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 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

 
 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
وياِت  قاِئَمة
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ْ
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ْ
 : ال

 
 ته  طبيقاكامل وتالت: الرابعة الوحدة

 

 المحدود  غير التكاملالدرس األول: 

 المحدود  التكاملالدرس الثاني: 

 المحدود  التكامل خصائص الدرس الثالث: 

 بالتعويض  التكاملالدرس الرابع: 

 هندسية تطبيقات الدرس الخامس: 

 فيزيائية  تطبيقات الدرس السادس: 

 لمساحة االدرس السابع: 

 

 أسئلة الوحدة 

 : اإلحصاء واالحتماالت ةخامسال الوحدة

 

 العد  مبدأالدرس األول: 

 التباديل الدرس الثاني: 

 التوافيق الدرس الثالث: 

 الحدين  ذي وتوزيع المنفصل العشوائي المتغيرالدرس الرابع: 

 المعيارية  العالمةالدرس الخامس: 

 الطبيعي  التوزيعالدرس السادس: 

 االرتباط الدرس السابع: 

 االنحدار  خطالدرس الثامن: 

 

 أسئلة الوحدة 
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 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 دفتر تحضتر الدروس
 

:       .................. ............................ ........................... :    اسم المعلمـ   ................................................. .............. ................ العام الدراسي
 
 

 ........................... ........................... ...........................  : اسم المديرية     ............  ............................ .........................  : المبحث/ المباحث

 
 

 
: ا     .........  ............... ............................  صفوف والشعب: ال  ........... ........... ......... الفصل: ............................. ...... ...... ..... ..........  لعام الدراسي
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 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

 
 
 

 
 ةرابعالالوحدة 
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 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي الصف:
ي  الثان   20    /      /       :إلى   20     /    /      من::تاريخ (ال     )   عدد الحصص: المحدود غي   التكامل نوان الدرس: عته طبيقاكامل وتالت  ة :عنوان الوحدرياضيات  لمبحث:ا  أدن 

 ------------- التكامل األفقي:                                            ---------- التكامل الرأسي:                                                                             :  التعلم القبلي           

 النتاجات الخاصة لرقم ا

المواد واألدوات  

والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(

استراتيجيات  

 ريس التد

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

 مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي  يتعرف مفهوم التكامل غير المحدود وعالقته بالتفاضل  1
قائمه  

 رصد 
  م القبلي لالتع

   اسئله واجوبه  اوراق عمل   يجد التكامل غير المحدود القترانات معينة  2 
الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب  تكليف 

 وشرح فقرة )أتعلم(   فيها ومناقشتهم
 

  كتاب الطالب وحلها على اللوح  في  شرح األمثلة الواردة   تفكير ناقد دليل المعلم   

  
 

 
  طالب من كتاب ال ريباتت ال تدريب الطالب على حل    األقالم الملونة 

      
أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات حل الطلبة تكليف 

 ومتابعتها
 

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 ........................................................................................................... ................................................: تحديات واجهتني

.................................................................................................................................................... ............................................ 
 ........................... .............................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

 
 

    

     

 

 

    

 

 

    

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                      

 المشرف التربوي / االسم و التوقيع : ..................................... / التاريخ :..............   
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 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي أدالثان   20/         /    :إلى20   /    /    من:: تاريخ(ال   ) عدد الحصص: المحدود التكامل نوان الدرس: عته طبيقاكامل وتالت ة : عنوان الوحد رياضيات لمبحث:ا  ن 

  التكامل األفقي:                                       :             التكامل الرأسي                                             :  التعلم القبلي   

 النتاجات الخاصة الرقم 
المواد واألدوات والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(
 استراتيجيات التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي يتعرف التكامل المحدود 1

 العمل التعاوني دليل المعلم يجد التكامل المحدود القترانات معينة 2
تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب  

 وشرح فقرة )أتعلم(  ومناقشتهم فيها
 

  شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح    اسئله واجوبه  الملونه األقالمالسبوره و    

