
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 المستخدمة فهذا يعتمد عليك وطريقتك الوسائلو  الزمن و مكان التدريسو الستراتيجيات التدريس المستخدمةعزيزتي: بالنسبة 

 استراتيجات التعلم النشط 101وانصحك للرجوع الى كتاب 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                لمملكة العربية السعودية                             ا

 التعليموزارة 
       (280 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض للتعليماإلدارة العامة 
 جنوب  تعليممكتب 
 المدرسة : م       

 

 

 

 

 

 الوحدة : العالقات بين الزوايا عنوان الدرس

 7الفصل 

 المفردات :

الزوااي  -الرأس-الدرجة-الزاوية
الزاوية  -الزاوية القائمة -طابقةاملت

الزاوية -الزاوية املنفرجة –احلادة 
 الزوااي املتقابلة ابلرأس -املستقيمة

 الزوااي املتجاورة

 األهداف : 

 ان تصنف الطالبة الزوايا. -

 ان تتعرف الطالبة على الزوايا المتقابلة بالرأس والزوايا المتجاورة . -

 قل .ان تشكر الطالبة هللا على نعمة الع -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    

  

    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر     الفصل  : مكان تنفيذ الدرس

 

 

 التخطيط اليومي للدرس 
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 خطوات

 الدرس

 المدة 

 الزمنية

استراتيجية التدريس  الوسائل التعليمية سير الدرس

 المستخدمة

 التقديم:

 )التركيز(

زوااي و املسلللتقيمامل املتداملللدة و املتواابلللة و املسلللتطي مل و املرلرلللامل و التدلللر   لي لللا ماقبلللل اللللدرس   قيلللاس الللل د 9
 ورمس ا ابألدوامل املناسبة .

 ضمن الدرس  حتديد الزوااي املتقابلة ابلرأس واملتجاورة ووصف ا .
 مابدد الدرس حتديد الدناصر األساسية ألشكال اهلندسية ابستدمال الفرجار واملسطره ورمس ا .

 -لكتاب المدرسيا

 السبورة 

 أقالم ملونة.

 مسطره

 مثلث 

- 

 مناقسة استدد مع الطالبامل.  - 15 التدريس :

طرح اسئلة التدزيز  س  أ طي امرلة يف الصف لزوااي  -
 .  90فياس ا اقل من 

 90. وكذلك امرلة لزوااي قياس ا  90س ا طي امرلة يف غرفة الصف لزوااي قياس ا اكرب من 
 مة ترى يف الباب؟س ماشكل املستطيل ؟س ماجمموع قياس اوااي الباب؟س كم ااوية قائ

 مناقشة املرال مع الطالبامل مث حل حتقق من ف مك . -

 -الكتاب المدرسي

 -السبورة 

 أقالم ملونة.

 المسطرة

 ناقش -شارك-اقرأ

 ومي تكويين ( فقرة أتكد   حيل مجيع الط ب متارين فقرة أتكد للتأكد من ف م م ) تق -1 15 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل   يتم توايع التمارين  لى الط ب حسب مستوايهتم  -2

 -الكتاب المدرسي

  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 ؟ مث اوجدي60تدلم الحق   ارمسي مستقيمني متقاطدني حبيث يشك ن ااوية قياس ا   د6 التقويم :
 قياس الزوااي الر ث األخرى ؟ -
 موع قياسامل الزوااي األربع؟ماجم -
 هل يصح هذا دائما جملموع الزوااي األربع اليت يكوهنا أي مستقيمني ؟-

 -الكتاب المدرسي

 اقالم ملونة-السبورة

 المسطرة

- 

     الواجب :

 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم            لمملكة العربية السعودية                                 ا

 التعليموزارة 
       (280 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض العامة للتعليماإلدارة 
 جنوب  التعليممكتب 
 المدرسة : م       

 

 

 

 

 

 

 الوحدة : الزوايا المتتامة و المتكاملة عنوان الدرس

 7الفصل 

 المفردات :

 الزوااي املتتامة
 تكاملة الزوااي امل

 

 األهداف : 

