خطة درس

َ ْ ْ َ
ويات:
قائمة المحت ِ
ِ
الوحدة  5التكامل

الوحدة  6االقترانات المثلثية

الدرس  1التكامل غي المحدود
الدرس  2التكامل المحدود
معمل برمجية جيوجييا :تطبيقات التكامل :المساحة
اختبار نهاية الوحدة

الدرس  1قياس الزاوية بالراديان
الدرس  2ر
االقيانات المثلثية
الدرس  3تمثيل ر
االقيانات المثلثية ًّ
بيانيا
معمل برمجية جيوجييا :تمثيل ر
االقيانات المثلثية ًّ
بيانيا
اختبار نهاية الوحدة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة  7المتطابقات والمعادالت المثلثية

الوحدة  8االحتماالت

الدرس  1المتطابقات المثلثية 1
الدرس  2المتطابقات المثلثية 2
الدرس  3حل المعادالت المثلثية
اختبار نهاية الوحدة

الدرس  1التباديل والتوافيق
الم ر
الدرس ُ 2
تغيات العشوائية
اختبار نهاية الوحدة

الوحدة  9المتتاليات والمتسلسالت
الدرس  1المتتاليات والمتسلسالت
الدرس  2المتتاليات والمتسلسالت الحسابية
الدرس  3المتتاليات والمتسلسالت الهندسية
اختبار نهاية الوحدة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

ر
تحضت الدروس
دفت
ر
اسم المعلمـ :

.........................................................................

اس:
العام الدر ي

...............................................................................

.................................................................

اسم المديرية:

.................................................................................

المبحث /المباحث:

الصفوف والشعب:

الصفحة (

/

)

....................................................

اس........................................................ :الفصل:
العام الدر ي

...............................

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة الخامسة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم المبحث :رياضيات
التعلم القبلي :
الرقم

عنوان الوحدة  :التكامل عنوان الدرس :التكامل غي المحدود عدد الحصص( :
التكامل الرأسي---------- :

النتاجات الخاصة

1

ُّ
تعرف التكامل بوصفه عملية عكسية لالشتقاق

2

إيجاد التكامل غي المحدود ر
القيانات مختلفة

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

 20 / /إلى:
) التاريخ  :من:
التكامل األفقي------------- :

التقويم

التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

اوراق عمل

اسئله واجوبه

دليل المعلم

تفكير ناقد

األقالم الملونة

/

/

20

الزمن

اإلجراءات

التعلم القبلي
تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ..

اقتراحات للتحسين :

.......................................................................................................... ..............................................

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :التكامل عنوان الدرس :التكامل المحدود عدد الحصص) (:التاريخ :من:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2
3

النتاجات الخاصة

إيجاد التكامل المحدود ر
القيانات مختلفة
إيجاد مساحة المنطقة المحصورة بي
منحن ر
االقيان والمحور
الم َّ
إيجاد حجوم ُ
جسمات الدورانية

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره واألقالم الملونه

اسئله واجوبه
تفكير ناقد

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

/

20 /إلى:

/

/

20

التنفيذ
اإلجراءات

الزمن

التعلم القبلي
تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

............................................................................................ ....................................................................................................

اقتراحات للتحسين :

........................................................................................................................................................

........................................................................................ .......................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة السادسة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :االقترانات المثلثية عنوان الدرس :قياس الزاوية بالراديان عدد الحصص( :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

رسم الزوايا ف الوضع القياس
التحويل من القياس بالدرجات إىل
القياس بالراديان ،والعكس

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره واألقالم الملونه

اسئله واجوبه

التنفيذ

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

اإلجراءات

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

التعلم القبلي
تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على
اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب
التدريبات ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

) التاريخ  :من/ :
التكامل األفقي:

/

20إلى:

/

/

20

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الزمن

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ..

اقتراحات للتحسين :

........................................................................................................................................................

