) 

 نظرٌة فٌثاغورس
حل تمارٌن ) 

 (5، 4، 3ومسائل 

 (5) 

 عكس نظرٌة فٌثاغورس
التحقق من أن مثلث )

معطاة أبعاده فً سٌاق 
حٌاتً ٌحقق نظرٌة 

 (فٌثاغورس
)ٌتحقق من أن مثلثات 
معطاة أبعادها تحقق 
 نظرٌة فٌثاغورس(

 (6) 

 عكس نظرٌة فٌثاغورس
التعرف إلى نص نظرٌة ) 

 (فٌثاغورس
)توظٌف عكس نظرٌة 

فٌثاغورس فً حل 
 مشكالت حٌاتٌة(

) التحقق من أن مثلثات 
وال أضالعها معطاة أط

قائمة الزواٌا باستخدام 
 عكس نظرٌة فٌثاغورس(

 (7) 

عكس نظرٌة 
 فٌثاغورس

التعرف إلى األعداد ) 
 (الفٌثاغورٌة

)بٌان ان مجموعة من 
 االعداد فٌثاغورٌة(

)حل تمارٌن 

 (1ومسائل

 (8) 

عكس نظرٌة 
 فٌثاغورس

حل تمارٌن ) 

 (6-2ومسائل 

)اإلشارة إلى المهمة 
 األدائٌة(

 (9) 

طابق ت

 (1المثلثات)

التعرف إلى )
 (تطابق المثلثات

)توظٌف مفهوم 
المثلثات 

المتطابقة فً 
إٌجاد عناصر 
مجهولة فً 

 مثلثات(

 (10) 

 (1تطابق المثلثات)

التعرف إلى حالة ) 
 (التطابق األولى

)بٌان أن مثلثٌن 
متطابقٌن وفقاَ للحالة 

 األولى(
)البحث فً تطابق 

مثلثٌن فً شكل 
 معطى(

مارٌن )حل ت 

 (1ومسائل

 (11 ) 

 (1تطابق المثلثات)

)إٌجاد عناصر مجهولة 
فً مثلثٌن متطابقٌن وفقاَ 

 للحالة األولى(
التعرف إلى حالة ) 

 (التطابق الثانٌة
)البحث فً تطابق 

مثلثٌن فً شكل معطى 
 وفقاً للحالة الثانٌة(

)بٌان أن مثلثٌن غٌر 
 متطابقٌن(

 (12 ) 

 (1تطابق المثلثات)

ل ضلع مجهول )إٌجاد طو
فً شكل هندسً باالعتماد 

 على تطابق المثلثات(
)حل تمارٌن ومسائل  

 (  تطابق المثلثات حول

(13) 

 (2تطابق المثلثات)

التعرف إلى حالة ) 
 (التطابق الثالثة

) البحث فً تطابق 
مثلثٌن وفقاً للحالة 

 الثالثة(
)توظٌف حالة 

فً حل  3التطابق 

 مشكلة حٌاتٌة(
سائل )حل تمارٌن وم

1) 

(14) 

 (2تطابق المثلثات)

بٌان أن مثلثٌن ) 
متطابقٌن فً شكل 

 (معطى
) التعرف إلى حالة 

 التطابق الرابعة(
)حل تمارٌن 

 (2ومسائل/

          (15) 

تطابق 

 (2المثلثات)

بٌان أن ) 

مثلثٌن متطابقٌن 

وفقاً للحالة 

 (الرابعة

) حل تمارٌن 

 (3ومسائل/

 

(16) 

 (2تطابق المثلثات)

وظٌف تطابق ت) 
المثلثات فً حل 

 (مشكلة حٌاتٌة

(17) 

 تشابه المثلثات
التعرف إلى طرٌقة ) 

طالٌس/ مفهوم تشابه 
 (المثلثات

) التعرف إلى مفهوم 
تشابه المثلثات من خالل 
أمثلة على مثلثات معطاة 

عناصرها/ تساوي 
 الزواٌا المتناظرة(

(18) 

 تشابه المثلثات
التعرف إلى تشابه ) 

تناسب األضالع المثلثات ب
 (المتناظرة

)بٌان أن مثلثٌن 
 متشابهٌن(

 (1)حل تمارٌن ومسائل/

(19) 

 تشابه المثلثات
توظٌف تشابه ) 

المثلثات فً حل 
 (مشكالت حٌاتٌة

(20) 

 تشابه المثلثات
حل تمارٌن ) 

 (3، 2ومسائل/

(21) 

 تمارٌن عامة

  (1 ،2 ،3) 

(22) 

 تمارٌن عامة

 (4 ،5 ،6،7) 

(23) 

 ةتمارٌن عام

 (8 ،9 ،10) 

(24) 

 مناقشة المهمات األدائٌة
تقوم المجموعات ) 

 بعرض مهماتها األدائٌة(
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 التفصٌل للجدول والخبرات التعلٌمٌة التعلمٌة التً سٌتم تطبٌقها.                               

عنوان  الحصة

 الدرس

 خبرات التعلٌم والتعلم

نظرٌة  األولى

 فٌثاغورس
من خالل عرض صورة الوحدة، ومناقشة السؤال التمهٌد للوحدة  -

الوارد تحتها، واالستماع إلجابات الطلبة دون إصدار حكم على 
  إجاباتهم.

 مراجعة خبرات الطالب السابقة فً المثلث قائم الزاوٌة. -

، وأطلب منهم عمل رسم 1عرض صورة الملعب فً نشاط -

بٌن طول  توضٌحً للملعب، وكتابة األبعاد علٌه، ومالحظة العالقة
 الوتر، وطولً ضلعً القائمة للملعب من خالل المناقشة والحوار.

عرض فٌدٌو ٌوضح نظرٌة فٌثاغورس باستخدام وحدات مربعة  -
تنتقل بحركة معٌنة من المربع المنشش على الوتر إلى المربعٌن 
المنششٌن على ضلعً القائمة، وبالعكس للتوصل للمعنى الهندسً 

 للنظرٌة.

 تقٌٌم مشاهدة لتقٌٌم ما تعلمه الطلبة من الفٌلم. استخدام نموذج -

، ومن ثم مناقشة 3استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً لتنفٌذ نشاط -

 النشاط، وتدوٌن نظرٌة فٌثاغورس بالصٌغة الهندسٌة والجبرٌة.

،  3تقدٌم التقوٌم الختامً من خالل إعداد ورقة عمل تحاكً نشاط  -

 ي.وتكلٌف الطالب بحلها بشكل فرد

نظرٌة  الثانٌة

 فٌثاغورس
 عمل مراجعة لنظرٌة فٌثاغورس. -

على الدفاتر ضمن مجموعات ثنائٌة،  4تكلٌف الطالب بحل نشاط -

 ومتابعة حلولهم.

 /تمارٌن ومسائل بشكل فردي على الدفاتر.1تكلٌف الطالب بحل س -

، وٌقوم المعلم 2استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً لتنفٌذ نشاط -

لبة داخل المجموعات، ومناقشة عمل المجموعة التً بمتابعة الط
 تنهً أوالً.

 على الدفاتر بشكل فردي. 4حل س  -

 وظٌفة بٌتٌة. 2تكلٌف الطلبة بحل س -

نظرٌة  الثالثة

 فٌثاغورس
بشسلوب اإلكتشاف الموجه، والحوار والمناقشة إلثبات  5تنفٌذ نشاط -

 نظرٌة فٌثاغورس جبرٌاً.

د فً الدرس، ومراجعة نظرٌة إجراء ملخص ختامً ألهم ما ور -
 فٌثاغورس، والتشكٌد على أهمٌتها فً المراحل القادمة.

 تكلٌف الطالب بحل باقً أسئلة تمارٌن ومسائل وظٌفة بٌتٌة. -

 مراجعة النظرٌة، وتفقد الوظٌفة البٌتٌة. -نظرٌة  الرابعة

 ( متبعاً أسلوب الحوار والمناقشة.5، 4حل تمارٌن ومسائل ) -
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 الطالب بحل سؤال خارجً وظٌفة بٌتٌة.تكلٌف  - فٌثاغورس

عكس نظرٌة  الخامسة

 فٌثاغورس
استرجاع خبرات الطالب السابقة فً نظرٌة فٌثاغورس من خالل  -

، وبإمكان المعلم أن 1مناقشته باستخدام العصف الذهنً لتنفٌذ نشاط

 ٌوظف جهاز العرض لعرض صورة النشاط.

 3زٌع نشاط توزٌع الطلبة ضمن مجموعات غٌر متجانسة ، وتو -
، وٌكلفهم بحله ضمن المجموعات، وٌتابع عمل   A3على ورقة 

 المجموعات، ثم ٌناقش النشاط من خالل عرض عمل المجموعات.

 ٌدون المعلم عكس نظرٌة فٌثاغورس. -

 تكلٌف الطلبة بحل سؤال خارجً كتطبٌق على عكس النظرٌة. -

 من تمارٌن ومسائل وظٌفة بٌتٌة. 3تكلٌف الطلبة بحل س -

عكس نظرٌة  سادسةال

 فٌثاغورس
 تفقد الوظٌفة البٌتٌة، وحلها إن لزم األمر، و مراجعة عكس النظرٌة. -

عرض فٌدٌو عن التحقق من أن زاوٌة قائمة  -
https://www.youtube.com/watch?v=TTHzC4j_jZA&fea

outu.beture=y) 

 .2استخدام إستراتٌجٌة التعلم التعاونً لتنفٌذ نشاط -

تكلٌف الطلبة ضمن مجموعات باختبار إن كانت زواٌا معٌنة فً  -
الغرفة الصفٌة قائمة أم ال ، وتقوٌم عمل المجموعات باستخدام قائمة 

 رصد، ومناقشة نتائج كل مجموعة.

ومتابعة على الدفاتر بشكل فردي،  4تكلٌف الطلبة بحل نشاط  -

 حلولهم، وتقدٌم التغذٌة الراجعة لهم.