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد   

      
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات 

 ومتابعتها
 

  بيتيتقويم الطالب / أوراق عمل / واجب       

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

............................................................................................................................... ................................................................. 
 ........................... .............................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

 

 

    

     

 
 

    

 

 

    

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                   

 المشرف التربوي / االسم و التوقيع : ..................................... / التاريخ :..............                                                                                                                                                               
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 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان   20/        /      :إلى 20    /    /      من::  تاريخ )       (   ال  عدد الحصص: المحدود التكامل خصائص نوان الدرس: عته طبيقاكامل وتالت ة : عنوان الوحدرياضيات  لمبحث:ا  أدن 

    التكامل األفقي:                                           :                      التكامل الرأسي                                                                    :  التعلم القبلي   

 النتاجات الخاصة الرقم 
المواد واألدوات والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(
 استراتيجيات التدريس 

 التنفيذ مالتقوي

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

1 
يستنتج خصائص التكامل المحدود 

 ويستخدمها في حل مسائل
  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي

 العمل التعاوني دليل المعلم    
تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب  تكليف الطالب  

 وشرح فقرة )أتعلم(  ومناقشتهم فيها
 

   اسئله واجوبه  الملونه األقالمالسبوره و   
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على 

 اللوح 
 

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد   

      
أسئلة التدريبات من كتاب تكليف الطلبة حل 

 التدريبات ومتابعتها
 

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

............................................................................................................................... ................................................................. 
 ........................... .............................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

 

 

    

     

 
 

    

 

 

    

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                      

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

 



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي ال الصف:
ي ثان   20/         /      :إلى20   /    /      من::تاريخ )       (العدد الحصص: بالتعويض التكامل نوان الدرس: عته طبيقاكامل وتالت ة : عنوان الوحدرياضيات  لمبحث:ا  أدن 

    -------------  التكامل األفقي:                                                                     : التكامل الرأسي                                                        :         التعلم القبلي   

 

 النتاجات الخاصة الرقم 
المواد واألدوات والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(
 استراتيجيات التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

1 
يجد تكامل اقترانات معينة باستخدام التكامل  

 بالتعويض
  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي

 العمل التعاوني دليل المعلم  
تقويم معتمد 

 على االداء

تقدير سلم 

 لفظي 

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب  

 وشرح فقرة )أتعلم(  ومناقشتهم فيها
 

   اسئله واجوبه  الملونه األقالمالسبوره و  
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على 

 اللوح 
 

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد   

      
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات 

 ومتابعتها
 

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

............................................................................................................................... ................................................................. 
 ........................... .............................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

 
 

    

 

 

    

     

 

 

    

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                 

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

 



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان   20/        /      :إلى20   /    /   من::تاريخ )    (العدد الحصص: هندسية تطبيقات نوان الدرس:عته طبيقاكامل وت التة : عنوان الوحدرياضيات  أدن 

    -------------  التكامل األفقي::                                                                      التكامل الرأسي :                                                                التعلم القبلي   

 

 النتاجات الخاصة الرقم 
المواد واألدوات والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(
 يات التدريس استراتيج

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي يحل مسائل هندسية باستخدام التكامل 1

 العمل التعاوني دليل المعلم  
تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب  تكليف الطالب  

 وشرح فقرة )أتعلم(  ومناقشتهم فيها
 

  شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح    اسئله واجوبه  الملونه األقالمالسبوره و  

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد   

      
أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات تكليف الطلبة حل 

 ومتابعتها
 

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

.................................................................................................... ............................................................................................ 
 ........ ................................................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

اجات النت الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

 

 

    

 

 

    

     

 
 

    

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                 

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

 

 



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان  يائية تطبيقات نوان الدرس:عته طبيقاكامل وت التة : عنوان الوحدرياضيات  أدن   20/        /      :إلى20   /    /      من::تاريخ )       (العدد الحصص: في  

