
 
 وزارة الرتبية

 منطقة مبارك الكبري التعليمية
 مدرسة رمله أم املؤمنني املتوسطة بنات 

 

عنوان الالبند و 
 الدرس

الكفاية 
 اخلاصة

 التقييم املصادر األنشطة التعليمية تفصيل احملتوى

 الدرس األول
(7 – 1 ) 

االنعكاس يف نقطة 
التناظر حول  –

  نقطة
 

حتديد أزواج مرتبة يف  2-3
 املستوى االحداثي

 حيدد زوج مرتب يف املستوى االحداثي )مراجعة ( •
 .حدد نوع التحويل لألشكال املرسومة •

 عمل فردي •
 بطاقات •
 شبكة مربعات •
 سبورة ذاتية •

 مالحظة املعلم •

2-3 
حتديد مواقع أشكال يف 
مستوى احداثي ابستخدام 

 االحداثيات 

 (1حيدد صورة الشكل املرسوم ابالنعكاس يف املستقيم ل . )ح •
حيدددد نوع التحويددل لألشدددددددددددكددال يف املسدددددددددددتوى االحددداثي ويكتددب احددداثي  ددل نقطدة  •

 (1وصورهتا.)ح
 (1)ح يرسم شكل ابالنعكاس يف نقطة يف املستوى . •
 (1)ح يرسم شكل ابلتناظر حول نقطة يف املستوى . •
 (1)ح حيدد أي من االشكال املرسومة متناظر حول نقطة ملتقى قطريه. •
 ( 2)ح. يوجد احداثيات نقاط ابالنعكاس يف نقطة األصل يف املستوى االحداثي •
 ( 2)ح .يرسم صورة شكل ما ابالنعكاس يف نقطة األصل يف املستوى االحداثي •

 عمل فردي •
 اقاتبط •
 عمل جمموعات •
 سبورة اجملموعة •

 

 مالحظة املعلم •
تقييم متبادل بني  •

 اجملموعات
 تغذية راجعة •
 مناقشة وحتقق شفهي •

4-6 
ابداء ثقة ومبادرة ومثابرة 
للتغلب على العقبات يف 

 حل املسائل 

 .يستكشف  يفية رسم نقطة ابالنعكاس حول نقطة يف املستوى •
 .حول نقطة يف املستوىيستكشف  يفية رسم نقطة ابلتناظر  •

 شرح معلم •
 أدوات هندسية •
 بطاقات •

 مناقشة وحتقق شفهي •

 
 

 

 

 

 ثامنصف الللسابعة تصميم الوحدة ال

 رئيسة القسم

 أفنان العيسى

 مديرة المدرسة

 فايزة المنيفي

 إعداد المعلمات :

 أروى عبدهللا ، بسمة نبيل، منار محمد
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عنوان الالبند و 
 الدرس

الكفاية 
 اخلاصة

 التقييم املصادر األنشطة التعليمية تفصيل احملتوى

 ثاينالدرس ال
(7 – 2 ) 

االزاحة يف 
 املستوى االحداثي

حتديد مواقع أشكال يف  2-3
 املستوى االحداثي 

 لألشكال املرسومة.حدد نوع التحويل  •

 عمل فردي •
 بطاقات •
 شبكة مربعات •
 سبورة ذاتية •

 مالحظة املعلم •

3-6 
ابداء فضول مبالحظة 
واستقراء أمناط بناء على 
 بعض الطرق الرايضية 

 .زاحة يف املستوى االحداثييستكشف اإل •
 عمل جمموعات •

 بطاقات •
 ايباد +دااتشو •

 مناقشة وحتقق شفهي •

2-3 
حتديد مواقع أشكال يف 
مستوى احداثي ابستخدام 

 االحداثيات 

 .يوجد صورة نقطة حتت أتثري إزاحة معطاة يف املستوى االحداثي •
  .زاحة يف املستوى االحداثيإيرسم صورة شكل حتت أتثري  •
 يوجد قاعدة االزاحة ابلصورة الرمزية مبعلومية النقطة وصورهتا. •
 خر يف املستوى االحداثي.آ شكل ىلإيصف االزاحة اليت تنقل شكل ما  •