 مناقشة حل النشاط على السبورة. -

 / تمارٌن ومسائل وظٌفة بٌتٌة.1تكلٌف الطالب بحل س -

عكس نظرٌة  السابعة

 فٌثاغورس
 تفقد الوظٌفة البٌتٌة، ومناقشتها إن لزم االمر. -

 عرض فٌدٌو عن نظرٌة فٌثافورس -
https://www.youtube.com/watch?v=Ep5a88dH7IU&fe

ature=youtu.be) 

 تقدٌم تعرٌف األعداد الفٌثاغورٌة باستخدام أسلوب االستقصاء. -

على الدفاتر ضمن مجموعات ثنائٌة،  5تكلٌف الطلبة بحل نشاط -

 ومتابعة حلولهم.

( من تمارٌن عامة بشكل فردي على 1/3تكلٌف الطلبة بحل س ) -

 الدفاتر.

 من تمارٌن ومسائل. 1تكلٌف الطلبة بحل س -

https://www.youtube.com/watch?v=TTHzC4j_jZA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TTHzC4j_jZA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ep5a88dH7IU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ep5a88dH7IU&feature=youtu.be
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عكس نظرٌة  الثامنة

 فٌثاغورس
 مراجعة لعكس نظرٌة فٌثاغورس. -

 ( من تمارٌن ومسائل.6-3مناقشة حلول األسئلة ) -

 اإلشارة إلى المهمة األدائٌة المتعلقة بالدرس. -

تطابق  التاسعة 

 (1المثلثات )

باستخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً، واستخدام  1نفٌذ نشاط ت -

 المقصوصات، لٌستنتج الطلبة منها مفهوم تطابق المثلثات.

 تدوٌن مفهوم تطابق المثلثات على السبورة. -

 .3استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً لمناقشة نشاط -

 تكلٌف الطلبة بحل سؤال خارجً حول مثلثٌن متطابقٌن، وإٌجاد -
 قٌمة عناصر مجهولة.

عمل تقوٌم ختامً للحصة باستخدام السجل القصصً، كما ٌتم  -
 اإلشارة إلى صورة الوحدة.

تطابق  العاشرة

 (1المثلثات )

تقدٌم حالة التطابق األولى من خالل استخدام مقصوصات لمثلثات  -
مختلفة معلومة أطوال أضالعها، وتجرٌب مطابقتها، لٌستنتج الطلبة 

 ق األولى.حالة التطاب

، ومتابعة حلول 2استخدام إستراتٌجٌة التعلم التعاونً لمناقشة نشاط -

 المجموعة، ثم مناقشة حل المجموعة التً تنهً أوالً.

بشكل فردي على الدفاتر، ثم مناقشة  4تكلٌف الطلبة بحل نشاط -

 الحل.

استخدام استراتٌجٌة فكر، زاوج، شارك، والمقصوصات لحل أفكر  -
 .14ص

 من تمارٌن ومسائل وظٌفة بٌتٌة. 1ة بحل ستكلٌف الطلب -

تطابق  الحادٌة عشرة

 (1المثلثات )

 التمهٌد للحصة من خالل مراجعة حالة  التطابق األولى. -

 .5استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً لمناقشة نشاط -

تقدٌم حالة التطابق الثانٌة من خالل استخدام مقصوصات لمثلثات  -
محصورة بٌنهما، بحٌث ٌكون هناك معلوم طولً ضلعٌن وزاوٌة 

مثلثات مرسوم على الورق، وأخرى مقصوصة، واستخدام 
 االكتشاف الموجه الكتشاف حالة التطابق الثانٌة.

على الدفاتر بشكل فردي، وتقدٌم تغذٌة  6تكلٌف الطلبة بحل نشاط  -

 راجعة لهم.

 وظٌفة بٌتٌة. 3تكلٌف الطلبة بحل س -

تطابق  الثانٌة عشرة

 (1)المثلثات 

 التمهٌد للحصة من خالل مراجعة حاالت التطابق. -

ٌُلفت انتباه  7استخدام أسلوب التعلم التعاونً لمناقشة نشاط  - )وهنا 

الطلبة لحاالت مشابهة قد ٌكون فٌها المثلثان متطابقان إذا كان 
باإلمكان تحدٌد قٌاس الزاوٌة المحصورة بٌن الضلعٌن(، وٌمكن 

 استغاللها كتقوٌم تكوٌنً.

 .8تخدام أسلوب التعلم التعاونً لمناقشة نشاطاس -
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 ( وظٌفة بٌتٌة.4، 2تكلٌف الطلبة بحل السؤالٌن) -

تطابق  الثالثة عشرة

 (2المثلثات )

فً الدرس،  1التمهٌد للحصة من خالل عرض صورة نشاط -

 واستخدام العصف الذهنً للتوصل إلى حالة التطابق الثالثة.

عطائهم مقصوصات لمثلثات تنفٌذ الطلبة لنشاط ضمن مجموعات با -
معروفة عناصر منها، ولصقها على مثلثات مرسومة على ورقة 

 بناًء على حاالت التطابق، واستنتاج حالة التطابق الثالثة.

 تدوٌن حالة التطابق على السبورة. -

بشكل فردي على الدفاتر، ومتابعة  3تكلٌف الطلبة بحل نشاط -

 حلولهم.

مجموعات، ومناقشة حلول ضمن  2تكلٌف الطلبة بتنفٌذ نشاط -

 المجموعات.

تكلٌف الطلبة بحل سؤال خارجً على إٌجاد عناصر مجهولة فً  -
 مثلثات باستخدام حالة التطابق الثالثة.

تطابق  الرابعة عشرة

 (2المثلثات )

 التمهٌد للحصة بمراجعة الطلبة فً حاالت التطابق الثالث. -

 ومتابعة حلولهم. ضمن مجموعات ثنائٌة 4تكلٌف الطلبة بتنفٌذ نشاط -

تنفٌذ نشاط ٌستنتج الطلبة من خالله حالة التطابق الرابعة) رسم  -
مثلثات قائمة الزواٌا متطابقة وفق حاالت مختلفة، ثم تحدٌد حالة 
التطابق، وكتابتها بدالة ضلعً القائمة والوتر، واستنتاج الحالة 

 الرابعة(.

 لولهم.من تمارٌن ومسائل، ومتابعة ح 1تكلٌف الطلبة بحل س -

 وظٌفة بٌتٌة. 3تكلٌف الطلبة بحل س -

الخامسة 

 عشرة

تطابق 

 (2المثلثات )

التمهٌد للحصة بمراجعة حاالت التطابق) ٌمكن للمعلم استخدام ورقة  -
 عمل(.

 .5استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً لتنفٌذ نشاط -

 دخل الصف، ومتابعة حلولهم. 2تكلٌف الطلبة بحل س -

السادسة 

 عشرة

تطابق 

 (2المثلثات )

التمهٌد للحصة بطرح سؤال عن السٌاقات الحٌاتٌة التً ٌمكن أن  -
 نوظف فٌها تطابق المثلثات.

 .6استخدام التعلم التعاونً لتنفٌذ نشاط  -

( من تمارٌن عامة على الدفاتر بشكل 4،5)1تكلٌف الطلبة بحل س -

 فردي.

 عمل ملخص لحاالت التطابق من خالل الحوار والمناقشة. -

تشابه  ة عشرةالسابع

 المثلثات
 التمهٌد للحصة من خالل عرض فٌلم)عن طرٌقة طالٌس(. -

استخدام استراتٌجٌة العصف الذهنً لٌستنتج الطلبة من خاللها  -
طرٌقة طالٌس فً قٌاس ارتفاع الهرم، ولٌتوصل الطلبة إلى مفهوم 

 تشابه المثلثات.

 .3استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً لمناقشة نشاط -
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 ن تعرٌف المثلثات المتشابهة.تدوٌ -

 بشكل فردي على الدفاتر، ومتابعة حلولهم. 1تكلٌف الطلبة بحل س -

تشابه  الثامنة عشرة

 المثلثات
 مراجعة الخبرات السابقة فً مفهوم تشابه المثلثات. -

، لٌستنتج الطلبة 3استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً لتنفٌذ نشاط -

 ة.من خالله حالة التشابه الثانٌ

بشكل فردي على الدفاتر، ومناقشة حل  4تكلٌف الطلبة بحل نشاط -

 النشاط.

مراجعة المفاهٌم الواردة فً الحصة، وطرح سؤال عن تطبٌقات  -
 عملٌة ٌمكننا أنو نوظف فٌها تشابه المثلثات.

تشابه  التاسعة عشرة

 المثلثات
 مراجعة الخبرات السابقة فً تشابه المثلثات. -

 .5واإلكتشاف الموجه لمناقشة نشاطاستخدم لعب األدوار  -

تطبٌق النشاط على أحد معالم الصف، واإلشارة للمهمة األدائٌة  -
 المتعلقة بهذا النشاط.