    -------------  التكامل األفقي::                                                                      التكامل الرأسي :                                                                التعلم القبلي   

 النتاجات الخاصة الرقم 

المواد واألدوات  

والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(

ات  استراتيجي

 التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

 يحل مسائل فيزيائية باستخدام التكامل 1
الكتاب 

 المدرسي
  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه  تدريس مباشر 

 العمل التعاوني دليل المعلم   
تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب  تكليف الطالب  

 وشرح فقرة )أتعلم(  ومناقشتهم فيها
 

   
السبوره 

 الملونه األقالمو
   اسئله واجوبه 

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على 

 اللوح 
 

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد    

      
أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات تكليف الطلبة حل 

 ومتابعتها
 

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

.................................................................................................... ............................................................................................ 
 ........ ................................................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

اجات النت الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

 

 

    

 

 

    

     

 
 

    

     

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

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                 

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

 

 



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان   20/        /      :إلى 20   /    /      من::تاريخ )       (العدد الحصص: المساحة نوان الدرس: عته طبيقاكامل وتالت ة : عنوان الوحدرياضيات  لمبحث:ا  أدن 

    -------------  التكامل األفقي::                                                                      التكامل الرأسي :                                                                التعلم القبلي   

 النتاجات الخاصة الرقم 

المواد واألدوات  

والتجهيزات )مصادر 

 التعلم(

 استراتيجيات التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

1 

مساحة المنطقة المغلقة بين المنحنى يجد 

القتران معين ومحور السينات باستخدام 

 التكامل المحدود

  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي

 العمل التعاوني دليل المعلم    
تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

كتاب الطالب  تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من 

 وشرح فقرة )أتعلم(  ومناقشتهم فيها
 

  
 األقالمالسبوره و

 الملونه
  شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح    اسئله واجوبه 

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد   

      
التدريبات تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب 

 ومتابعتها
 

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 ........................................................................................................... ................................................: تحديات واجهتني

.................................................................................................................................................... ............................................ 
 ........................... .............................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

 

 

    

 

 

    

     

 

 

    

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                 

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



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

 

 

 

 

 

 ةخامسال  الوحدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان   20/        /     :إلى20   /    /    من::تاريخ (ال)       عدد الحصص: العد مبدأ  نوان الدرس:ع حصاء واالحتماالتاإلة : عنوان الوحدرياضيات  لمبحث:ا  أدن 

    -------------  التكامل األفقي::                                                                      التكامل الرأسي :                                                                التعلم القبلي   

 

 النتاجات الخاصة الرقم 
المواد واألدوات والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(
 استراتيجيات التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

1 
يتعرف مبدأ العد ويستخدمه في حل 

 مسائل حياتية
  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي

2 
يجد قيمة مضروب العدد الصحيح 

 غير السالب 
 العمل التعاوني دليل المعلم

تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

الطالب  تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب 

 وشرح فقرة )أتعلم(  ومناقشتهم فيها
 

  شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح    اسئله واجوبه  الملونه األقالمالسبوره و  

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد   

      
التدريبات تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب 

 ومتابعتها
 

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

............................................................................................................................... ................................................................. 
 ........................... .............................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

 

 

    

 
 

    

     

 

 

    

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                 

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

 

 



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي الصف: 
ي أالثان    20           /     إلى:    /   20     (التاريخ : من:    /   /    عدد الحصص:)  التباديل عنوان الدرس: حصاء واالحتماالتاإل رياضيات عنوان الوحدة :المبحث:  دن 

 التكامل األفقي:                                                          التكامل الرأسي:                                                                      التعلم القبلي : 
 

 النتاجات الخاصة لرقم ا

المواد واألدوات  

والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(

 استراتيجيات التدريس 

 فيذالتن التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

 مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي يتعرف مفهوم التباديل وخصائصه 1
قائمه  