........................................................................................ .......................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ر
االقيانات المثلثية عدد الحصص(:
الصف :األول علم المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :االقترانات المثلثية عنوان الدرس:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

االقيانات المثلثية ر
إيجاد ق َيم ر
ألي زاوية
ِ

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره واألقالم الملونه

اسئله واجوبه

التكامل األفقي------------- :

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

اإلجراءات

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

التعلم القبلي
تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على
اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

التأمل الذاتي:
................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

20 /إلى:

التنفيذ

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

/

20 /

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الزمن

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ..

اقتراحات للتحسين :

........................................................................................................................................................

........................................................................................ .......................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :االقترانات المثلثية عنوان الدرس :تمثيل ر
االقيانات المثلثية ًّ
بيانيا عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

تمثيل ر
اقيان الجيب ،وجيب التمام،
والظل ًّ
بيانيا ف المستوى اإلحداث

التقويم

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره واألقالم الملونه

اسئله واجوبه
تفكير ناقد

التنفيذ

اإلستراتيجية

قائمه رصد

التعلم القبلي

سلم تقدير
لفظي

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

األداة

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

20 /إلى:

/

/

20

اإلجراءات

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الزمن

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ..

اقتراحات للتحسين :

........................................................................................................................................................

........................................................................................ .......................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة السابعة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم رياضيات عنوان الوحدة  :المتطابقات والمعادالت المثلثية عنوان الدرس :المتطابقات المثلثية  1عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2
3
4

النتاجات الخاصة

استعمال المتطابقات المثلثية إليجاد ق َيم ر
االقيانات
ِ
المثلثية
استعمال المتطابقات المثلثية لتبسيط المقادير المثلثية،
وإثبات صحة متطابقات مثلثية
إيجاد ق َيم ر
االقيانات المثلثية لمجموع زاويتي والفرق
ِ
بينهما
إثبات صحة المتطابقات المثلثية باستعمال متطابقات
المجموع والفرق

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

التقويم

/

)التاريخ :من:

20 /إلى:

/

20 /

التكامل األفقي------------- :
التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب
المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)

السبوره
واألقالم الملونه

اسئله واجوبه

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على
اللوح

تفكير ناقد

تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب

الزمن

اإلجراءات

تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

التأمل الذاتي:

أشعر بالرضا عن:

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

............................................................................................ ....................................................................................................

اقتراحات للتحسين :

........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)3
)2
إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المتطابقات والمعادالت المثلثية عنوان الدرس :المتطابقات المثلثية  2عدد الحصص(:
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
)التاريخ :من:

الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

إيجاد ق َيم ر
االقيانات المثلثية باستعمال
ِ
المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها
إعادة كتابة المقادير المثلثية من صورة
الضب إىل صورة الجمع ،والعكس

التقويم

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)

السبوره واألقالم
الملونه

اسئله واجوبه

التأمل الذاتي:
................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

20 /إلى:

التنفيذ
اإلجراءات

الزمن

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

/

/ /

تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

............................................................................................ ....................................................................................................

اقتراحات للتحسين :

........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

20

خطة درس
الصف :األول علم المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المتطابقات والمعادالت المثلثية عنوان الدرس :حل المعادالت المثلثية عدد الحصص(:
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
)التاريخ :من:

الرقم

1

النتاجات الخاصة

ُّ
حل المعادالت المثلثية

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره واألقالم الملونه

اسئله واجوبه
تفكير ناقد

التقويم

أشعر بالرضا عن:

اإلستراتيجية

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

التنفيذ
األداة

التأمل الذاتي:

/

20 /إلى:

/

20 /

اإلجراءات

اليوم والتاريخ

الزمن

التعلم القبلي
تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ..

اقتراحات للتحسين :

.......................................................................................................... ..............................................