 ان حتدد الطالبة الزوااي املتتامة واملتكاملة . -

 ان توجد الطالبة القياس اجمل ول للزاوية . -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    

  

    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 

 

 التخطيط اليومي للدرس 
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 خطوات

 الدرس

 المدة 

 يةالزمن

استراتيجية التدريس  الوسائل التعليمية سير الدرس

 المستخدمة

 التقديم:

 )التركيز(

ماقبللل الللدرس  التدللر   لللى الللزوااي و املسللتقيمامل املتدامللدة واملتواايللة واملسللتطي مل واملرلرللامل ورمس للا ابسللتدمال  د 9
 األدوامل املناسبة .

 ا .واسلللتدمال خصلللائا اللللزوااي املتتاملللة واملتكامللللة حللللل ضلللمن اللللدرس  حتديلللد اللللزوااي املتتاملللة واملتكامللللة ووصلللف
 املسائل املتدلقة ابلزاوية اجمل ولة .

 مابدد الدرس  حتديد الدناصر األساسية لألشكال اهلندسية ورمس ا ابستدمال الفرجار و املسطرة .

 -الكتاب المدرسي

 السبورة 

 أقالم ملونة.

 المسطرة

 

- 

 الطالبامل. استدد مع  مناقشة - 15 التدريس :

طرح اسئلة التدزيز س مامدىن ااويتان متتامتان ,ااويتان  -
 متكاملتان؟

 س مامدىن التتام والتكامل يف حياتنا اليومية؟
 مناقشة املرال مع الطالبامل مث حل حتقق من ف مك . -

 

 -الكتاب المدرسي

 -السبورة 

 أقالم ملونة.

 المسطرة

 ناقش -شارك-اقرأ

   حيل مجيع الط ب متارين فقرة أتكد للتأكد من ف م م ) تقومي تكويين (  فقرة أتكد -1 15 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل   يتم توايع التمارين  لى الط ب حسب مستوايهتم  -2

 -الكتاب المدرسي

  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 قياس ا س ، مث اطلب إلي م كتابة  2والزاوية  متتامتان 1،2بطاقامل مكافأة   أخرب الطالبامل أن الزاويتني   د6 التقويم :
 . 1الجياد قياس الزاوية مدادلة جربية 

 -الكتاب المدرسي

 اقالم ملونة-السبورة
- 

     الواجب :

 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.
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 الرحمن الرحيم لمملكة العربية السعودية                                            بسم هللا ا
 التعليموزارة 
       (280 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض العامة للتعليماإلدارة 
 جنوب  التعليممكتب 
 المدرسة : م       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة : احصاء : التمثيل بالقطاعات الدائرية عنوان الدرس

 7الفصل 

 المفردات :

 القطا امل الدائرية .
 

 األهداف : 

 طالبة قطا امل دائرية وتفسرها .ان تنشئ ال -

 ان ترا ي الطالبة الدقة اثناء الرسم . -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    

  

    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 

 

 لدرس التخطيط اليومي ل
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 خطوات

 الدرس

 المدة 

 الزمنية

ة التدريس استراتيجي الوسائل التعليمية سير الدرس

 المستخدمة

 التقديم:

 )التركيز(

 ماقبل الدرس  متريل البياانمل مبتغري او متغريين لإلجابة  ن األسئلة  ن موقف ما . د 9
 ضمن الدرس تنظيم بياانمل مبتغري واحد ومتريل ا .

مو لة واحلدة مابدد الدرس مدرفة األشكال املختلفة لتمريل جممو ة من الببياانمل واستدمال االشكال الظ ار جم
 من البياانمل ، او ملقارنة جممو تني من البياانمل .

 -الكتاب المدرسي

 السبورة 

 أقالم ملونة.

 الفرجار 

 المنقلة

 المسطرة

- 

  15 التدريس :

 طرح اسئلة التدزيز املوجودة يف دليل املدلم .
 مناقشة استدد مع الطالبامل.

 مناقشة املرال مع الطالبامل مث حل حتقق من ف مك . -

 -الكتاب المدرسي

 -السبورة 

 أقالم ملونة.