 رصد 
  م القبليلالتع

 يستخدم التباديل في حل مسائل حياتية  2 
 األقالمالسبوره و

 الملونه
   اسئله واجوبه 

كتاب الطالب  تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من 

 وشرح فقرة )أتعلم(  ومناقشتهم فيها
 

   تفكير ناقد دليل المعلم    
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

.................................................................................................... ............................................................................................ 
 ........ ................................................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

اجات النت الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

     

     

     

     

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                   

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



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي الصف: 
ي الثان   20   /    /   إلى:    20   (   التاريخ :من:      /    /  عدد الحصص:  )    التوافيقعنوان الدرس:  حصاء واالحتماالتاإلالمبحث: رياضيات عنوان الوحدة :  أدن 

 التكامل األفقي:                                                   التكامل الرأسي :                                                                      التعلم القبلي :   

 

 النتاجات الخاصة  الرقم 

المواد واألدوات 

والتجهيزات 

 )مصادرالتعلم(

استراتيجيات 

 التدريس

 التنفيذ التقويم

 الزمن  اإلجراءات األداة اإلستراتيجية

 مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي يتعرف مفهوم التوافيق وخصائصه  1
قائمه  

 رصد 

 م القبليلالتع
 

 2 
 يستخدم التوافيق في حل مسائل حياتية 

 العمل التعاوني دليل المعلم
تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم  

 وشرح فقرة )أتعلم(  فيها
 

  
 األقالمالسبوره و

 الملونه
  شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح    اسئله واجوبه 

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    ناقدتفكير    

  تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتها      

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

.................................................................................................... ............................................................................................ 
 ........ ................................................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

اجات النت الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

     

     

     

     

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

              

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



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  صف:ال 
ي الثان  ي  المتغي   نوان الدرس:ع حصاء واالحتماالتاإلة : عنوان الوحد  أدن 

 20   /     /     :إلى      20    /    /    من:: تاريخ (ال     )د الحصص:عد الحدين ذي وتوزي    ع المنفصل العشوان 

      التكامل األفقي:                                :   التكامل الرأسي                                                           :   التعلم القبلي                 

 النتاجات الخاصة الرقم 

المواد واألدوات  

والتجهيزات )مصادر 

 التعلم(

 استراتيجيات التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

1 
يتعرف مفهوم المتغير العشوائي المنفصل 

 والمتصل
 مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي

قائمه  

 رصد 
  م القبليلالتع

 2 
يحسب االحتمال باستخدام توزيع ذي  

 الحدين 
 العمل التعاوني دليل المعلم

تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم  

 وشرح فقرة )أتعلم(  فيها
 

  
 األقالمالسبوره و

 الملونه
  شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح    اسئله واجوبه 

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد    

  الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتهاتكليف       

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

............................................................................................................................. ................................................................... 
 ........................... .............................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

     

     

     

     

     

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

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                   

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

 

 

 



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان   20/        /   :إلى 20   /    /   من: تاريخ( ال   ) :الحصص  عدد المعيارية العالمة نوان الدرس:ع حصاء واالحتماالتاإلة: عنوان الوحدرياضيات  أدن 

    ------------- التكامل األفقي:                      ---------------:  التكامل الرأسي                                                                                  :  التعلم القبلي              
 

 النتاجات الخاصة الرقم 

واألدوات  المواد 

والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(

استراتيجيات  

 التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

1 
يتعرف العالمة المعيارية وعالقتها 

 بالعالمة الخام
  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه  تدريس مباشر  الكتاب المدرسي

 العمل التعاوني دليل المعلم المعيارية ويفسرهايحسب العالمة     2
تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

 تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم فيها

 وشرح فقرة )أتعلم( 
 

  
 األقالمالسبوره و

 الملونه
  اللوح شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على    اسئله واجوبه 

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد   

  تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتها      

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

............................................................................................................................. ................................................................... 
 ............................................................................................................ ............................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