تشابه  العشرون

 المثلثات
 مراجعة المفاهٌم الواردة فً الدرس. -

 (.6، 4، 2، 3مناقشة حلول تمارٌن ومسائل) -

 ابعة حلولهم.بشكل فردي على الدفاتر،  ومت 5تكلٌف الطلبة بحل س -

الحادٌة 

 والعشرون

 مراجعة المفاهٌم الواردة فً الوحدة. - تمارٌن عامة 

 (.4-1مناقشة األسئلة ) -

الثانٌة و 

 العشرون

 (7-5مناقشة األسئلة ) - تمارٌن عامة

الثالثة 

 والعشرون

 (11-8مناقشة األسئلة ) - تمارٌن عامة

الرابعة 

 والعشرون

مناقشة 

مشروع 

 الوحدة

هماتهم األدائٌة وتقٌٌمها، ومشاركتهم فً تقدٌم عرض الطلبة لم -
 تغذٌة راجعة ألقرانهم.
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 لمادة الرٌاضٌات / التاسع األساسًتخطٌط وحدة دراسٌة نموذج 

 الرٌاضٌات المادة:  الخامسةالعنوان: الوحدة 

 التاسع األساسًالصف:  حساب المثلثاتالموضوع: 

 حصة  14 عدد الحصص: /                         الفترة الزمنٌة

العالقات بٌن النسب المثلثٌةة األساسةٌة والثانوٌةة للزواٌةا الحةادة امتةدادا للنسةب المثلثٌةة  :الفكرة العامة
 للزواٌا الحادة 

 : تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

على توظٌف النسب المثلثٌة ٌتوقع من الطالب بعد مروره بالخبرة التعلٌمٌة  أن ٌكون قادراً  األهداف الرسمٌة: 
  للزواٌا الحادة والعالقات بٌنها فً السٌاقات الحٌاتٌة من خالل:

 إٌجاد النسب المثلثٌة األساسٌة للزواٌا الحادة  -
 التعرف الى النسب المثلثٌة الثانوٌة -
 إٌجاد النسب المثلثٌة الثانوٌة للزواٌا الحادة  -
 التعرف الى العالقات بٌن النسب المثلثٌة  -
 ظٌف العالقات بٌن النسب المثلثٌة إلٌجاد القٌمة العددٌة لمقادٌر تحوي نسب مثلثٌة تو -
 تعرٌف المتطابقة المثلثٌة -
 اثبات صحة متطابقات مثلثٌة  -
 تعرٌف المعادلة المثلثٌة  -
 حل معادالت مثلثٌة  -

 

  األسئلة األساسٌة 

ما السٌاقات التً ٌمكننا أن نوظف فٌها النسب  -
 ة والثانوٌة؟ المثلثٌة األساسٌ

كٌف ٌمكننا إٌجاد النسب المثلثٌة لزواٌا معطاة  -
 من خالل العالقات بٌنها؟

كٌف ٌمكن االستعانة ببعض المتطابقات   -
المثلثٌة األساسٌة إلثبات صحة متطابقات 

 معطاة.
 كٌف ٌمكن حل معادالت مثلثٌة؟  -

 

 

 م الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئٌسة التً سٌكتسبها المتعلِّمون بعد تعلُّ 

 المهارات المعارف

النسبة المثلثٌة ، النسب المثلثٌة األساسٌة للزاوٌة  
الحادة ، النسب المثلثٌة األساسٌة للزواٌا الخاصة ، 

النسب المثلثٌة الثانوٌة، العالقات بٌن النسب المثلثٌة ، 
 المتطابقة المثلثٌة ، المعادلة المثلثٌة 

 قادرٌن على ... الطلبةسٌكون 

 ٌجاد النسب المثلثٌة األساسٌة للزاوٌة الحادة. إ -
توظٌف نظرٌة فٌثاغورس فً إٌجاد النسب  -

 المثلثٌة للزواٌا الحادة
 إٌجاد النسب المثلثٌة الثانوٌة للزاوٌة الحادة.  -
توظٌف النسب المثلثٌة الثانوٌة فً حل مشكالت  -

 حٌاتٌة.
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إٌجاد القٌمة العددٌة لمقادٌر معطاة باالستعانة  -
 قات بٌن النسب المثلثٌة بالعال

 اثبات صحة متطابقات مثلثٌة.  -
 حل معادالت مثلثٌة . -

 : تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 

 تصمٌم شكل تخطٌطً لجسر بٌن جبلٌن وإعداد  تقرٌر ٌوضح خطوات انشاء الجسر  -1 المهمات األدائٌة:

 مدرسة باستخدام النسب المثلثٌة تحدٌد ارتفاع  أي نقطة فً مبنى ال -2

 .ٌمكن للطالب أن ٌختار إحدى المهمات()

. 
 المعاٌٌر والمقاٌٌس للمهمة األدائٌة والتً ٌبنى علٌها سلم التقدٌر الوصفً . المحكات الرئٌسٌة:

 دقة البٌانات المستخدمة، جودة اإلخراج، وضوح الخط . 
 

  أدلة أخرى:

  .مالحظة أداء الطلبة 
 ئلة والمناقشة. طرح األس 
 . االختبارات القصٌرة 
 .العمل على حل مشكالت حٌاتٌة باستخدام الرٌاضٌات 
 

                                       

 المهمة األدائٌة                                               
 وضح خطوات انشاء الجسر.تصمٌم  شكل تخطٌطً لجسر بٌن جبلٌن وإعداد تقرٌر ٌ -1 المهمات األدائٌة:

 تحدٌد ارتفاع مبنى المدرسة باستخدام النسب المثلثٌة. -2

 

 )سٌتم التركٌز على المهمة األولى وٌقاس علٌها المهمات األخرى(    )ٌمكن للطالب أن ٌختار إحدى المهمات(

 عنوان المهمة
 المعماري الصغٌر

 في السياقاث الحياتيت . اإلفادة مه الىسب المثلثيت والعالقاث بيىها الهدف 

 الدور

التخطٌط إلقامة جسر بٌن جبلٌن لمساعدة سكان قرٌتٌن سهولة التحرك فٌما  لقد طلب منك
 بٌنها. 

  وظٌفتك : تطبٌق ما تعلمته فً النسب المثلثٌة والعالقات بٌنها فً السٌاقات الحٌاتٌة.
 ٌمكن التعمٌم على المهمة الثانٌة بنفس الطرٌقة. 

 المجتمع المحلً والمدرسً  الجمهور

 المىقف
 قادر على إنشاء نموذج متمٌز.             

 أن تخرجه بطرٌقة شٌقة ومنظمة  التحدي:.

 تقرير فيه تصميم تخطيطي للجسر وتقرير لتىضيح خطىاث العمل.  الىاتح واألداء والغرض

 معاٌٌر ومحكات النجاح
كل الخارجً، وضوح الخط، صحة دقة البٌانات المستخدمة، صحة المعلومات، الش

 العملٌات الحسابٌة . 
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لمهمة األداء سلم التقدٌر الوصفً                                                     

 التوقعات
 متمٌز

(3) 

 متوسط

(2) 

 مبتديء

(1) 
 الشواهد واألدلة 

 المعلومات
جمٌع المعلومات 

 دقٌقة وتامة 

جمٌع المعلومات 

الدقة غٌر متوسطة 

 تامة

جمٌع المعلومات 

 غٌر دقٌقة
 

  الخط غٌر واضح الخط مناسب الخط واضح  وضوح الخط 

جودة إخراج 

 التقرٌر

خطوات كتابة 

التقرٌر واضحة 

 ومعبرة، ومرتبة 

خطوات كتابة 

التقرٌر  وبحاجة 

إلى مزٌد من 

 الترتٌب

خطوات كتابة 

التقرٌر غٌر 

معبرة، وغٌر 

 مرتبة

 

 ٌة النسب المثلث

جمٌع النسب 

المثلثٌة 

المستخدمة 

مكتوبة بصورة 

صحٌحة 

ومستخدمة بشكل 

 صحٌح 

% من النسب 77

المثلثٌة مكتوبة 

بصورة صحٌحة 

ومستخدمة بشكل 

 صحٌح

 

% من 57أقل من 

النسب المثلثٌة  

مكتوبة بصورة 

صحٌحة 

ومستخدمة بشكل 

 صحٌح

 

دقة النتائج 

 وصحتها

جمٌع النتائج 

 صحٌحة ودقٌقة

صحٌحة  النتائج

لكن بحاجة إلى 

مزٌد من الدقة فً 

 بعض األحٌان

النتائج  غٌر 

دقٌقة ولٌست 

 صحٌحة.

 

 الرسومات 

الرسومات دقٌقة 

وصحٌحة وضمن 

 مقٌاس رسم

الرسومات دقٌقة 

لكن لٌست ضمن 

 مقٌاس رسم

الرسومات لٌست 

دقٌقة وال تعتمد 

مقٌاس رسم 

 محدد
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 مالمرحلة الثالثة: خبرات التعلٌم والتعل

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة:

 استخدام الحوار والمناقشة فً الكشف عن خبرات الطلبة السابقة والالزمة لتعلمهم الالحق. -
 .عة الطلبة فً مفهوم النسبة المثلثٌة، نظرٌة فٌثاغورسمراج -
التوصل الى قوانٌن النسب المثلثٌة األساسٌة شارك(:  -زاوج -استراتٌجٌة ) فكر استخدامب  -

 . 4( صفحة 3اوٌة الحادة من خالل تنفٌذ نشاط )للز

للتوصل  5صفحة  ( من الكتاب المقرر2التعاونً بٌن الطلبة تنفٌذ نشاط ) باستخدام التعلم -

 .الى النسب المثلثٌة للزواٌا الخاصة
لمعرفة ما يعرفو  KWL  :    ( know, want, learned)استخداـ استراتيجية  -

 د تنفيذ درس النسب المثمثية الثانوية.عنالطالب عف النسب المثمثية 
النسب المثمثية الثانوية  موعات والتوصؿ الى( في مج2تنفيذ نشاط ) باستخداـ التعمـ التعاوني يتـ -

 نيا. وقانوف كؿ واحدة م

(  فً درس المتطابقات 1استخدام أسلوب الحوار والمناقشة لمناقشة الطالب فً نشاط ) -

 ى مفهوم المتطابقة المثلثٌة.المثلثٌة والتوصل من خالله ال

والتوصل الى المتطابقات المثلثٌة  14( صفحة 3باستخدام التعلم التعاونً ٌتم تنفٌذ نشاط ) -

 األساسٌة وتدوٌنها على السبورة. 

فً درس المتطابقة المثلثٌة  بحٌث تناقش  2، 3استخدام طرٌقة جكسو لتنفٌذ األنشطة :  -

 (. 2موعتٌن نشاط ، مج3كل مجموعتٌن ) مجموعتٌن نشاط 

( فً درس المعادلة المثلثٌة باستخدام التعلم التعاونً لٌستنتج الطالب تعرٌف 1تنفٌذ نشاط ) -

 . 16المعادلة المثلثٌة صفحة 

فً درس المعادلة المثلثٌة للتوصل   2، 3باستخدام أسلوب التعلم التعاونً تنفٌذ األنشطة  -

 الى خطوات حل المعادلة المثلثٌة .