 الفرجار 

 المنقلة

 المسطرة

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة أتكد   حيل مجيع الط ب متارين فقرة أتكد للتأكد من ف م م ) تقومي تكويين (  -1 15 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل   يتم توايع التمارين  لى الط ب حسب مستوايهتم  -2

 -ب المدرسيالكتا

  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 الفرجار 

 المنقلة

 المسطرة

 

 ذكر الطالبامل أبن الدرس السابق كان حول قياس و تصنيف الزوااي . واطلب الي م ان يوضحوا اتدلم سابق    د6 التقويم :
  كيف سا دهتم مفاهيم الدرس السابق  لى ف م حمتوى هذا الدرس .

 -الكتاب المدرسي

 قالم ملونةا-السبورة
- 

     الواجب :

 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.
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 لمملكة العربية السعودية                                            بسم هللا الرحمن الرحيم ا
 التعليموزارة 
       (280 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض العامة للتعليماإلدارة 
 جنوب  ليمالتعمكتب 
 المدرسة : م       

 

 

 

 الوحدة : المثلثات عنوان الدرس

 7الفصل 

 المفردات :

 قطع مستقيمة متطابقة-املرلث
املرلث القائم  -املرلث احلاد الزوااي

 –املرلث املنفرج الزاوية  –الزاوية 
املرلث  –املرلث املختلف األض ع 

املرلث املتطابق  -املتطابق األض ع
 الساقني .

 

 األهداف : 

 ان تصنف الطالبة املرلرامل حسب اواايها واض   ا . -

 ان تشكر الطالبة هللا  لى ندمة الدقل. -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    

  

    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 

 

 التخطيط اليومي للدرس 
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 لمملكة العربية السعودية                                            بسم هللا الرحمن الرحيم ا

 خطوات

 الدرس

 المدة 

 الزمنية

استراتيجية التدريس  سائل التعليميةالو سير الدرس

 المستخدمة

 التقديم:

 )التركيز(

واسلتدمال ذللك يف  360وجمموع اوااي الشكل الراب لي  180ماقبل الدرس   مدرفة ان جمموع اوااي أي مرلث  د 9
 حل املسائل .

نلاء  للى مدلوملامل ضمن الدرس  استدمال جمموع اوااي املرلث حلل مسائل تتضمن اوااي جم ولة وارسم مرلرامل ب
 مدطاة .

مسلتوية االبدلاد والجيلاد مسلاحة السلطح مابدد الدرس  استدمال صبغ مدروفة الجياد احمليط و املساحة الشكال 
 واحلجم واجملسمامل .

 -الكتاب المدرسي

 السبورة 

 أقالم ملونة.

 المسطره

 مثلثات

 

- 

  15 التدريس :

 طرح اسئلة التدزيز من دليل املدلم . -

 تدد مع الطالباملمناقشة اس -

 مناقشة املرال مع الطالبامل مث حل حتقق من ف مك . -

 

 

 -الكتاب المدرسي

 -السبورة 

 أقالم ملونة.

 المسطره

 مثلثات

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة أتكد   حيل مجيع الط ب متارين فقرة أتكد للتأكد من ف م م ) تقومي تكويين (  -1 15 التدريب :
   .  يتم توايع التمارين  لى الط ب حسب مستوايهتم فقرة تدرب وحل املسائل  -2

 -الكتاب المدرسي

  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 ف م الرايضيامل   استدمل مسطرة لرسم مرلث  لى السبورة واطلب اىل الطالبامل ذكر اخلطوامل الرايضية املستدملة  د6 التقويم :
 وامل الرايضية املستدملة لتصنيف املرلرامل إىل متطابقة لتصميف املرلرامل إىل قائمة أو حادة أو منفرجة واخلط
  الضلدني أو متطابقة األض ع أو خمتلفة األض ع .