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة الثامنة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :االحتماالت عنوان الدرس :التباديل والتوافيق عدد الحصص(:
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

1

الع رد األساس ،واستعماله ف ر
تعرف مبدأ َ
ُّ
حل المسائل

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

2

تعرف التباديل ،واستعمالها ف ر
ُّ
حل مسائل حياتية

السبوره واألقالم
الملونه

اسئله واجوبه

دليل المعلم

تفكير ناقد

3

تعرف التوافيق ،واستعمالها ف ر
ُّ
حل مسائل حياتية

التقويم

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

)التاريخ  :من/ / :
التكامل األفقي:

 20إلى/ :

/

20

التنفيذ

اإلستراتيجية

األداة

مالحظه

قائمه
رصد

الزمن

اإلجراءات

التعلم القبلي
تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على
اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ..

اقتراحات للتحسين :

.......................................................................................................... ..............................................

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الم ر
الصف :األول علم المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :االحتماالت عنوان الدرسُ :
تغيات العشوائية عدد الحصص( :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم
1
2

النتاجات الخاصة
الم ر
تعرف ُ
ُّ
تغي العشواث ،وإنشاء توزيعه
االحتماىل
ُّ
ر
ُ
إيجاد التوقع والتباين لمتغي عشواث ف
تجربة عشوائية

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادرالتعلم)

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

اإلجراءات

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم
فيها وشرح فقرة (أتعلم)

السبوره واألقالم
الملونه

اسئله واجوبه

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

 20 / /إلى:
) التاريخ  :من:
التكامل األفقي:

/

20 /

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

الزمن

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

اقتراحات للتحسين :

............................................................................................................ ............................................

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ...................... ............... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة التاسعة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم رياضيات عنوان الوحدة  :المتتاليات والمتسلسالت عنوان الدرس :المتتاليات والمتسلسالت عدد الحصص(:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

ُّ
تعرف المتتالية المنتهية وغي المنتهية
والمتسلسلة المنتهية وغي المنتهية
إيجاد مجموع المتسلسلة المنتهية

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره واألقالم
الملونه

اسئله واجوبه

التقويم
اإلستراتيجية

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

)التاريخ :من:

/

20 /

إلى:

/

20 /

التنفيذ
األداة

قائمه
رصد
سلم تقدير
لفظي

الزمن

اإلجراءات

التعلم القبلي
تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم
فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

اقتراحات للتحسين :

........................................................................................................................................................

........................................................................................ .......................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)3
)2
إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :األول علم رياضيات عنوان الوحدة :المتتاليات والمتسلسالت عنوان الدرس :المتتاليات والمتسلسالت الحسابية عدد الحصص ) (:التاريخ من20 / / :إلى20 / / :
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي ---------------:
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

ُّ
تعرف المتتالية الحسابية ،وإيجاد
مجموع المتسلسلة الحسابية المنتهية

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

التنفيذ

التقويم

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم
معتمد على
االداء

سلم تقدير
لفظي

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم فيها
وشرح فقرة (أتعلم)

السبوره واألقالم
الملونه

اسئله واجوبه

تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

التأمل الذاتي:
................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

اإلجراءات

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

الزمن

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

اقتراحات للتحسين :

............................................................................................................ ............................................

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
20إلى:
الصف :األول علم رياضيات عنوان الوحدة  :المتتاليات والمتسلسالت عنوان الدرس :المتتاليات والمتسلسالت الهندسية عدد الحصص) (:التاريخ:من/ / :
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

ُّ
تعرف المتتالية الهندسية ،وإيجاد مجموع
المتسلسلة الهندسية المنتهية
إيجاد مجموع المتسلسلة الهندسية الالنهائية
المتقاربة

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

التقويم

/

20 /

التنفيذ
الزمن

اإلجراءات

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب
المدرسي

تدريس
مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل
التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم فيها
وشرح فقرة (أتعلم)

السبوره
واألقالم
الملونه

اسئله
واجوبه

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح
تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتها

تفكير ناقد

تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

................................................................................................................................................ ..........

................................................................................................................................................................................................

تحديات واجهتني:

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

........................................................................................................... ................................................

................................................................................................................................................................................................

اقتراحات للتحسين :

........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)2

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف التربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

تم بحمد هللا

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

