تم التحميل من موقع األوائل

الـــخـــطـــة الـــفـــصـــلـــٌـــة
مولع األوائل التعلٌمً
الصف  /المستوى  :الخامس األساسً

الفصل الدراسً  :األول

عنوان الوحدة  :األعداد الطبٌعٌة و العملٌات علٌها

عدد الدروس 7 :

المبحث :الرٌاضٌات
الصفحات 84 :

عدد الحصص  52 :حصة

الفترة الزمنٌة  :من  5104 / 9 / 5إلى 5104 / 01 / 05

الرلم

الـــــنـــــتـــــاجـــــات الـــــعـــــامـــــة

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

الـمـواد و الـتـجـهٌزات اسـتـراتـٌـجـٌـات
الـتـدرٌـس
( مصادر التعلم )

التموٌــــــــــــــم
االستراتٌجٌات

مدٌر المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التأمل الذاتً حول
أنـشـطـة مـرافـمة
الوحدة

األدوات

التارٌخ :
التارٌخ :

تم التحميل من موقع األوائل

-1

ٌمرأ األعداد ضمن  9منازل مستخدما األرلام و الكلمات
و ٌكتبها بالطرٌمة التحلٌلٌة.

-2

ٌضرب األعداد فً  0111 ، 011 ، 01و ٌمسمها .

-3

ٌضرب عدد مكونا من منزلتٌن فً عدد مكون من أربع
منازل على األكثر

-4

ٌستخدم أولوٌات العملٌات على األعداد لتبسٌط التعابٌر
العددٌة .

-2

ٌتعرف مفهوم لابلٌة المسمة

-6

ٌطبك اختبارات لابلٌة على 01 ، 2 ، 6 ، 3 ، 5
لتحدٌد لواسم العدد .

-7

ٌمسم عدد من  2منازل على عدد من منزلتٌن .

التدرٌس المباشر

Smart Board

المالحظة

قائمة
الشطب

 -أشعر بالرضا عن:

الحاسوب
 التدددددددرٌس المددددددائم الملم والورلةعلى النشاط

السبورة
األلالم الملونة

التواصل
 -العمل التعاونً

الكتاب المدرسً

 سدددددددددددددلمالتمدٌر
 السدددددددجلالمصصً

 -الــتــحــدٌــات :

 المالحظةالممصودة

الدفتر و الملم
أوراق العمل

اختبددددددددددددار
لصٌر

 -حل المشكالت

-ممترحات التحسٌن :

أسئلة
وأجوبة

الـــخـــطـــة الـــفـــصـــلـــٌـــة
الصف  /المستوى  :الخامس األساسً

الفصل الدراسً  :األول
عدد الدروس 7 :

عنوان الوحدة  :األعداد الصحٌحة

المبحث :الرٌاضٌات

الصفحات 34 :

عدد الحصص  50 :حصة

الفترة الزمنٌة  :من  5104 / 01 / 03إلى 5104 / 00 / 00
الرلم

الـــــنـــــتـــــاجـــــات الـــــعـــــامـــــة

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

الـمـواد و الـتـجـهٌزات اسـتـراتـٌـجـٌـات
الـتـدرٌـس
( مصادر التعلم )

التموٌــــــــــــــم

مدٌر المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التأمل الذاتً حول
أنـشـطـة مـرافـمة
الوحدة
التارٌخ :
التارٌخ :

تم التحميل من موقع األوائل

-1

ٌستخدم الحساب الذهنً للعملٌات الحسابٌة على
أعداد صحٌحة .

-2

ٌمثل أعدادا ً صحٌحة على خط األعداد .

-3

ٌمارن أعداد صحٌحة و ٌرتبها .

-4

ٌجد المضاعف المشترن األصغر لعددٌن صحٌحٌن
موجبٌن .

-2

ٌجد الماسم المشترن األكبر لعددٌن صحٌحٌن
موجبٌن .

-6

-7

التدرٌس المباشر

Smart Board

االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

قائمة
الشطب

 -أشعر بالرضا عن:

الحاسوب
 التدددددددرٌس المددددددائم الملم والورلةعلى النشاط

السبورة
األلالم الملونة

التواصل
 -العمل التعاونً

الكتاب المدرسً

 سدددددددددددددلمالتمدٌر
 السدددددددجلالمصصً

 -الــتــحــدٌــات :

 المالحظةالممصودة

الدفتر و الملم
أوراق العمل

اختبددددددددددددار
لصٌر

 -حل المشكالت 0

ٌمٌز مربعات األعداد و الجذور التربٌعٌة لألعداد .