 -الكتاب المدرسي

 اقالم ملونة-السبورة
- 

     الواجب :

 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.
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 التعليموزارة 
       (280 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض العامة للتعليماإلدارة 
 جنوب  التعليممكتب 
 المدرسة : م       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة : -لمنطقيالتبرير ا–استراتيجية حل مسألة  عنوان الدرس

 7الفصل 

 المفردات :

----- 
 

 األهداف : 

 ان حتل الطالبة املسائل ابستدمال اسرتاتيجية التربير املنطقي . -
 الحصة الصف التأريخ اليوم

    

  

    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 

 

 التخطيط اليومي للدرس 

almanahj.com/sa



 
 
 

 

  الرحمن الرحيم لمملكة العربية السعودية                                            بسم هللاا

 خطوات

 الدرس

 مدة ال

 الزمنية

استراتيجية التدريس  الوسائل التعليمية سير الدرس

 المستخدمة

 التقديم:

 )التركيز(

اسللتدمال االسللتدالل املنطقللي   اطلللب إىل الطالبللامل املواظبلللة  لللى اسللتدمال االسللتدالل املنطقللي حلللل املسلللائل  د 9
تصلللنيف املرلرلللامل يف الللللدرس الن خللل ل الدلللام الدراسلللي . فملللر ، لكلللن م اسلللتدمال االسلللتدالل االسلللتنتاجي ل

اهلندسة مبينه  لى قوا د و   قامل غالبا ماتكون واضحة ومرئية . ومن املفيد للطالبامل التلدرب  للى م لارامل 
 االستدالل االستنتاجي و االستقرائي .

 -الكتاب المدرسي

 السبورة 

 أقالم ملونة.

 

- 

 أض ع يف املرلث؟  3من طرح اسألة تدزيز  س  هل لكن وجود أكرر  15 التدريس :
 س هل لكن وجود ااويتان منفرجتان يف املرلث ؟

 ؟179س هل لكن ان يكون جمموع اوااي املرلث 
 س  هل لكن ان يكون املرلث املختلف األض ع يكون متطابق األض ع ؟

 شة املرال مع الطالبامل .قمنا-

 

 -الكتاب المدرسي

 -السبورة 

 أقالم ملونة.

 

 قشنا -شارك-اقرأ

 حل مسائل متنو ة . 15 التدريب :

 وراجع مد م بدض االسرتاتيجيامل مرل البحث  ن النمط و الرسم البياين و االستدالل املنطقي.
 -الكتاب المدرسي

  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 دالل االستقرائي اواطلب اىل الطالبامل كتابة قصه البطل الذي لرل حمققا رايضيا خاصا . حيل الغموض ابالست د6 التقويم :
  االستنتاجي ، ماهو الغموض ؟ ماهي االدلة ؟كيف حيل احملقق الغموض .

 -الكتاب المدرسي

 اقالم ملونة-السبورة
- 

     الواجب :

 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

almanahj.com/sa



 التعليموزارة 
       (280 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض العامة للتعليماإلدارة 
 جنوب  التعليممكتب 
 المدرسة : م       

 

 

 

 

 الوحدة : األشكال الرباعية عنوان الدرس

 7الفصل 

 المفردات :

 االشكال الراب ية
 متوااي االض ع
 شبه املنحر 

 املدني
 

 داف : األه

 ان تتدر  الطالبه  لى االشكال الراب ية وتصنف ا . -
 الحصة الصف التأريخ اليوم

    

  

    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 

 

 التخطيط اليومي للدرس 

almanahj.com/sa



 خطوات

 الدرس

 المدة 

 الزمنية

استراتيجية التدريس  الوسائل التعليمية سير الدرس

 مةالمستخد

 التقديم:

 )التركيز(

ورمس للا وقياسلل ا ورسللم مسللتقيمامل متدامللده ومتواايللة ومسللتطي مل ومرلرللامل  ماقبللل الللدرس  التدللر   لللى الللزوااي د 9
 360والشللكل الراب للي  180ابسلتدمال االدوامل املناسللبة .ومدرفللة ان جمملوع قياسللامل اوااي يف املرلللث يسلاوي 

 . واستدمال هذه املدلومامل حلل هذه املسائل
 ضمن الدرس  رسم االشكال الراب ية من املدطيامل .

