خطة درس

َ ْ ْ َ
ويات:
قائمة المحت ِ
ِ
الوحدة الخامسة :األسس النسبية

الوحدة السادسة :الهندسة اإلحداثية

الدرس األول :األسس النسبية
الدرس الثان :قواني األسس 1
الدرس الثالث :قواني األسس 2
الدرس الرابع :المعادالت األسية
مراجعة
اختبار ذان

الدرس األول :المسافة بي نقطتي
الدرس الثان :احداثيا نقطة منتصف قطعة مستقيمة
الدرس الثالث :معادلة الخط المستقيم
الدرس الرابع :معادلة الدائرة
مراجعة
اختبار ذان

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة السابعة :النسب المثلثية

الوحدة الثامنة :الهندسة

الدرس األول :جيب الزاوية الحادة
الدرس الثان :جيب تمام الزاوية الحادة
الدرس الثالث :ظل الزاوية الحادة
الدرس الرابع :العالقة بي النسب المثلثية
الدرس الخامس :حل المثلث قائم الزاوية
الدرس السادس :زوايا االرتفاع واالنخفاض
مراجعة
اختبار ذان

الدرس األول :التشابه
الدرس الثان :تشابه المثلثات
الدرس الثالث :التطابق
الدرس الرابع :تطابق المثلثات
مراجعة
اختبار ذان

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 :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األسس النسبية عنوان الدرس :األسس النسبية عدد الحصص( :
التكامل الرأسي---------- :
التعلم القبلي :
المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

التنفيذ

التقويم

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

األداة

1

يتعرف قواني األسس النسبية

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

2

يحل مسائل حياتية عىل األسس النسبية

اوراق عمل

اسئله واجوبه

النتاجات الخاصة

الرقم

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

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

/

/

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

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 :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األسس النسبية عنوان الدرس :قواني األسس 1عدد الحصص) (:التاريخ :من:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

1

يتعرف قواني األسس النسبية

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

2

يحل مسائل حياتية عىل األسس النسبية

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

النتاجات الخاصة

الرقم

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:

/

20 /إلى:

/

/

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 :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األسس النسبية عنوان الدرس :قواني األسس 2عدد الحصص( :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

1

يتعرف قواني األسس النسبية

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

2

يحل مسائل حياتية عىل األسس النسبية

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

النتاجات الخاصة

الرقم

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:

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

/

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 :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األسس النسبية عنوان الدرس :المعادالت األسية عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

1

يكون معادالت أسية

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

2

يحل مسائل حياتية عىل المعادالت األسية

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

النتاجات الخاصة

الرقم

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:

التكامل األفقي------------- :
التنفيذ

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

20 /إلى:

/

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

الوحدة السادسة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الهندسة اإلحداثية عنوان الدرس :المسافة بي نقطتي عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

يجد المسافة بين نقطتين في المستوى
االحداثي
يحل مسائل حياتية على المسافة بين
نقطتين

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

األداة

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

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

التقويم

استراتيجيات التدريس

20 /إلى:

التنفيذ
اإلجراءات

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

/

20 /

الزمن

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

خطة درس
الصف :التاسع رياضيات الوحدة  :الهندسة اإلحداثية عنوان الدرس :احداثيا نقطة منتصف قطعة مستقيمة عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

يجد احداثيات نقطة منتصف قطعة
مستقيمة
يحل مسائل عملية على إحداثيي نقطة
منتصف قطعة مستقيمة

التقويم

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

األداة

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

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :
التنفيذ
اإلجراءات

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

20 /إلى:

/

20 /

الزمن

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
الصف :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الهندسة اإلحداثية عنوان الدرس :معادلة الخط المستقيم عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2
3

النتاجات الخاصة

يجد معادلة الخط المستقيم إذا علم ميله وعلمت
نقطة تقع عليه
يجد معادلة الخط المستقيم إذا علمت نقطتين
عليه
يجد معادلة الخط المستقيم إذا علم مقطعه
السيني والصادي

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

التقويم
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 والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :
التنفيذ
اإلجراءات

الزمن

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

20 /إلى:

/

20 /

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
الصف :التاسع المبحث :رياضيات
التعلم القبلي :
الرقم

عنوان الوحدة  :الهندسة اإلحداثية عنوان الدرس :معادلة الدائرة عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

1

يجد معادلة الدائرة بالصورة القياسية من معلومات كافية

الكتاب
المدرسي

2

يجد إحداثيي مركز الدائرة وطول نصف القطر إذا علمت معادلتها

دليل المعلم

3

يحل مسائل عملية على الدائرة

السبوره
والطباشير
الملونه

استراتيجيات
التدريس

تدريس
مباشر
العمل
التعاوني

أشعر بالرضا عن:

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

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

الزمن

اإلجراءات

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

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

)التاريخ :من:

التنفيذ

اسئله
واجوبه

التأمل الذاتي:

/

20 /إلى:

/

20 /

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

خطة درس

الوحدة السابعة
الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :التاسع رياضيات عنوان الوحدة  :النسب المثلثية عنوان الدرس :جيب الزاوية الحادة عدد الحصص(:
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