-ممترحات التحسٌن :

أسئلة

ٌحدد مكعبات األعداد حتى مكعب العدد . 2

وأجوبة

الـــخـــطـــة الـــفـــصـــلـــٌـــة
الصف  /المستوى  :الخامس األساسً

الفصل الدراسً  :األول
عدد الدروس 7 :

عنوان الوحدة  :الكسور العادٌة

المبحث :الرٌاضٌات

الصفحات 84 :

عدد الحصص  52 :حصة

الفترة الزمنٌة  :من  5104 / 00 / 03إلى 5104 / 05 / 07
الرلم

الـــــنـــــتـــــاجـــــات الـــــعـــــامـــــة

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

الـمـواد و الـتـجـهٌزات اسـتـراتـٌـجـٌـات

التموٌــــــــــــــم

مدٌر المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

أنـشـطـة مـرافـمة التأمل الذاتً حول
التارٌخ :
التارٌخ :

تم التحميل من موقع األوائل

-1

ٌمثل الكسور و األعداد الكسرٌة باألرلام و
الكلمات و النماذج .

-2

ٌحول كسرا ً غٌر فعلً إلى عدد كسري و
بالعكس .

-3

ٌمارن الكسور و األعداد الكسرٌة .

-4

ٌبسط الكسور و األعداد الكسرٌة .

-2

ٌجمع الكسور و ٌطرحها .

-6

ٌجمع األعداد الكسرٌة و ٌطرحها .

-7

ٌجد ناتج ضرب و لسمة الكسور .

( مصادر التعلم )

الـتـدرٌـس

Smart Board

التدرٌس المباشر

االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

قائمة
الشطب

الوحدة

 -أشعر بالرضا عن:

الحاسوب
السبورة

 التدددددددرٌس المددددددائم الملم والورلةعلى النشاط

األلالم الملونة
الكتاب المدرسً

التواصل

 -العمل التعاونً

 سدددددددددددددلمالتمدٌر

3

 -الــتــحــدٌــات :

 المالحظةالممصودة

الدفتر و الملم
أوراق العمل

 السدددددددجلالمصصً

 -حل المشكالت 0

اختبددددددددددددار
لصٌر

-ممترحات التحسٌن :

أسئلة
وأجوبة

الـــخـــطـــة الـــفـــصـــلـــٌـــة
الصف  /المستوى  :الخامس األساسً
عنوان الوحدة  :اإلحصاء

الفصل الدراسً  :األول
عدد الدروس 3 :

الصفحات 56 :

المبحث :الرٌاضٌات
عدد الحصص  01 :حصة

الفترة الزمنٌة  :من  5104 / 05 / 51إلى نهاٌة الفصل
الرلم

الـــــنـــــتـــــاجـــــات الـــــعـــــامـــــة

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

اسـتـراتـٌـجـٌـات
مدٌر المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

أنـشـطـة مـرافـمة التأمل الذاتً حول
التارٌخ :
التارٌخ :

تم التحميل من موقع األوائل

الـمـواد و الـتـجـهٌزات

الـتـدرٌـس

( مصادر التعلم )

-1

ٌدون البٌانات التً ٌجمعها فً جدول
تكراري .

-2

ٌفسر البٌانات المعروضة فً جدول
تكراري و أعمدة بٌانٌة .

-3

ٌحل مسائل حٌاتٌة باستعمال الجداول
التكرارٌة .

-4

ٌحسب المعدل لمجموعة من األعداد و
ٌفسره .

Smart Board

ر التدرٌس المباشر

التموٌــــــــــــــم
االستراتٌجٌات

األدوات

المالحظة

قائمة
الشطب

الوحدة

 -أشعر بالرضا عن:

الحاسوب
السبورة

 التدددددددرٌس المددددددائم الملم والورلةعلى النشاط

 سدددددددددددددلمالتمدٌر

التواصل

 السدددددددجلالمصصً

األلالم الملونة
الكتاب المدرسً

 -العمل التعاونً

 -الــتــحــدٌــات :

 المالحظةالممصودة

الدفتر و الملم
أوراق العمل
 -حل المشكالت

اختبددددددددددددار
لصٌر

-ممترحات التحسٌن :

أسئلة
وأجوبة

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

مدٌر المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