مابدلللد اللللدرس  اسلللتدمال الصللليغ املدروفلللة الجيلللاد احملللليط واملسلللاحة الشلللكال مسلللتوية ومسلللاحة السلللطح واحلجلللم 
 جملسمامل . 

 -الكتاب المدرسي

 السبورة 

 أقالم ملونة.

 المسطره

 المثلث 

- 

االشياء يف غرفة  مناقشة اسئلة التدزيز س  اذكري بدض - 15 التدريس :
 الصف اليت هلا شكل مستطيل .

 س اذكري بدض االشياء يف غرفة الصف اليت هلا شكل مربع.
 س مالفرق بني املستطيل واملربع.

 مناقشة فقرة استدد مث مناقشة املرال مع الطالبامل . -

 حل حتقق من ف مك . -

 

 -الكتاب المدرسي

 -السبورة 

 أقالم ملونة.

 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة أتكد   حيل مجيع الط ب متارين فقرة أتكد للتأكد من ف م م ) تقومي تكويين (  -1 15 ريب :التد
   .فقرة تدرب وحل املسائل   يتم توايع التمارين  لى الط ب حسب مستوايهتم  -2

 -الكتاب المدرسي

  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 لسابق كان  ن استدمال االستدالل املنطقي يفتدلم سابق ذكر الطالبامل ابن الدرس ا  د6 التقويم :
 حل املسائل واطلب الي م ان يكتبوا كيف سا دهتم مفاهيم الدرس السابق  لى ف م  

 حمتوى هذا الدرس .
 واذكر الطالبامل بتدبئة الدمودين الراين والرالث يف املطوايمل حول تصنيف و خصائا االشكال الراب ية .

 -الكتاب المدرسي

 الم ملونةاق-السبورة
- 

     الواجب :
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 لمملكة العربية السعودية                                            بسم هللا الرحمن الرحيم ا
 التعليموزارة 
       (280 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض العامة للتعليماإلدارة 
 جنوب  التعليممكتب 
 المدرسة : م       

 

 

 

 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.

 الوحدة : األشكال المتشابهة عنوان الدرس

 7الفصل 

 المفردات :

 االشكال املتشاهبة
 االض ع املتناظرة
 الزوااي املتناظرة

 القياس غري املباشر .
 

 األهداف : 

 ان حتدد الطالبة ما اذا كانت االشكال متشاهبة ام ال . -

 يف اوج من االشكال املتشاهبة . ان توجد الطالبة الطول اجمل ول -

 الحصة الصف التأريخ اليوم

    

  

    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 

 

 التخطيط اليومي للدرس 

almanahj.com/sa



 

 خطوات

 الدرس

 المدة 

 الزمنية

استراتيجية التدريس  الوسائل التعليمية سير الدرس

 المستخدمة

 التقديم:

 )التركيز(

ماقبل الدرس   التدر   لى الزوااي ورمس ا وقياسل ا ورسلم املسلتقيمامل املتداملدة واملتواايلة ومسلتطي مل ومرلرلامل  د 9
 أبدوامل مناسبة .

 ضمن الدرس   اجياد طول الضلع اجمل ول يف اوج االشكال املتشاهبة .
ة بللني االضلل ع والللزوااي وذكللر الد قللمابدللد الللدرس  توضلليح الشللروني اللليت تبللني ان شللكلني هندسللني متطللابقني 

 ل شكال املتطابقة .

 -الكتاب المدرسي

 السبورة 

 أقالم ملونة.

 

- 

 طرح اسئلة التدزيز ارسم مربدني ومستطيليندلى السبورة واسأل الطالبامل  س  هل للمربدني نفس الشكل ؟ 15 التدريس :
 س هل للمستطيلني نفس الشكل ؟

 س  هل هلما نفس القياس ؟
 استدد  مناقشة فقرة-
 مناقشة املرال -
 حل حتقق من ف مك .-

 

 -الكتاب المدرسي

 -السبورة 

 أقالم ملونة.

