
اإللتزام بوقت الحصة

3

إعداد

االستاذة
رفعتراندهـ

الجلوس في مكان هادئ

4
استخدم ايقونة رفع اليد لالجابة على االسئلة

5

التأكد من إغالق الميكروفون والكاميرا

2
أحضر ادواتي قبل بدء الحصة

1

انجز المهام المطلوبة اثناء الحصة

6

الثقافة التكنولوجية التواصل والعمل اجلماعي



رؤيتنا
معا نعمل لتميز المخرجات

ل في نحن في مدرسة خديجة الكبرى نسعى لتحقيق التميز الشام: رسالتنا
متكافئة لجميع توظيف استراتيجيات التعليم والتعلم الفاعلة لتوفير فرص تعلم

.فئات الطالبات في بيئة آمنة محفزة بمشاركة مجتمعية هادفة

Khadija Intermediate Girl’s Schoolمــدرســة خدجية الكربى اإلعدادية للبنات

جنىشكرا للطالبة
الريادة واملبادرة



:قال هللا تعالى

56سورة األحزاب اآلية 

التمكن اللغوي

َ َوَمََلئَِكتَهُ يُصَ  ِ إنَّ َّللاَّ  يَا أَيَُّها  ۚلُّوَن َعلَى النَّبِي 

اَوَسل ُِموا تَْسِليم  الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيهِ 

القارئة الصغيرة

ثريا محمد رسَلن



االستاذة تصميم 

رفعتراندهـ



تقىشكرا للطالبة

كيز شاهدي الفيديو بتر ▪
الشاتفي اجيبيثم ▪
عن أسئلة تقى▪
بعد نهاية الفيديو ▪

الريادة واملبادرة
نشاط استهاللي



راندهـ رفعت/ االستاذة

الجزء الثاني-اإلعدادياألولالصف - رياضيات

حجم االسطوانة(: 10–9)
(161)صفحة 



داالشكال ثنائية االبعاد والثَلثية االبعا 9الفصل

سنتعاون سويا

لتحقيق اهدافنا

.إيجاد حجم األسطوانة بدقة• 1

أهداف الدرس

.لحل مسائل من واقع الحياةماتعلمناهتوظيف • 2



إيجاد حجم االسطوانة:الهدف األول 

ما هي مساحة الدائرة ؟

:بالرموز 

2ط   نق =   مساحة الدائرة 

ربط بما سبق دراسته
التمكن اللغوي تمهيد



ضمن المختبرات االفتراضية  Autographبرنامج 

للتعرف على▪
شكل األسطوانة▪
شكل قاعدتيها▪
ارتفاعها▪

مقدمة
التواصل والعمل اجلماعي

إيجاد حجم االسطوانة:الهدف األول 

ةالحوار والمناقش: استراتيجية



إيجاد حجم االسطوانة:الهدف األول 

(ع ) االرتفاع  ×(  ق ) مساحة القاعدة  =حجم األسطوانة  : التعبير اللفظي

:بالرموز 

ع2ط نق= ح   أ و          2ط   نق =   ق   ع        حيث   م × قم= ح 

:نموذج

التمكن اللغوي



التكنولوجيةالثقافة

غيرة الباحثة الص---استراتيجية الصف المقلوب 



الثقافة التكنولوجية



إيجاد حجم االسطوانة:الهدف األول 

.املجاور ة، وقرب الجواب ألقرب ُعشرحجم األسطوانة احسب 
:اإلجابة

ع2ط نق = ح 

8,3×  2(5)× 3,14=ح 

651,88≈ح 

حجم األسطوانة

8,3و عن ع  بـ 5بـ نعوض عن نق

سم25= 5× 5=  2نق 8,3×  25× 3,14=ح 

3سم651,9≈ح 

نقرب ألقرب ُعشر

 قبل حساب حجم األسطوانة املعطى
ا

تأكد أوال
أم     نصف القطر القطر      

2:001:591:581:571:561:551:541:531:521:511:501:491:481:471:461:451:441:431:421:411:401:391:381:371:361:351:341:331:321:311:301:291:281:271:261:251:241:231:221:211:201:191:181:171:161:151:141:131:121:111:101:091:081:071:061:051:041:031:021:011:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:01End2:00المعلمة الصغيرةمثال ةالريادة واملبادر