 عمل فردي •
 بطاقات •
 عمل جمموعات •
 سبورة اجملموعة •
 شبكة مربعات •

 

 مالحظة املعلم •
تقييم متبادل بني  •

 اجملموعات
 تغذية راجعة •
 مناقشة وحتقق شفهي •

 إعداد المعلمات :

 أروى عبدهللا ، بسمة نبيل، منار محمد
 للصف الثامنسابعة تصميم الوحدة ال

 رئيسة القسم

 أفنان العيسى

 مديرة المدرسة

 فايزة المنيفي
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 وزارة الرتبية

 منطقة مبارك الكبري التعليمية
 مدرسة رمله أم املؤمنني املتوسطة بنات 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان الالبند و 
 الدرس

الكفاية 
 التقييم املصادر األنشطة التعليمية تفصيل احملتوى اخلاصة

 ثالثالدرس ال
(7 – 3 ) 
الدوران يف  

 املستوى االحداثي

حتديد مواقع أشكال يف  2-3
 املستوى االحداثي 

 حدد نوع التحويل لألشكال املرسومة.) مراجعة ( •

 عمل فردي •
 بطاقات •
 شبكة مربعات •
 سبورة ذاتية •

 مالحظة املعلم •

3-6 
ابداء فضول مبالحظة 
واستقراء أمناط بناء على 
 بعض الطرق الرايضية 

 .الدوران يف املستوى االحداثييستكشف مفهوم  •
 عمل جمموعات •

 بطاقات •
 ايباد +دااتشو •

 مناقشة وحتقق شفهي •

2-3 
حتديد مواقع أشكال يف 
مستوى احداثي ابستخدام 

 االحداثيات 

 - º 90)  يوجد صورة نقطة ما ابلدوران حول نقطة األصل بزاوية •
 - º 90 يرسم شكل ما ابلدوران حول نقطة األصل بزاوية ) •

                

 عمل فردي •
 بطاقات •
 عمل جمموعات •
 سبورة اجملموعة •
 شبكة مربعات •

 

 مالحظة املعلم •
تقييم متبادل بني  •

 اجملموعات
 تغذية راجعة •
 مناقشة وحتقق شفهي •

 للصف الثامنسابعة تصميم الوحدة ال
 إعداد المعلمات :

 عبدهللا ، بسمة نبيل، منار محمدأروى 

 مديرة المدرسة

 المنيفيفايزة 
 رئيسة القسم

 أفنان العيسى
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 وزارة الرتبية
 منطقة مبارك الكبري التعليمية

 مدرسة رمله أم املؤمنني املتوسطة بنات 

 

 

 

 

 

البند و عنوان 
 الدرس

الكفاية 
 اخلاصة

 التقييم املصادر األنشطة التعليمية تفصيل  احملتوى

 ثالثالدرس ال
(7 – 4 ) 
مراجعة الوحدة  

 السابعة

2-3 
 

حتديد مواقع أشكال يف 
مستوى احداثي 

 ابستخدام االحداثيات 

 . حيدد الشكل املتناظر حول نقطة تقاطع قطريه •
نقطة  –احملور الصادي  –يوجد صورة النقاط ابالنعكاس يف )احملور السيين  •

 .األصل ( 
 يرسم صورة شكل ما ابالنعكاس يف نقطة األصل . •
 يوجد صورة نقطة ما ابستخدام قاعدة االزاحة . •
 يرسم شكل ما ابستخدام قاعدة االزاحة يف املستوى االحداثي . •
 يوجد صورة نقطة ما ابلدوران حول نقطة األصل عكس عقارب الساعة . •
 يرسم صورة شكل ما ابلدوران حول نقطة األصل بزاوية  •

 عمل فردي •
 بطاقات •
 عمل جمموعات •
 سبورة اجملموعة •
 شبكة مربعات •

 

 مالحظة املعلم •
تقييم متبادل بني  •

 اجملموعات
 تغذية راجعة •
 مناقشة وحتقق شفهي •

 للصف الثامنسابعة تصميم الوحدة ال
 إعداد المعلمات :

 أروى عبدهللا ، بسمة نبيل، منار محمد

 رئيسة القسم

 أفنان العيسى

 مديرة المدرسة

 فايزة المنيفي

WWW.KweduFiles.Com