لعصف الذهنً عند حل أسئلة تمارٌن عامة لمراجعة الطلبة فً مفهوم المعادلة استخدام ا -
 المثلثٌة وخطوات حلها. 

 المراحل المختلفة ) قبلً، تكوٌنً، ختامً( التقوٌم المستمر للطلبة فًالتركٌز على  -
هداف فً التعرف على النسب المثلثٌة الثانوٌة والعالقات بٌنها وتعرٌف قٌاس مدى تحقق األ)

 لمتطابقة المثلثٌة والمعادلة المثلثٌة وخطوات اثبات صحة المتطابقة المثلثٌة وحل المعادلة المثلثٌةا

 من خالل اعطاء أمثلة تطبٌقٌة، وكذلك تكلٌف الطلبة بحل تمارٌن ومسائل الكتاب المقرر. 
-  
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 جدول تنظٌم التدرٌس على عدد الحصص

 توزٌع مواضٌع الوحدة على الحصص الٌومٌة

 (1 ) 

النسب المثلثٌة 
األساسٌة للزاوٌة 

 الحادة 
) مفهوم النسبة 
المثلثٌة، النسب 
المثلثٌة األساسٌة 
للزاوٌة الحادة 

وتوظٌف نظرٌة 
فٌثاغورس فٌها، 

، 1حل األسئلة: 

2) 

 (2) 

النسب المثلثٌة 
األساسٌة للزاوٌة 

 الحادة
النسب المثلثٌة )  

للزواٌا الخاصة، 
استخدام الحاسبة 

ٌجاد قٌمة العلمٌة ال
الزاوٌة اذا ُعلم قٌمة 
النسبة المثلثٌة، حل 
 باقً أسئلة الدرس(

 (3) 

النسب المثلثٌة 
 الثانوٌة 

التعرف الى ) 
النسب المثلثٌة 

الثانوٌة واٌجادها 
مع لبعض الزواٌا، 

بعض أسئلة : حل 

 (1س

 (4) 

النسب المثلثٌة 
 الثانوٌة 

توظٌف النسب ) 
المثلثٌة الثانوٌة فً 

ت حل مشكال
حٌاتٌة، العالقات 

بٌن النسب 

 ( 4المثلثٌة، حل س

 (5) 

النسب المثلثٌة 
 الثانوٌة

إٌجاد القٌمة  )
العددٌة لمقادٌر 
معطاة من خالل 
استخدام العالقات 

بٌن النسب 
المثلثٌة، حل باقً 

 أسئلة الدرس( 

(6) 

 المتطابقات المثلثٌة 
مفهوم المتطابقة  )

المثلثٌة، التعرف 
على بعض 

قات المثلثٌة المتطاب
األساسٌة، اثبات 
صحة متطابقة 

مثلثٌة بالبدء بشحد 
األطراف للوصول 
الى الطرف اآلخر 

) 

 (7) 

 المتطابقات المثلثٌة 
اثبات صحة  ) 

متطابقة مثلثٌة بشخذ 
كل طرف على حده 

حتى ٌتساوى 
الطرفان، حل 

 (2، 1األسئلة : 

 (8) 

 المتطابقات المثلثٌة 
حل باقً أسئلة  )

 الدرس 

 (9) 

 المعادالت المثلثٌة
مفهوم المعادلة  )

المثلثٌة، حل 
معادلة مثلثٌة 
بسٌطة ) من 

الدرجة األولى(، 
التعرف على 
مجموعة حل 

المعادلة المثلثٌة، 

 (فرع أ 1حل س

(10) 

 المعادالت المثلثٌة 
حل معادلة  )

مثلثٌة من الدرجة 
الثانٌة، حل 

السؤال األول 
 فرع ب، جـ(

 (11 ) 

  لمثلثٌة المعادالت ا
باقً أسئلة )حل 

 الدرس( 

(12 ) 

 تمارٌن عامة
تمارٌن )حل 

ومسائل األسئلة 
حول النسب المثلثٌة 
األساسٌة والثانوٌة 

والعالقات بٌنها من 
خالل حل األسئلة :  

1 ،2 )   

(13 ) 

 تمارٌن عامة 
حل تمارٌن ومسائل 

حول اثبات صحة 
متطابقات مثلثٌة من 

خالل السؤال 
 الثالث( 

(14)  

 تمارٌن عامة 
حل تمارٌن 

ومسائل حول حل 
معادالت مثلثٌة 
وتوظٌف النسب 

المثلثٌة فً 
مشكالت حٌاٌتة 
من خالل األسئلة 

:4 ،5 ،6) 
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 التفصٌل للجدول والخبرات التعلٌمٌة التعلمٌة التً سٌتم تطبٌقها.

عنوان  الحصة

 الدرس

 خبرات التعلٌم والتعلم

النسب  األولى

 المثلثٌة 
لطلبة فً صفحة غالف الوحدة من خالل طرح األسئلة مناقشة ا -

التالٌة: كٌف ٌمكن إقامة جسر بٌن جبلٌن باالستعانة بالنسب 
 المثلثٌة؟ أي المثلثات نستخدم فً الرسم التخطٌطً؟ 

( بشكل فردي لمدة دقٌقة واحدة، 1تكلٌف الطلبة قراءة نشاط ) -

ً فلسطٌن؟ توجٌه األسئلة التالٌة للطالب: ما سبب نقص المٌاه ف
 كٌف ٌمكن التخلص من نقص المٌاه وخاصة المزارعٌن؟ 

مراجعة خبرات الطلبة فً مفهوم النسبة المثلثٌة من خالل  -
( ثم O.H.P( على السبورة باالستعانة بـ ) 1عرض نشاط )

بمشاركة الطلبة ٌقوم المعلم بحل النشاط على السبورة باستخدام 
ستوى سطح المٌاه  فً فكرة تشابه المثلثات إلٌجاد انخفاض م

 البئر. 

( على السبورة 2( مناقشة الطلبة فً نشاط )3تنفٌذ نشاط ) -

 تطبٌق على إٌجاد النسب المثلثٌة األساسٌة للزاوٌة الحادة. 

من أسئلة الدرس على الدفاتر بشكل  1تكلٌف الطلبة حل سؤال  -

 فردي ومتابعة أداء الطلبة. 

 من أسئلة الدرس. 3واجب بٌتً : سؤال  -

النسب  الثانٌة

 المثلثٌة 
هٌد للحصة بمراجعة الطلبة فً قوانٌن النسب المثلثٌة التم -

 األساسٌة للزاوٌة الحادة ) جا أ ، جتا أ ، ظا أ (.  

( من الكتاب 2التعاونً بٌن الطلبة تنفٌذ نشاط ) باستخدام التعلم -

  . للتوصل الى النسب المثلثٌة للزواٌا الخاصة 5صفحة  المقرر

 .بمالحظة أداء الطلبة، وتقدٌم التغذٌة الراجعة لهم(معلم ٌقوم ال)

( على السبورة بمشاركة الطلبة تطبٌق على 5مناقشة نشاط ) -

 توظٌف النسب المثلثٌة فً سٌاقات حٌاتٌة.

توضٌح كٌفٌة استخدام االلة الحاسبة العلمٌة إلٌجاد قٌاس  -
 الزاوٌة المجهولة إذا ُعلم احدى نسبها المثلثٌة. 

 . 6الطلبة فً أفكر وأناقش صفحة مناقشة  -

  من أسئلة الكتاب. 4، 2تكلٌف الطلبة حل األسئلة:  -
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النسب  الثالثة

المثلثٌة 

 الثانوٌة 

 تدوٌن أهداف الدرس على السبورة.  -

فرديا لمدة دقيقة  1نشاط والتفكير في قراءة تكميؼ الطمبة 
لماذا تكثر زراعة أشجار النخيؿ : ومف ثـ توجيو األسئمة

صؼ موقع ىذه  أريحا واألغوار وغزة وبيساف؟ في
 المناطؽ؟

 :                              KWLاستخداـ استراتيجية  -
 ( know, want, learned)  لمعرفة ما يعرفو الطالب

عف النسب المثمثية يمكف كتابة إجابات الطمبة عمى 
بوستر معمؽ عمى الحائط اماـ الطالب لمناقشتيا اخر 

 تي: آلاالدرس ك

ماذا أعرؼ عف 
 الموضوع

ماذا أريد أف 
 أتعمـ 

 ما الذي تعممتو 

   

   
مف خالؿ توجيو األسئمة  ( بشكؿ جماعي1مناقشة نشاط )  -

 التالية: 

 ما ىو طوؿ الجزء غير المكسور في الشجرة؟  -

ما نوع المثمث الذي تكوف مف الجزء المائؿ مف الشجرة عمى  -
ور مف الشجرة ) األرض مع األرض والجزء الغير مكس

 العمودي(؟ 

ما النسبة المثمثية المناسبة لمعرفة قياس الزاوية التي يصنعيا  -
 الجزء المائؿ مع سطح األرض؟ 

ىؿ ىناؾ نسبة مثمثية أخرى يمكف استخداميا إليجاد قياس  -
 الزاوية؟
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تقسيـ الطمبة الى مجموعات رباعية غير متجانسة وتكميفيـ تنفيذ  -
مف كؿ مجموعة طالب  ـ يكمؼ المعمـفي مجموعات، ث( 2نشاط )

 بحؿ جزء مف النشاط عمى السبورة وتوضيح آلية الوصوؿ الى الحؿ.

يوضح المعمـ تعريؼ النسب المثمثية الثانوية وقانوف كؿ واحدة منيا  -
 الواردة في أتعمـ باالستفادة مف النشاط السابؽ.

