
 

  اليوم النسبيةعداد األ :الثانيةالوحدة 

 
  لتاريخا (صناعات ومعادن)  موضوع الوحدة:

  احلصة  لصفا استكشاف االعداد النسبية وتبسيطها(  1-2 ) الدرس:

 استكشاف االعداد النسبية وتبسيطها ماذا نتعلم من درس اليوم :
 ( 47 – 44صفحة ) 

    األسبوعيمة ق
 

سري 

 الدرس

 الكفاية

 اخلاصة

تفصيل حمتوى 

 الكفاية
 التقييم مصادر التعلم أساليب التعلم املهام واألنشطة التعليمية

بداية 
 الدرس

S

 فردي عمل

  اسرتاتيجية

التغذية الرجعية

 بطاقات ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

عرض 
الدرس

 
ئه بمبلغ نسخ من الكتاب نفسه ليهديها ألصدقا 5اشترى سمير 

 دنانير ، فما ثمن الكتاب الواحد ؟4

دينار 0.8 =  أجب عما يلي : ثمن الكتاب الواحد =   
 ال      ؟  ط Jهل ثمن الكتاب الواحد هو عدد 
  ال   ؟  W Jهل ثمن الكتاب الواحد هو عدد 

 

 

 

 جماعي ملع

  اسرتاتيجية

 حل مشكالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب المتعلم

 سبورة ذاتية 

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 
WWW.KweduFiles.Com



 الثامنلرياضيات للصف ااستكشاف األعداد النسبية وتبسيطها(  1-2)  ( صناعات ومعادن)  األعدد النسبية:  الثانيةالوحدة 

 

سري 

 الدرس

 الكفاية

 اخلاصة

تفصيل حمتوى 

 الكفاية
 التقييم مصادر التعلم أساليب التعلم املهام واألنشطة التعليمية

 (45( صفحة )1) تدرب نشاط طالبي:

 ( 46 ( صفحة ) 1 ) تمرن: طبيقت

  اسرتاتيجية

ارفع يدك شارك

 

 

 

 
 (45( صفحة )2)تدرب  نشاط طالبي:

 
 ن.... .... &    W.... .... ط  &  .... ....  :تطبيق

 مجموعات ملع

  اسرتاتيجية

 المالحظة واالستنتاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اسرتاتيجية

ن مالحظاتكدو

 كتاب المتعلم

 سبورة ذاتية

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

 

 

 ثنائي ملع

  اسرتاتيجية

 ارسم اجابتك

 كتاب المتعلم

 سبورة ذاتية

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

WWW.KweduFiles.Com



 الثامنلرياضيات للصف ااستكشاف األعداد النسبية وتبسيطها(  1-2)  ( صناعات ومعادن)  األعدد النسبية:  الثانيةالوحدة 

 

سري 

 الدرس

 الكفاية

 اخلاصة

تفصيل حمتوى 

 الكفاية
 التقييم مصادر التعلم أساليب التعلم املهام واألنشطة التعليمية

 التالية على خط األعدادعداد مثل األ مثال :

 

 
 (46( صفحة )3)تدرب  نشاط طالبي:

 
 (35( صفحة ) 2 ) تمرن: تطبيق

 
 
 

  اسرتاتيجية

الحبل

 

 

 (:2) مثال
 

 
 (47( صفحة )أ،ب،ج-3) تمرن نشاط طالبي:

 
 (47( صفحة ) د،هـ،و-3 ) تمرن: تطبيق

 مجموعات ملع

  اسرتاتيجية

 المالحظة واالستنتاج

 
 
 
 

  اسرتاتيجية

سجل اجاباك

 كتاب المتعلم

 سبورة ذاتية

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

 تذكر أن : 
 أ بالرمز | أ |مز لمطلق العدد ري 

  أ–المعكوس الجمعي للعدد أ هو 

 
 

 جماعي ملع

  اسرتاتيجية

 الدقيقة الواحدة

 كتاب المتعلم

 سبورة ذاتية

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

WWW.KweduFiles.Com



 الثامنلرياضيات للصف ااستكشاف األعداد النسبية وتبسيطها(  1-2)  ( صناعات ومعادن)  األعدد النسبية:  الثانيةالوحدة 

 

سري 

 الدرس

 الكفاية

 اخلاصة

تفصيل حمتوى 

 الكفاية
 التقييم مصادر التعلم أساليب التعلم املهام واألنشطة التعليمية

 (46صفحة )(  4 ) تدرب نشاط طالبي:

 
 (47( صفحة ) 4 ) تمرن: تطبيق

التقويم 
 (47( صفحة ) 5 ) تمرن: تطبيق املختصر

 فردي ملع

  اسرتاتيجية

ارفع يدك شارك

 كتاب المتعلم

 سبورة ذاتية

 ممالحظة معل

 تصحيح معلم 

WWW.KweduFiles.Com  جمموعة األعداد النسبية ن : اخلامتة