إيجاد حجم االسطوانة:الهدف األول 

تدريب
رةاستراتيجية األسئلة الساب

الريادة واملبادرة

.ما اسم الشكل املجاور / 1س 

؟ اليوميةما األشياء التي تشبه األسطوانة في الحياة/ 2س 

أجب عما يأتي

مساحة قاعدة األسطوانة؟ اذكر / 3س 

تقييم ذاتي

End123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

عن األسئلة في الشاتاجيبي
لوقتاإلجابة اال بعد انتهاء االترسلي



إيجاد حجم االسطوانة:الهدف األول 

تدريب
رةاستراتيجية األسئلة الساب

الريادة واملبادرة

.ما اسم الشكل املجاور / 1س 

؟ اليوميةما األشياء التي تشبه األسطوانة في الحياة/ 2س 

.أسطوانة

..........عصير سلة املهمالت، كوب ماء، علبة

أجب عما يأتي

مساحة قاعدة األسطوانة؟ اذكر / 3س 

2ط نق = بما أن قاعدة األسطوانة هي دائرة فلذلك نستعمل صيغة مساحة الدائرة،  م 

تقييم ذاتي

برنامج حصادي



.هو حالة تساوى فيها نسبتان أو معدالن على األقل : التناسب 

تدريب

مواطنة رقمية

األمن السيبراني

على الروابط المرسلة لك إال بعد التأكد من مصدرهايال تضغط ..ةالطالبتيعزيز

Enter Game PIN - Kahoot!

جيةالثقافة التكنولو

https://kahoot.it/


.

تقييم الهدف 

مواطنة رقمية

األمن السيبراني
على الروابط المرسلة لك إال بعد التأكد من مصدرهايال تضغط ..ةالطالبتيعزيز

https://quizizz.com/join?gc=430946

الثقافة التكنولوجية



داالشكال ثنائية االبعاد والثَلثية االبعا 9الفصل

سنتعاون سويا

لتحقيق اهدافنا

.إيجاد حجم األسطوانة بدقة• 1

أهداف الدرس

.لحل مسائل من واقع الحياةماتعلمناهتوظيف • 2

✓



طوابق للضيوف، 9برج اسطواني الشكل مكون من •
.1ومركز للمعلومات التقنية خاص بالفورموال 

.متفرج50000يمكن للحلبة استيعاب •

.  متفرج10000والمنصة الرئيسية تستوعب •

فريقا ، ومركز طبي، 18كما توجد مبان الستيعاب •
.ومركز إعَلمي

املواطنة احمللية والعاملية

رالي البحرين الدولي



توظيف ما تعلمته الطالبة لحل مسائل من واقع الحياة:الهدف الثاني 

2:001:591:581:571:561:551:541:531:521:511:501:491:481:471:461:451:441:431:421:411:401:391:381:371:361:351:341:331:321:311:301:291:281:271:261:251:241:231:221:211:201:191:181:171:161:151:141:131:121:111:101:091:081:071:061:051:041:031:021:011:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:01End2:00مثال
3سم وقطره يساوي 13املبين في الشكل املجاور يساوي إذا علمت أن ارتفاع مقياس كمية األمطار 

املقياس؟التي يتسع لها فما كمية املاء . سم 
:اإلجابة

ع2ط نق = ح 

13×  2(1,5)× 3,14=ح 

91,845≈ح 

حجم األسطوانة

13و عن ع  بـ 1,5بـ نعوض عن نق

سم2,25= 1,5× 1,5=  2نق 13×  2,25×3,14=ح 

3سم91,8≈ح 

نقرب ألقرب ُعشر

 قبل حساب حجم األسطوانة املعطى 
ا

أم     نصف القطر القطر     تأكد أوال

سم1,5= 2÷3= نق 

ةالحوار والمناقش: استراتيجية

ربط بالعلوم



توظيف ما تعلمته الطالبة لحل مسائل من واقع الحياة: الهدف الثاني 

2:001:591:581:571:561:551:541:531:521:511:501:491:481:471:461:451:441:431:421:411:401:391:381:371:361:351:341:331:321:311:301:291:281:271:261:251:241:231:221:211:201:191:181:171:161:151:141:131:121:111:101:091:081:071:061:051:041:031:021:011:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:01End2:00ت ارسلي اإلجابات على الشات بعد انتهاء الوقتدريب ةالحوار والمناقش: استراتيجية