)فكر، زاوج، شارؾ( بحيث يطمب  A4عمى ورؽ  3 تنفيذ نشاط -
مـ مف الطمبة البدء بحؿ النشاط بشكؿ فردي أوال ثـ يتشارؾ المع

كؿ طالب مع زميمو بالحؿ ومف ثـ يرفع الطمبة األوراؽ إلظيار 
 المعمـ.مف قبؿ  تياومتابع الحموؿ

مناقشة ما توصل إلٌه الطلبة والتشكٌد على خطوات إٌجاد النسب 
اد مثل هذه المثلثٌة الثانوٌة وكٌفٌة استخدام نظرٌة فٌثاغورس فً إٌج

 النسب. 

لحله من قبل الطلبة بشكل فردي  21تعٌٌن السؤال األول صفحة  -
 على دفاتر الطلبة ومتابعة المعلم ألداء الطلبة. 

 واجب بٌتً.  21صفحة  1سؤال  -
النسب  الرابعة

المثلثٌة 

 الثانوٌة 

قوانٌن النسب المثلثٌة التمهٌد للدرس بمراجعة الطلبة فً  -
 الثانوٌة. 

( صفحة 4أسلوب الحوار والمناقشة فً حل نشاط )استخدام  -

، تطبٌق على توظٌف النسب المثلثٌة الثانوٌة فً حل 11

 مشكالت. 

يقسـ المعمـ طالب الصؼ الى مجموعات رباعية غير  -
( في مجموعات، يطمب 5متجانسة ويكمفيـ حؿ نشاط )

منيـ المقارنة بيف كؿ نسبتيف متقابمتيف ورصد 
 مالحظاتيـ. 

السؤاؿ: ماذا تستنتج حوؿ العالقة بيف النسب  ويوجو ليـ
أ. ثـ يدوف المعمـ العالقة بيف  – 90المثمثية لمزاوية أ، 

 النسب المثمثية لمزاوية ومتممتيا عمى السبورة. 

على الدفاتر بشكل فردي  13صفحة  4تكلٌف الطلبة حل س  -
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 وٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطلبة وتقدٌم التغذٌة الراجعة لهم. 

النسب  الخامسة

المثلثٌة 

 الثانوٌة 

مراجعة الطلبة فً العالقة بٌن النسب المثلثٌة الثانوٌة للزاوٌة  -
 الحادة. 

( الفرع األوؿ بشكؿ فردي عمى 6يكمؼ المعمـ حؿ نشاط ) -
دفاترىـ، ويقـو بمتابعة أداء الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة 

ورة ( الفرع األوؿ عمى السب6مناقشة حؿ نشاط )ليـ. 
 بمشاركة الطمبة.

باستراتيجية ) فكر، زاوج، شارؾ(  2فرع  6تنفيذ نشاط  -
ومتابعة حموؿ الطمبة مف قبؿ المعمـ    A4عمى ورؽ 

 وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة.

تكميؼ الطمبة بحؿ ما تبقى مف أسئمة الدرس ومتابعة  -
الحموؿ وتصحيحيا ومف ثـ تثبيت اإلجابات الصحيحة 

 السبورة.عمى 
المتطابقات  السادسة

 المثلثٌة 
( والتشمل به من أنشطة الدرس 1تكلٌف الطلبة قراءة نشاط ) -

  بشكل فردي لمدة دقٌقتان. 

استخدام أسلوب الحوار والمناقشة لمناقشة الطالب فً نشاط  -
 ( والتوصل من خالله الى مفهوم المتطابقة المثلثٌة. 1)

 رٌف المتطابقة. كتابة أتعلم على السبورة والتشكٌد على تع -

( 3تقسٌم الطلبة الى مجموعات رباعٌة وتكلٌفهم مناقشة نشاط ) -

، مناقشة النشاط على السبورة بمشاركة المجموعات 14صفحة 

والتوصل الى المتطابقات المثلثٌة األساسٌة وتدوٌنها على 
 السبورة. 

س(   3= قا 1س+  3استنتج مع الطلبة المتطابقة المثلثٌة ) ظا -

 .  1س =  3س + جتا 3بقة المثلثٌة األساسٌة : جامن المتطا

اكلف الطلبة استنتاج المتطابقة المثلثٌة األخرى على الدفاتر  -
 بشكل فردي ثم مناقشتها وتدوٌنها على السبورة.

المتطابقات  السابعة

 المثلثٌة 
تعرٌف المتطابقة المثلثٌة والمتطابقات التمهٌد للدرس بمراجعة  -

 لمشهورة. المثلثٌة األساسٌة ا

بحٌث تناقش كل  2، 3استخدام طرٌقة جكسو لتنفٌذ األنشطة :  -

( 2، مجموعتٌن نشاط 3مجموعتٌن ) مجموعتٌن نشاط 

ومناقشة حل األنشطة فٌما بٌنها ثم العودة للمجموعة األم 
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وشرح ما تم التطرق الٌه فً المجموعات األخرى، ٌقوم المعلم 
على السبورة ،  3بتكلٌف احد االفراد مناقشة وشرح نشاط 

والتشكٌد على خطوات اثبات  2وكذلك األمر بالنسبة للنشاط 

 صحة المتطابقة المثلثٌة وكل طرٌقة. 

ومتابعة أدائهم وتقدٌم  1تكلٌف الطلبة بحل السؤال األول: فرع  -

 التغذٌة الراجعة لهم. 

 . 3فرع  1الواجب البٌتً: سؤال  -

المتطابقات  الثامنة

 المثلثٌة 
 ومسائلحل تمارٌن  -

التمهٌد للدرس بمراجعة الطلبة فً المتطابقات المثلثٌة  -
 األساسٌة. 

 مراجعة خطوات أثبات صحة المتطابقة المثلثٌة.  -

توزٌع الطلبة الى مجموعات وتكلٌفها حل باقً أسئلة الدرس،  -
على  ةبحٌث تناقش كل مجموعة سؤال ثم ٌتم مناقشة حل األسئل

لب من كل مجموعة حل من خالل تكلٌف المعلم طا السبورة 
 السؤال الخاص بها.

المعادالت  التاسعة 

 المثلثٌة 
 رصد أهداف الدرس على السبورة -

( 1درس من خالل تكلٌف الطلبة قراءة نشاط )التمهٌد لل -

 والتفكٌر فٌه لمدة دقٌقتان. 

( باستخدام التعلم التعاونً لٌستنتج الطالب 1تنفٌذ نشاط ) -

بمتابعة عمل الطلبة وتقدٌم م المعلم تعرٌف المعادلة المثلثٌة، ٌقو
مناقشة الطلبة فً النشاط  التغذٌة الراجعة المناسبة لهم(.
 ومناقشة تعرٌف المعادلة المثلثٌة. 

( فً مجموعات رباعٌة، بحٌث ٌتم مناقشة حل 3تنفٌذ نشاط ) -

بمتابعة عمل الطلبة وتقدٌم األنشطة فٌما بٌنها )ٌقوم المعلم 
، ممكن استخدام سلم تقدٌر لتقٌٌم سبة لهمالتغذٌة الراجعة المنا

 أداء الطلبة خالل المجموعات(. 
فرع أ وطالب آخر فرع ب على  3تكلٌف طالب حل نشاط 

السبورة مع ضرورة التركٌز على خطوات حل المعادلة المثلثٌة 
من الدرجة األولى وربطها بخطوات حل المعادلة الجبرٌة من 

هوم حل المعادلة المثلثٌة الدرجة األولى، والتشكٌد على مف
 ومجموعة حل المعادلة المثلثٌة.

تكلٌف الطلبة حل السؤال األول فرع أ على الدفاتر بشكل فردي  -
بحٌث ٌتابع المعلم أداء الطلبة خالل حلولهم على الدفتر ثم 

 مناقشة السؤال على السبورة.  

 واجب بٌتً:  -
 أحل المعادلة المثلثٌة اآلتٌة: 

  حٌث س زاوٌة حادة 1=  1 –جتا س  3
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المعادالت  العاشرة

 المثلثٌة 
 الطلبة تعرٌف المعادلة المثلثٌة مراجعة  -

تذكٌر الطلبة فً حل معادلة مثلثٌة من الدرجة األولى من خالل 
 حل الواجب البٌتً.

بمتابعة ( ٌقوم المعلم 2فً مجموعات رباعٌة ٌتم تنفٌذ نشاط ) -

، ثم ٌتم مناقشة  ناسبة لهمعمل الطلبة وتقدٌم التغذٌة الراجعة الم
حل النشاط على السبورة بمشاركة الطلبة مع ضرورة توضٌح 

متى لماذا نقبل قٌمة النسبة المثلثٌة فً بعض األحٌان واحٌانا 
 أخرى نرفضها. 

دقائق بشكل فردي  2تكلف الطلبة التفكٌر فً أفكر وأناقش لمدة  -

 النظر.  ثم ٌقوم بمناقشتهم فٌها مع إعطاء أمثلة تدعم وجهة

تكلٌف الطلبة حل السؤال األول فرع ب ، جـ على الدفاتر  -
بمتابعة عمل الطلبة وتقدٌم التغذٌة بشكل فردي وٌقوم المعلم 

 . الراجعة المناسبة لهم

مناقشة حل األسئلة على السبورة وتوضٌح خطوات الحل  -
 وتبرٌرها. 

 الواجب البٌتً:  -
 من أسئلة الدرس 2+ سؤال  3حل سؤال 

 من أسئلة تمارٌن عامة  3فرع  1سؤال 

الحادٌة 

 عشرة 

المعادالت 

 المثلثٌة 
التمهٌد للحصة بعصف ذهنً حول تعرٌف المعادلة المثلثٌة  -

 ومجموعة حل المعادلة المثلثٌة. 

مراجعة فً خطوات حل المعادلة المثلثٌة التربٌعٌة من خالل  -
 مثال على السبورة بمشاركة الطلبة. 

وعات خماسٌة وتكلٌف كل مجموعة حل تقسٌم الطلبة الى مجم -
بمتابعة عمل الطلبة سؤال من أسئلة الواجب وٌقوم المعلم 

، ثم مناقشة حل األسئلة على وتقدٌم التغذٌة الراجعة المناسبة لهم
 السبورة. 

