
 

  اليوم األعداد النسبية :الثانيةالوحدة 

 
  التاريخ (صناعات ومعادن)  موضوع الوحدة:

  احلصة  الصف 1ح األعداد النسبية وخواصها ضرب(  5-2 ) الدرس:

 وخواص عملية الضرب – األعداد النسبية ضربإيجاد كيفية  ماذا نتعلم من درس اليوم :
 ( 67 – 62صفحة ) 

    الشهرقيمة 
 

سري 

 الدرس

 الكفاية

 اخلاصة

تفصيل حمتوى 

 الكفاية
 التقييم مصادر التعلم أساليب التعلم املهام واألنشطة التعليمية

بداية 
 الدرس

     (19ص  6تيمز )
   (20ص  11تيمز )

 فردي عمل

  اسرتاتيجية

ارفع يدك شارك

  مذكرة تيمز
2019

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

عرض 
الدرس

 

 

 

 
 (62( صفحة )1) تدرب نشاط طالبي:

 
 أوجد الناتج:

                     
 ( 66 ( صفحة ) ز -2)  تمرن: تطبيق

 فردي عمل

  اسرتاتيجية

 قصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اسرتاتيجية

 األقران

 كتاب المتعلم

 سبورة ذاتية

 جهاز العرض 

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم WWW.KweduFiles.Com



 الثامنالرياضيات للصف األعداد النسبية وخواصها ضرب(  5-2)  ( صناعات ومعادن)  األعدد النسبية:  الثانيةالوحدة 

 

سري 

 الدرس

 الكفاية

 اخلاصة

تفصيل حمتوى 

 الكفاية
 التقييم مصادر التعلم أساليب التعلم املهام واألنشطة التعليمية

عند ضرب عددين مختلفين احدها كسر اعتيادي أو عدد كسري واالخر  
 تحويل الكسرين الى نفس الصورة.كسر عشري البد من 

           : مثال

 الطريقة األوىل:

 

  الطريقة الثانية :

 (63( صفحة )2) تدربنشاط طالبي: 

 

                  
 ( 66 ( صفحة ) و -2)  تمرن: تطبيق

 جماعي عمل

  اسرتاتيجية

 مناقشة االجابات
 
 
 
 
 
 

  اسرتاتيجية

 المقارنة

 كتاب المتعلم

 ذاتية سبورة

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

 
 

 (63( صفحة )3) تدرب نشاط طالبي:

 :كل مما يلي وضعه في أبسط صورة أوجد الناتج

       & 

 ( 66 ( صفحة ) ز -2)  تمرن: تطبيق

 فردي عمل

  اسرتاتيجية

 المقارنة
 

 كتاب المتعلم

 سبورة ذاتية

 جهاز العرض 

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

WWW.KweduFiles.Com



 الثامنالرياضيات للصف األعداد النسبية وخواصها ضرب(  5-2)  ( صناعات ومعادن)  األعدد النسبية:  الثانيةالوحدة 

 

سري 

 الدرس

 الكفاية

 اخلاصة

تفصيل حمتوى 

 الكفاية
 التقييم مصادر التعلم أساليب التعلم املهام واألنشطة التعليمية

التقويم 
 املختصر

                                   (21ص  12تيمز )

 فردي عمل

  اسرتاتيجية

فكر زاوج شارك

  مذكرة تيمز
2019

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

  اخلامتة

WWW.KweduFiles.Com