. سم 50سم، وارتفاعها 40الشكل قطرها يساوي حجم علبة دهان أسطوانية احسب 

:اإلجابة

ع2ط نق = ح 

50×  2(20)× 3,14=ح 

62831,880≈ ح 

حجم األسطوانة

50و عن ع  بـ 20بـ نعوض عن نق

سم400=  20× 20=  2نق 50×  400×3,14=ح 

3سم62831,9≈ح 

نقرب ألقرب ُعشر

 قبل حساب حجم األسطوانة املعطى 
ا

ر أم     نصف القطالقطر     تأكد أوال

سم20= 2÷40= نق 



.هو حالة تساوى فيها نسبتان أو معدالن على األقل : التناسب 

تقييم الهدف الثاني

مواطنة رقمية

األمن السيبراني

على الروابط المرسلة لك إال بعد التأكد من مصدرهايال تضغط ..ةالطالبتيعزيز

https://whiteboard.fi/f3t65

جيةالثقافة التكنولو



تقييم الهدف الثاني

2:001:591:581:571:561:551:541:531:521:511:501:491:481:471:461:451:441:431:421:411:401:391:381:371:361:351:341:331:321:311:301:291:281:271:261:251:241:231:221:211:201:191:181:171:161:151:141:131:121:111:101:091:081:071:061:051:041:031:021:011:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:01End2:00 .ما حجم علبة عصير اسطوانية الشكل
سم؟  15يساوي وارتفاعها سم ،7قاعدتها يساوى قطر  :اإلجابة

×   2()× ط =ح 

≈ح 

و   عنعوض عن نق

××=ح 

3سم≈ح 

نقرب ألقرب ُعشر

ع2ط نق = ح 



تقييم الهدف الثاني

2:001:591:581:571:561:551:541:531:521:511:501:491:481:471:461:451:441:431:421:411:401:391:381:371:361:351:341:331:321:311:301:291:281:271:261:251:241:231:221:211:201:191:181:171:161:151:141:131:121:111:101:091:081:071:061:051:041:031:021:011:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:01End2:00 .ما حجم علبة عصير اسطوانية الشكل
سم؟  15يساوي وارتفاعها سم ،7قاعدتها يساوى قطر  :اإلجابة

15×2(3.5)× ط =ح 

577.3≈ح 

و   عنعوض عن نق

سم12,25=  3,5× 3,5=  2نق 15×  12,25×ط =ح 

3سم577,3≈ح 

نقرب ألقرب ُعشر

ع2ط نق = ح 



داالشكال ثنائية االبعاد والثَلثية االبعا 9الفصل

سنتعاون سويا

لتحقيق اهدافنا

.إيجاد حجم األسطوانة بدقة• 1

أهداف الدرس

.لحل مسائل من واقع الحياةماتعلمناهتوظيف • 2

✓

✓



3م2770,9

:عند سؤال حصة و اماني عن حجم األسطوانة املوضحة بالشكل

End1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859

اجابت حصة ان الحل هو

60

اأحسنت  فكر جيدا اصحيحةفكر اجابتةايهما  جيدا

التفكري الناقد

3م346,185واجابت اماني ان الحل هو



.هو حالة تساوى فيها نسبتان أو معدالن على األقل : التناسب 

خاتمة الدرس

مواطنة رقمية

األمن السيبراني

على الروابط المرسلة لك إال بعد التأكد من مصدرهايال تضغط ..ةالطالبتيعزيز

اإلسطوانةحجم  exercise (liveworksheets.com)

الثقافة التكنولوجية

https://www.liveworksheets.com/xh3030621de


ملزيد من التمارين ُيمكنك الرجوع إلى 

الجزء الثاني  –كتاب الرياضيات للصف األول اإلعدادي 

واملحتوى التعليمي الرقمي في البوابة التعليمية

164، 163:  صفحة

تدرب وحل املسائل