 الثانٌة

 عشرة

 مراجعة الطلبة فً المفاهٌم الواردة فً الوحدة. - تمارٌن عامة

( من تمارٌن ومسائل 1)تكلٌف الطلبة بحل السؤال رقم  -

متابعة عمل المجموعات ومساعدة باستخدام التعلم التعاونً. )
 (الطلبة على تصحٌح األخطاء

 ( من قبل الطلبة بطرٌقة فردٌة3) حل السؤال -

 ( كواجب بٌتً.31( ص )2تكلٌف الطلبة بحل األسئلة )  -

 الثة الث

 عشرة

ثلثٌة وفً خطوات مراجعة الطلبة فً تعرٌف المتطابقة الم - تمارٌن عامة
 اثبات صحتها.

تقسٌم الطلبة الى اربع مجموعات وتوزٌع السؤال على  -
المجموعات بحٌث تشخذ كل مجموعة فرع من السؤال، ٌقوم 

 بمتابعة عمل الطلبة وتقدٌم التغذٌة الراجعة المناسبة لهمالمعلم 



 

 57الصفحة  7107/7108تحضير الوحدة األولى من كتب الرياضيات للفصل الثاني من العام الدراسي 

 

 وٌمكن استخدام سلم تقدٌر لتقٌٌم أداء الطلبة فً المجموعات. 

 األسئلة على السبورة ومعالجة أخطاء الطلبة.  مناقشة حل -

 كواجب بٌتً.  6، 5، 4تكلٌف الطلبة حل األسئلة  -

الرابعة 

 عشرة 

 مراجعة الطلبة فً تعرٌف المعادلة المثلثٌة وفً خطوات حلها  - تمارٌن عامة

تقسٌم الطلبة الى اربع مجموعات وتوزٌع أسئلة الواجب على  -
فرع من السؤال، ٌقوم  المجموعات بحٌث تشخذ كل مجموعة

 بمتابعة عمل الطلبة وتقدٌم التغذٌة الراجعة المناسبة لهمالمعلم 
 وٌمكن استخدام سلم تقدٌر لتقٌٌم أداء الطلبة فً المجموعات. 

 مناقشة حل األسئلة على السبورة ومعالجة أخطاء الطلبة.  -
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 / العاشر األساسًلمادة الرٌاضٌات تخطٌط وحدة دراسٌة نموذج 

 الرٌاضٌات المادة:  الرابعة.: الوحدة  عنوانال

 العاشر األساسً :  الصف االقترانات المثلثٌة  :  الموضوع

 حصة 28: عدد الحصص                          \ الفترة الزمنٌة

نةات الزواٌا  وقٌاسةاتها واالقترانةات المثلثٌةة وتمثٌلهةا بٌانٌةا )امتةداد لموضةوع االقترا  :الفكرة العامه 
 وأنواعها وتمثٌلها بٌانٌا والنسب المثلثٌة للزاوٌة(.

 : تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

ٌتوقع من الطالب بعد مروره بالخبرة التعلٌمٌة  أن ٌكون قادراً على تحدٌد القٌاسات المختلفة   األهداف الرسمٌة:
 خالل: للزاوٌة و االقترانات المثلثٌة  وتمثٌلها بٌانٌا وذلك من

 اٌجاد القٌاسات المختلفة للزاوٌا ) الزواٌا المتكافئة(. -
 التحوٌل من القٌاس الستٌنً الى القٌاس الدائري والعكس. -
  تمثٌل االقترانات المثلثٌة واستخدام التحوٌالت الهندسٌة فً الرسم. -
 اثبات صحة بعض المتطابقات المثلثٌة. -
 حل المعادالت المثلثٌة والتحقق من صحة الحل. -
 حٌاتٌة.ال السٌاقات فً  االقترانات المثلثٌة توظٌف   -

  األسئلة األساسٌة 

ما السٌاقات التً ٌمكننا أن نوظف فٌها   -
 االقترانات المثلثٌة؟ 

كٌف ٌمكننا إٌجاد االقترانات المثلثٌة للزواٌا  -
 فً االرباع المختلفة وللزواٌا الربعٌه؟

كٌف نجد الزواٌا المكافئة لزاوٌة ما سواء  -
 اكانت سالبة ام موجبة؟

 كٌف نجد النسب المثلثٌة لضعفً الزاوٌة؟   -
 كٌف ٌمكننا تمثٌل االقترانات المثلثٌة بٌانٌا؟  -

 

 المعرفة والمهارات الرئٌسة التً سٌكتسبها المتعلِّمون بعد تعلُّم الوحدة ؟

 المهارات المعارف

مفهوم الزاوٌة الموجهة ، الزاوٌة القٌاسٌة، زاوٌة  
د، الزواٌا المتكافئة، الزواٌا الربعٌة،  القٌاس االسنا

الستٌنً، القٌاس الدائري، المتطابقات المثلثٌة، 
 المعادالت المثلثٌة.

 

 قادرٌن على ... الطلبةسٌكون 
إٌجاد القٌاسات المختلفة للزواٌا الموجب والسالب والزواٌا 

 المركبة.
 كس.التحوٌل من القٌاس الستٌنً الى القٌاس الدائري والع

اٌجاد النسب المثلثٌة للزواٌا فً االرباع المختلفة وللزواٌا 
 الربعٌة ولضعفً الزاوٌة.

 تمثٌل االقترانات المثلثٌة ) جاس ، جتاس ، ظاس( . 
استخدام التحوٌالت الهندسٌة فً رسم منحنٌات االقترانات 

 المثلثٌة.
 اثبات  صحة متطابقات مثلثٌة.

 حل معادالت مثلثٌة. 
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 : تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 

 الميمات األدائية:
في المدرسة يمكن استخدامو لذوي االحتياجات الخاصة يصل بين الساحة ومدخل   )من الخشب او الحديد(تصميم ممر -1 

 م. 10سم عن الساحة وطول الممر  50ن ارتفاع المدخل أالصفوف عمما 
 .و االماكن المرتفعة(أ) شجار المرتفعة بالمدرسةطوال األأقياس ن تصميم اداة تمكننا م -2
  جيزة واالنظمة المختمفة.كتابة تقرير عن استخدامات االقترانات المثمثية باأل. 3

 )يمكن لمطالب أن يختار إحدى الميمات(
. 

 المحكات الرئٌسٌة:
 قدٌر الوصفً .المعاٌٌر والمقاٌٌس للمهمة األدائٌة والتً ٌبنى علٌها سلم الت 

 دقة البٌانات المستخدمة، جودة اإلخراج، وضوح الخط 

 أدلة أخرى:

  .مالحظة أداء الطلبة 
  طرح األسئلة والمناقشة 
  االختبارات القصٌرة 
 العمل على حل مشكالت حٌاتٌة باستخدام الرٌاضٌات 
 

 المهمة األدائٌة

 الميمات األدائية: 
ذوي االحتياجات الخاصة يصل بين الساحة ومدخل  من  في المدرسة  يمكن استخدامو يد(و الحدأ)من الخشب عمل تصميم لممر -1

 م. 10سم وطول الممر  50 عن الساحة ن ارتفاع المدخلأالصفوف عمما 
 و االماكن المرتفعة(.أشجار المرتفعة بالمدرسة )طوال األأ إيجادداة تمكننا من أتصميم  -2
 جيزة واالنظمة المختمفة. ترانات المثمثية باأل. كتابة تقرير عن استخدامات االق3
  )سيتـ التركيز عمى الميمة األولى ويقاس عمييا الميمات األخرى(   )يمكن لمطالب أن يختار إحدى الميمات( 

 عنوان المهمة
 المهىذس الصغير

 اإلفادة مه االقتراواث المثلثيت والزوايا  في السياقاث الحياتيت . الهدف 

 الدور

)من الخشب او الحديد( في المدرسة الستخدامو من ذوي االحتياجات تصميم ممر دس صغير، لقد طمب منك مين
الخاصة حتى يتمكنوا من الدخول الى الغرف المدرسية، عميك حساب زاوية ارتفاع الممر وكمية االخشاب )الحديد( 

وتنفيذ( وذلك لالستفادة من وحدة  وراقفضل مكان لوضعو بو )تصميم عمى األ أ، والتكمفة، و ئوالالزمة لبنا
 في السياقات الحياتية وتطبيق عمميات ضرب الكسور العشرية. االقترانات المثمثية 

  في السياقات الحياتية. وحدة االقترانات المثمثيةتطبيق ما تعممتو من وظيفتك:.

 ومهندس مختص المجتمع المحلً والمدرسً  الجمهور

 المىقف
 على إنشاء تصمٌم ممٌز. المهندس الصغٌر قادر

 أن ٌتم استخدام الممر بصورة آمنة للفئة المستهدفة .  التحدي:.