 مسطره

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة أتكد   حيل مجيع الط ب متارين فقرة أتكد للتأكد من ف م م ) تقومي تكويين (  -1 15 التدريب :
   .ب حسب مستوايهتم فقرة تدرب وحل املسائل   يتم توايع التمارين  لى الط  -2

 -الكتاب المدرسي

  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 م40بطاقة مكافئة   اخرب الطالبامل انه مت تصميم منوذج مصغر لدمارة ارتفا  ا   د6 التقويم :
 سم، فما طول هذا النموذج ؟60م، فكان  رض النموذج 20و رض ا 

 ملطوايمل حول تصنيف و خصائا االشكال الراب ية .واذكر الطالبامل بتدبئة الدمودين الراين والرالث يف ا

 -الكتاب المدرسي

 اقالم ملونة-السبورة
- 

     الواجب :

 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.
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 لمملكة العربية السعودية                                            بسم هللا الرحمن الرحيم ا
 التعليموزارة 
       (280 ) 
 تعليم بنات      

 بمنطقة الرياض العامة للتعليماإلدارة 
 جنوب  التعليممكتب 
 المدرسة : م       

 

 

 

 الوحدة : التبليط و المضلعات عنوان الدرس

 7الفصل 

 المفردات :

 السداسي –اخلماسي  –املضلع 
 –التسا ي  –الرماين  -السبا ي
 –املضلع املنتظم  –الدشاري 
 التبليط.

 

 هداف : األ

 ان تصف الطالبة املضلدامل و حتدد اي ا لكن ان تشكل منوذج تبليط . -
 الحصة الصف التأريخ اليوم

    

  

    

  

 أخرى تذكر..... غرفة المصادر   الفصل   :  مكان تنفيذ الدرس

 

 

 التخطيط اليومي للدرس 

almanahj.com/sa



 
 

 خطوات

 الدرس

 المدة 

 الزمنية

التدريس استراتيجية  الوسائل التعليمية سير الدرس

 المستخدمة

 التقديم:

 )التركيز(

ماقبل الدرس   التدر   لى الزوااي ورمس ا وقياسل ا ورسلم املسلتقيمامل املتداملدة واملتواايلة ومسلتطي مل ومرلرلامل  د 9
 أبدوامل مناسبة.

 ضمن الدرس   حتديد املضلدامل اليت لكن ان تشكل منوذج تبليط .
 ل شكال اهلندسية ورمس ا ابستدمال الفرجار و املسطرة .مابدد الدرس   حتديد الدناصر االساسية 

 -الكتاب المدرسي

 السبورة 

 أقالم ملونة.

 المسطرة

- 

الطالبامل  س ما دد اض ع شبه املنحر  ؟  واسألمناقشة اسئلة التدزيز ارسم شبه منحر  ع السبورة  15 التدريس :
املستقيمة منحنية ؟س اين تلتقي اض ع شبه  س مانوع اض ع شبه املنحر  ؟س هل لكن ان تكون القطدة

 املنحر  ؟
 مناقشة فقرة استدد -

 مناقشة املرال . -

 حل حتقق من ف مك . -

 

 -الكتاب المدرسي

 -السبورة 

 أقالم ملونة.

 

 ناقش -شارك-اقرأ

 فقرة أتكد   حيل مجيع الط ب متارين فقرة أتكد للتأكد من ف م م ) تقومي تكويين (  -1 15 التدريب :
   .فقرة تدرب وحل املسائل   يتم توايع التمارين  لى الط ب حسب مستوايهتم  -2

 -الكتاب المدرسي

  -السبورة 

 اقالم ملونة.

 

 ف م الرايضيامل   اطلب اىل الطالبامل حتديد اخلطوامل الرايضية املستدملة الجيادقياس الزاوية يف املضلع املنتظم  د6 التقويم :
 . ضلع100الذي يتكون من  

 واذكر الطالبامل بتدبئة الدمودين الراين والرالث يف املطوايمل حول تصنيف و خصائا االشكال الراب ية .

 -الكتاب المدرسي

 اقالم ملونة-السبورة
- 

     الواجب :

 المشرفة التربوية :أ. مديرة المدرسة : أ.
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