1

يحسب جيب الزاوية

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

2

يحسب قياس الزاوية التي علم جيبها

السبوره
والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

3

يحل مسائل عملية على الجيب

النتاجات الخاصة

الرقم

التقويم

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

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

تحديات واجهتني:

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

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

)التاريخ  :من/ / :
التكامل األفقي:

 20إلى:

/

/

20

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 ا لتربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
 20 / /إلى:
الصف :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :النسب المثلثية عنوان الدرس :جيب تمام الزاوية الحادة عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم النتاجات الخاصة

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادرالتعلم)

استراتيجيات
التدريس

التقويم

التنفيذ

اإلستراتيجية األداة

اإلجراءات

الزمن

1

يحسب جيب تمام الزاوية

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

2

يحسب قياس الزاوية التي علم جيب تمامها

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

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

3

يحل مسائل عملية على جيب التمام

السبوره والطباشير
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

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

/

20 /

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 :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :النسب المثلثية عنوان الدرس :ظل الزاوية الحادة عدد الحصص ) (:التاريخ :من:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
النتاجات الخاصة

الرقم

1

يحسب ظل الزاوية

2

يحسب قياس الزاوية التي علم ظلها

3

يحل مسائل عملية على الظل

التقويم

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

تفكير ناقد

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

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

تحديات واجهتني:

إلى:

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

التأمل الذاتي:

أشعر بالرضا عن:

/

/

20

/

20 /

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 :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :النسب المثلثية عنوان الدرس :العالقة بي النسب المثلثية عدد الحصص ) (:التاريخ من20 / / :إلى/ :
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي ---------------:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

يستقصي العالقات بين النسب المثلثية

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

الكتاب
المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير لفظي

السبوره
والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

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:
................................................................................................................................................ ..........

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

20 /

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 :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :النسب المثلثية عنوان الدرس :حل المثلث قائم الزاوية عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من:
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

1

يستخدم النسب المثلثية في حل المثلث
قائم الزاوية

التقويم

/

/

20

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
والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

الزمن

اإلجراءات

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
الصف :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :النسب المثلثية عنوان الدرس :زوايا االرتفاع واالنخفاض عدد الحصص(:
التكامل الرأسي ----------- :
التعلم القبلي :
التقويم

الرقم

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

1

يحل مسائل حياتية باستخدام زوايا االرتفاع
واالنخفاض

الكتاب المدرسي

اسئله واجوبه

مالحظه

دليل المعلم

تفكير ناقد

تقويم معتمد
على االداء

اإلستراتيجية

السبوره والطباشير
الملونه

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

20 /

التنفيذ
األداة

الزمن

اإلجراءات

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

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 .
)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

الوحدة الثامنة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الهندسة عنوان الدرس :التشابه عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من:
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

1

يتعرف مفهوم التشابه

2

يحل مشكالت باستخدام خصائص التشابه

الكتاب المدرسي
دليل المعلم
السبوره والطباشير الملونه

استراتيجيات
التدريس

تدريس
مباشر
العمل
التعاوني
اسئله
واجوبه
تفكير ناقد

التقويم
اإلستراتيجية

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

 20إلى20 / / :
التكامل األفقي-----

/ /

التنفيذ
األداة

قائمه
رصد
سلم تقدير
عددي

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
الصف :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الهندسة عنوان الدرس :تشابه المثلثات عدد الحصص) ( :التاريخ  :من:
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1
2

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

يتعرف حاالت تشابه المثلثات

الكتاب المدرسي

يطبق تشابه المثلثات في حل مسائل

دليل المعلم
السبوره
والطباشير
الملونه

التقويم

استراتيجيات
التدريس

تدريس
مباشر
العمل
التعاوني

اإلستراتيجية

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
عددي

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

اسئله
واجوبه

الزمن

اإلجراءات

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:

التنفيذ
األداة

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

20 / /إلى20 / / :
التكامل األفقي--------- :

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
الصف :التاسع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :الهندسة عنوان الدرس :التطابق عدد الحصص) (:التاريخ:من:
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

النتاجات الخاصة

1

يتعرف مفهوم التطابق

2

يحل مشكالت باستخدام خصائص التطابق

الكتاب المدرسي
دليل المعلم
السبوره والطباشير
الملونه

استراتيجيات
التدريس

تدريس
مباشر
العمل
التعاوني
اسئله
واجوبه
تفكير ناقد

التقويم
اإلستراتيجية

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
عددي

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

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ
األداة

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

/

20 /إلى20 / / :
التكامل األفقي--------- :

الزمن

اإلجراءات

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
الصف :التاسع رياضيات عنوان الوحدة  :الهندسة عنوان الدرس :تطابق المثلثات عدد الحصص) (:التاريخ  :من:
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

1

يتعرف حاالت تطابق المثلثات

2

يطبق تطابق المثلثات في حل مسائل

الكتاب المدرسي
دليل المعلم
السبوره
والطباشير
الملونه

التقويم

استراتيجيات
التدريس

تدريس
مباشر
العمل
التعاوني

اإلستراتيجية

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
عددي

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

اسئله
واجوبه

الزمن

اإلجراءات

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:

التنفيذ
األداة

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

20 / /إلى20 / / :
التكامل األفقي--------- :

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

تم بحمد هللا

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