 الىاتح واألداء والغرض
 تصميم وبىاء الممر

  

 معاٌٌر ومحكات النجاح
دقة األطوال والزواٌا المستخدمة، صحة الكمٌات الالزمة، الشكل الخارجً، وضوح الخط، صحة العملٌات الحسابٌة 

 . 
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 التقدير الوصفي لميمة األداء سمم

 التوقعات
 متمٌز

(3) 

 متوسط

(2) 

 مبتديء

(1) 
 الشواهد واألدلة 

 المعمومات
جميع المعمومات 

 دقيقة وتامة 

جميع المعمومات 
متوسطة الدقة غير 

 تامة

جميع المعمومات 
 غير دقيقة

 

  الخط غير واضح الخط مناسب الخط واضح  وضوح الخط 

 جودة إخراج
  التصميم

األلوان واضحة 
 ومعبرة، ومرتبة 

األلوان واضحة 
غير معبرة ، 

وبحاجة إلى مزيد 
 من الترتيب

األلوان غير  
واضحة غير 
معبرة، وغير 

 مرتبة

 

 تصميم الممر 

التصميم دقيق 
ويعطي استخدام  

 آمن

التصميم دقيق 
 لكنو غير امن 

التصميم غير 
 دقيق وغير امن 

 

دقة البناء 
 والقياسات

ات صحيحة القياس
 والبناء صحيح

القياسات صحيحة 
 والبناء غير دقيق

القياسات غير 
صحيحة والبناء 

 غير مناسب
 

 الرسومات

دقٌقة وصحٌحة 

وضمن مقٌاس 

 رسم

دقٌقة و لكن 

لٌست ضمن 

 مقٌاس رسم

الرسومات لٌست 

دقٌقة وال تعتمد 

 مقٌاساً محدداً 
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 المرحمة الثالثة: خبرات التعميم والتعمم

 طة التعلٌمٌة التعلمٌة:األنش

 استخدام الحوار والمناقشة فً الكشف عن خبرات الطلبة السابقة والالزمة لتعلمهم الالحق -

 .والتحقق من فهم المفاهٌم الجدٌدة
 استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط لجعل الطالب محور العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة. -
 فً تنفٌذ االنشطة. ( think, pair, shareاستخدام استراتٌجٌة  )  -
والمجموعات غٌر المتجانسة تذكٌر الطلبة بالزواٌا وقٌاسها والنسب باستخدام التعلم التعاونً   -

 المثلثٌة للزاوٌة.
 .بإٌجاد النسب المثلثٌة للزاوٌة من خالل المثلث القائم الزاوٌةالتذكٌر  -
 .نفس النسب  المثلثٌةاستنتاج ان الزواٌا المتكافئة لها باستخدام التعلم باالستقصاء  -
استخدام استراتٌجٌة الكرسً الساخن للتحقق من فهم الطلبة إلٌجاد النسب المثلثٌة للزواٌا فً  -

 األرباع المختلفة.
 .إلى إشارة النسب المثلثٌة فً األرباع المختلفة باستخدام استراتٌجٌة العصف الذهنً التوصل  -
النسب المثلثٌة للزواٌا الربعٌه وذلك من خالل دائرة  استخدام استراتٌجٌة التعلم باألقران الستنتاج -

 .الوحدة
 .تقسٌم الطلبة الى مجموعات غٌر متجانسة الستنتاج المتطابقة االساسٌة من خالل دائرة الوحدة -
 العمل فردٌا إلثبات صحة المتطابقات األساسٌة وبعض المتطابقات. -
 توظٌف برمجٌات حاسوبٌة وتطبٌقات خاصة: -

 https://www.youtube.com/watch?v=4Il1alpKNyQ 
- https://www.youtube.com/watch?v=GX6drcsJwWY 
- ttps://www.youtube.com/watch?v=YgfAzfy05AUh 
- https://www.youtube.com/watch?v=8ayG7QwHB34 
المراحل المختلفة ) قبلً، تكوٌنً، ختامً( والتركٌز  التقوٌم المستمر للطلبة فًالتركٌز على  -

 على التقوٌم الواقعً.
من خالل اعطاء أمثلة تطبٌقٌة، وكذلك تكلٌف  االقترانات المثلثٌة قٌاس مدى تحقق األهداف فً )

 الطلبة بحل تمارٌن ومسائل الكتاب المقرر. 
 تنفٌذ مشارٌع على االقترانات المثلثٌة وتطبٌقاتها فً السٌاقات الحٌاتٌة. -

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Il1alpKNyQ
https://www.youtube.com/watch?v=GX6drcsJwWY
https://www.youtube.com/watch?v=GX6drcsJwWY
https://www.youtube.com/watch?v=YgfAzfy05AU
https://www.youtube.com/watch?v=YgfAzfy05AU
https://www.youtube.com/watch?v=8ayG7QwHB34
https://www.youtube.com/watch?v=8ayG7QwHB34
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 جدول تنظيم التدريس عمى عدد الحصص

 مى الحصص اليوميةتوزيع مواضيع الوحدة ع

 (1-4 ) 
 الزاوية في الوضع القياسي

 (5-8) 
 قياس الزاوية

 (9- 13) 
 االقترانات المثمثية

 (14- 18) 
 تمثيؿ االقترانات بيانياً 

 (19- 22) 
المعادالت والمتطابقات 

 المثمثية

 (23 - 26) 
 تماريف عامة

 (27) 
 امتحاف الوحدة

 (28) 
 مناقشة الفكرة الريادية

 ل للجدول والخبرات التعلٌمٌة التعلمٌة التً سٌتم تطبٌقها.التفصٌ

عدد 

 الحصص

عنوان 

 الدرس

 خبرات التعلٌم والتعلم

الزاوية في  4
الوضع 
  القياسي

من خالل المجموعات المتجانسة ومناقشة التمهٌد للدرس   -
 النشاط االول  والثانً من الدرس.

ن الكتاب م 1تكلٌف الطلبة ومن خالل المجموعات مناقشة س  -

 المقرر.

عرض التعمٌمات والقوانٌن على السبورة من خالل لوحات  -
 عرض أو جهاز العرض ومناقشتها  بالحوار والمناقشة.

مناقشة النشاط الثالث والرابع بصورة فردٌة اوال ثم مع الزمٌل  -
 (think, pair, shareعلى نفس المقعد ومن ثم تعمٌم النتائج 

) . 

  الكتاب بشكل فردي. من 3تكلٌف الطلبة حل س  -

على السبورة بحٌث ٌشارك طالب  5عمل مسابقة لتنفٌذ نشاط  -

 .من كل مجموعة لتنفٌذه

 استخدام استراتٌجٌة الكرسً الساخن للتحقق من الفهم. -

استخدام االستقصاء الموجهة الكتشاف اٌن ٌقع ضلع انتهاء  -
 الزاوٌة .

من اسئلة الكتاب من خالل  2تكلٌف الطلبة حل س  -

 موعات.المج

 مالحظة اداء الطلبة وتدوٌن المالحظات. -

تكلٌف الطلبة فً نهاٌة الدرس كتابة تشمالتهم عن الحصة وما  -
 تعلموه.

قٌاس  4

 االزاوٌ
من خالل مناقشة النشاط االول وباستخدام التمهٌد للدرس  -

استراتٌجٌة العصف الذهنً)ضرورة  قبول جمٌع االجابات 



 

 58الصفحة  7107/7108تحضير الوحدة األولى من كتب الرياضيات للفصل الثاني من العام الدراسي 

 

 .رز(مهما كانت ومن ثم تتم عملٌة الف

( من 2، 3تنفٌذ نشاطً )استراتٌجٌة التعلٌم التعاونً باستخدام  -

مالحظة أداء الطلبة، وتقدٌم التغذٌة الراجعة الكتاب المقرر.) 
 لهم(

تعرٌف الزاوٌة النصف مشاركة الطلبة فً التوصل إلى   -
 قطرٌة.

الواردة فً الكتاب من خالل  3وافكر  1مناقشة افكر  -

 استراتٌجٌة جٌكسو.

رٌف الزاوٌة النصف قطرٌة والقٌاس الستٌنً عرض تع -
للزاوٌة على لوحة عرض امام الطلبة ومناقشة التعرٌفٌن من 

 خالل الطلبة.

الكتشاف العالقة  4استخدام االستقصاء الموجه فً تنفٌذ نشاط  -

بٌن القٌاس الدائري والقٌاس الستٌنً للزاوٌة وكتابة النتٌجة 
 على صورة قاعدة.

شطة الكتاب المقرر من خالل المجموعات من ان 5تنفٌذ نشاط  -

 الثنائٌة.

تكلٌف الطلبة ومن خالل المجموعات غٌر المتجانسة من حل  -
من اسئلة الكتاب المقرر  وتكلٌف طالب من كل  1س 

مجموعة مناقشة فرع السؤال المكلفه به مجموعتهم على 
 السبورة وامام الطلبة.

جة التً توصل بشكل فردي ومن ثم كتابة النتٌ 6تنفٌذ نشاط  -

الٌها الطلبة على السبورة. تعمٌم هذه النتٌجة على الزواٌا سواء 
كان قٌاسها بالتقدٌر الدائري او الستٌنً. استخدام استراتٌجٌة 

 الكرسً الساخن للتحقق من فهم الطلبة للتعمٌم.

من خالل المجموعات الثنائٌة ومن ثم تعمٌم   7تنفٌذ نشاط  -

 ا.الحل على السبورة ومناقشته

تقسٌم الطلبة الى ثالثة مجموعات وعمل مسابقة إلٌجاد الزواٌا  -
المكافئة لزواٌا معطاه سواء  كان قٌاس الزاوٌة بالتقدٌر 

 من خالل المسابقة. 8الستٌنً او الدائري وتنفٌذ نشاط 

من اسئلة الكتاب  2، س  3تكلٌف الطلبة وبشكل فردي حل س -

اقشتها وتدوٌن على الدفاتر  ومالحظة اجابات الطلبة ومن
 واجب بٌتً. 4المالحظات. واعطاء س 

من خالل المجموعات غٌر المتجانسة  5تكلٌف الطلبة حل س  -

 ومن ثم مناقشة الحل امام الطلبة.

اعطاء أمثلة تطبٌقٌة وتمارٌن على ضرب كسر عشري فً   -
 عدد صحٌح.

 . مالتهم فً نهاٌة كل حصةشتكلٌف الطلبة  كتابة ت -
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االقترانات  5

 ثٌةالمثل
النسب المثلثٌة مراجعة الطلبة فً  من خالل التمهٌد للدرس  -

للزاوٌة وكٌفٌة حسابها فً  المثلث القائم الزاوٌة وذلك بتنفٌذ 
 .3نشاط 

وتسجٌل  1استخدام استراتٌجٌة العصف الذهنً فً تنفٌذ نشاط  -

جمٌع االجابات على السبورة مهما كانت ومن ثم تتم عملٌة 
 الفرز.

ن خالل المجموعات  غٌر المتجانسة  وعرض م 2تنفٌذ نشاط  -

 النتائج التً ٌتم التوصل الٌها  على السبورة ومن ثم تعمٌمها.

استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً )جٌكسو( بحٌث ٌتم تقسٌم  -
بحٌث تقوم كل  4نشاط ( مجموعات لحل 5الطلبة إلى )

ثم  مجموعة بإٌجاد النسب المثلثٌة إلحدى الزواٌا الربعٌة ومن
ٌتم تبادل المعلومات بٌن المجموعات وعرضها على صورة 

 جدول.

على الدفاتر ومتابعة  1تكلٌف الطلبة وبصورة فردٌة حل س  -

 حلول الطلبة ومناقشتها وتدوٌن المالحظات على اإلجابات.

 بصورة ثنائٌة ومن ثم تعمٌم االجابات. 5تنفٌذ نشاط  -

 .من اسئلة الكتاب المقرر واجب بٌتً 3اعطاء س -

من  6إشارة االقترانات المثلثٌة من خالل تنفٌذ نشاط استنتاج   -

 .خالل المجموعات غٌر المتجانسة

تكلٌف الطلبة ومن خالل المجموعات غٌر المتجانسة  حل  -
 من الكتاب المقرر ومناقشة الحل على السبورة. 4س

استخدام النقاش الموجهة إلٌجاد االقترانات  المثلثٌة للزواٌا إذا  -
 لدائرة لٌست دائرة الوحدة  ومن ثم تعمٌم النتائج.كانت ا

من خالل المجموعات الثنائٌة على  2تكلٌف الطلبة حل س  -

 الدفاتر ومتابعة الحلول ومناقشتها.

بشكل فردي ومتابعة الحلول ومناقشتها  8ونشاط  7تنفٌذ نشاط  -

 وتدوٌن المالحظات على اداء الطلبة.

 9لتنفٌذ نشاط  ً )جٌكسو(استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاون -
بحٌث ٌتم تقسٌم الطلبة  الى اربعة مجموعات  11ونشاط  

  11ومجموعة تنفٌذ نشاط  9وتقوم مجموعتان بتنفٌذ  نشاط 

ومن ثم تتبادل المجموعتان النتائج التً تم التوصل الٌها ومن 
 ثم ٌتم عرضها على لوحة داخل الصف.

ظة العمل وتدوٌن ثنائٌا  وٌتم مالح  11،  11تنفٌذ نشاط  -

 المالحظات من قبل المعلم ومنا قشة الحلول. 

من خالل المجموعات الثنائٌة ومتابعة  5تكلٌف الطلبة حل س  -

 الحلول ومناقشتها.

من خالل المجموعات غٌر المتجانسة ومن ثم   13تنفٌذ نشاط  -
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تكلٌف كل مجموعة مناقشة أفكر الواردة فً الكتاب وتقوم 
أوراق العرض ومن ثم ٌتم عرض النتائج بتدوٌن إجابتها على 

 على السبورة

استخدام استراتٌجٌة الكرسً الساخن للتحقق من فهم الطلبة  -
 لكٌفٌة اٌجاد النسب المثلثٌة لضعفً الزاوٌة.

استخدام النقاش الموجهة للوصول من خالل الطلبة الى تعرٌف  -
 .14زاوٌة االسناد وتنفٌذ نشاط 

 7س ، 6تكلٌف الطلبة فردٌا حل س  -

وعمل جدول على لوحة ٌظهر  15تكلٌف طالب تنفٌذ نشاط  -

 النسب المثلثٌة للزواٌا الخاصة.

 من خالل المجموعات غٌر المتجانسة. 8حل س  -

من خالل المجموعات غٌر  17ونشاط  16تنفٌذ نشاط  -

المتجانسة مع ضرورة حث الطلبة على المشاركة الفاعلة فً 
 التواصل اثناء التنفٌذ.الحل والتركٌز على مهارات االتصال و

تكلٌف الطلبة )من خالل مجموعاتهم( عمل خرٌطة مفاهٌمٌة  -
 لهذا الدرس والدرس السابق.

استخدام المعلومات الواردة فً هذا الدرس فً السٌاقات  -
من خالل المجموعات  13الحٌاتٌه وذلك من خالل  حل س 

 غٌر المتجانسة.

 .إعداد ورقة عمل إلجراء تقوٌم واقعً للطلبة -

تمثٌل  5

االقترانات 

 المثلثٌة

بالتحوٌالت الهندسٌة ومعناها التمهٌد للدرس بمراجعة الطلبة  -
 وكٌفٌة استخدامها فً رسم المنحنٌات.

استراتٌجٌة التعلم  التعاونً تنفٌذ النشاط األول، باستخدام  -
متابعة مشاركة الطلبة أثناء تنفٌذ النشاط ومن ثم مناقشة النتائج 

 المختلفة.بٌن المجموعات 

،على السبورة ومن  4،  2،  3تنفٌذ الجزء األول من نشاط  -

جاس  =خالل الطلبة للوصول  لرسم منحنى االقتران ق)س( 

ومن ثم ومن خالل المجموعات غٌر المتجانسة تحدٌد مجال 
االقتران ، مداه، أكبر قٌمة وأصغر قٌمة لالقتران، سعته، 

 ودورته، ونوع اإلقتران زوجً أم فردي. 

، وذلك بتقسٌم  5باستخدام  استراتٌجٌة جٌكسو تنفٌذ نشاط  -

الطلبة الى اربع مجموعات وتقوم كل مجموعة بتنفٌذ فرع من 
فروع النشاط ومن ثم تعمٌم النتائج من خالل الخبراء )الربط 
بٌن استخدام التحوٌالت الهندسٌة فً رسم المنحنٌات السابقه 

 مع منحنٌات االقترانات المثلثٌة(.

من خالل المجموعات غٌر   3،  1ٌف الطلبة حل س تكل -

 المتجانسة. 



 

 60الصفحة  7107/7108تحضير الوحدة األولى من كتب الرياضيات للفصل الثاني من العام الدراسي 

 

استراتٌجٌة جٌكسو، وذلك   من خالل  7،  6تنفٌذ نشاط  -

بتقسٌم الطلبة الى اربع مجموعات وتقوم كل مجموعتٌن بتنفٌذ 
ومن ثم تعمٌم النتائج من   7، ومجموعتٌن نشاط  6نشاط 

ة كتابة . تكلٌف طلب26خالل الخبراء للوصول للنتائج ص 

 النتائج على لوحة عرض وعرضها فً داخل الصف.

 (think, pair, share من خالل استراتٌجٌة  8تنفٌذ نشاط  -

). 

 واجب بٌتً. 2اعطاء س  -

من خالل المجموعات غٌر المتجانسة ومن   4مناقشة حل س  -

 ثم تعمٌم النتائج على السبورة.

ات استخدام المعلومات الواردة فً هذا الدرس فً السٌاق -
من خالل المجموعات غٌر  5الحٌاتٌه وذلك من خالل  حل س 

 المتجانسة.

تكلٌف الطلبة فً نهاٌة الحصص كتابة تشمالتهم على الدرس  -
وكتابة ما تعلموه بفهم وما لم ٌتمكنوا من فهمه بالصورة 

 المناسبة.

المعادالت  4

 والمتطابقات
ة مع تنفٌذ النشاط االول من خالل المجموعات غٌر المتجانس -

ضرورة االشارة الى البعد الوطنً ومناقشة االجابات على 
 السبورة.

بصورة فردٌة ومن ثم تعمٌم النتائج من خالل  3تنفٌذ نشاط  -

الحوار والمناقشة والنقاش الموجهة للوصول لتعرٌف المتطابقة ،  
 وكتابة المتطابقة االساسٌة االولى

 (. (think, pair, share من خالل استراتٌجٌة  2تنفٌذ نشاط   -

تقسٌم الطلبة الى اربع مجموعات واستخدام جٌكسو لتنفٌذ االنشطة  -
4  ،5  ،6 ،7 

فرع أ على الدفاتر ومن  1تكلٌف الطلبة وبصورة فردٌة حل س  -

فرع ب واعطاء فرع  1خالل المجموعات  غٌر المتجانسة حل س

 ج واجب بٌتً .

بصورة موجهة للوصول من خالل  8مناقشة تنفٌذ نشاط  -

الطلبة الى تعرٌف المعادلة المثلثٌة. والتمٌٌز بٌن المعادلة 
 والمتطابقة.

 بصورة فردٌة. 9تنفٌذ نشاط  -

 من خالل المجموعات غٌر المتجانسة. 11،  11تنفٌذ نشاط  -

بصورة فردٌة للفرع أ، ومجموعات  3تكلٌف الطلبة حل س  -

 غٌر متجانسة فرع ب وواجب بٌتً فرع ج.

ردة فً هذا الدرس فً السٌاقات استخدام المعلومات الوا -
من خالل المجموعات غٌر  2الحٌاتٌه وذلك من خالل حل س 
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 المتجانسة. واقتراح سٌاقات اخرى لهذا المحتوى.

تكلٌف الطلبة فً نهاٌة بعض الحصص كتابة تشمالتهم على  -
الدرس وكتابة ما تعلموه بفهم وما لم ٌتمكنوا من فهمه 

 بالصورة المناسبة.

فٌذ الممر المقترح من خالل مهمة المهندس البدء فً تن -
 الصغٌر.

 اقترح  ورقة عمل إلجراء تقٌٌم واقعً للطلبة. -

التمارٌن  4

 العامه
) ٌمكن عمل  مراجعة الطلبة فً المفاهٌم الواردة فً الوحدة -

 .خرائط مفاهٌمٌة(

 تكلٌف الطلبة بحل السؤال االول  من تمارٌن عامة فردٌا.  -

 . 5،  4،  3حل االسئلة  اونًباستخدام التعلم التع  -

 كواجب بٌتً.  2ستكلٌف الطلبة بحل  -

الفكرة  1

 الرٌادٌة

مناقشة الفكرة الرٌادٌة من خالل المجموعات غٌر المتجانسة 
  وكتابة تقرٌر عن النتائج التً توصلوا الٌها.

االمتحان او  1

 المشروع

الذي تم  مع نهاٌة الوحدة ٌجب أن ننجز المشروع )المنتج(
 ختٌاره.ا