     

     

     

     

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

                

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



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان      20   /     /      :إلى     20   /    /      من::تاريخ(ال     )عدد الحصص: الطبيعي  التوزي    ع نوان الدرس:ع حصاء واالحتماالتاإلة : عنوان الوحد رياضيات أدن 

 ------------- التكامل األفقي:                                                                 :  التكامل الرأسي                                                : التعلم القبلي                 

 النتاجات الخاصة الرقم 

وات  المواد واألد

والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(

استراتيجيات  

 التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

 يتعرف منحنى التوزيع الطبيعي وخصائصه  1
الكتاب  
 المدرسي 

تدريس  
 مباشر 

 مالحظه
قائمه  
 رصد

  التعلم القبلي 

 2 
يستخدم خصائص التوزيع الطبيعي في حل مسائل 

 عملية
 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 

 األقالمو

 الملونه

اسئله  

 واجوبه 
  شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح   

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد      

  تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتها      

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

............................................................................................................................... ................................................................. 
 ........................... .............................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

     

     

     

     

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

             

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



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان     20   /     /      :إلى     20   /    /      من::تاريخ(ال    )عدد الحصص: االرتباط نوان الدرس:ع حصاء واالحتماالتاإلة : عنوان الوحد رياضيات أدن 

 ------------- التكامل األفقي::                                                                   التكامل الرأسي                                   :              التعلم القبلي                 

 النتاجات الخاصة الرقم 

المواد واألدوات  

هيزات  والتج

 )مصادر التعلم(

استراتيجيات  

 التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

 يتعرف مفهوم االرتباط 1
الكتاب 

 المدرسي

تدريس 

 مباشر 
  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه 

 2 
يتعرف أشكال االنتشار ويحدد نوع االرتباط بين 

 متغيرين
 دليل المعلم

العمل 

 التعاوني

تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

 تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم فيها

 وشرح فقرة )أتعلم( 
 

 يحسب معامل ارتباط بيرسون  3
السبوره 

 األقالمو

 الملونه

اسئله  

 واجوبه 
  اللوح شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على   

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد      

  تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتها      

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

.................................................................................................... ............................................................................................ 
 ........ ................................................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

النتاجات  الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

     

     

     

     

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1إعداد المعلمين / المعلمات : 

             

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



 
                                                                    

 

 

 

Form # QF 12-46 Rev.a 
   

 

 خطة درس  

 الصفحة )      /      ( 

 

ي الثانوي  الصف:
ي الثان     20   /     /      : إلى     20   /    /      من::تاريخ(ال    )عدد الحصص: االنحدار خط نوان الدرس:ع حصاء واالحتماالتاإلة : عنوان الوحد رياضيات أدن 

 ------------- التكامل األفقي::                                                                   التكامل الرأسي                                   :              التعلم القبلي                 

 النتاجات الخاصة الرقم 

المواد واألدوات  

والتجهيزات  

 )مصادر التعلم(

استراتيجيات  

 التدريس 

 التنفيذ التقويم

 الزمن اإلجراءات  األداة  اإلستراتيجية 

 الكتاب المدرسي معادلة خط االنحدار البسيط بين متغيرينيجد  1
تدريس 

 مباشر 
  م القبليلالتع قائمه رصد  مالحظه 

 دليل المعلم معادلة خط االنحدار للتنبؤ بقيم أحد المتغيرين  يطبق 2 
العمل 

 التعاوني

تقويم معتمد 

 على االداء

سلم تقدير 

 لفظي 

 كتاب الطالب ومناقشتهم فيهاتكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من 

 وشرح فقرة )أتعلم( 
 

 يجد الخطأ في التنبؤ 3
 األقالمالسبوره و

 الملونه

اسئله  

 واجوبه 
  شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح   

  تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب    تفكير ناقد      

  أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات ومتابعتهاتكليف الطلبة حل       

  تقويم الطالب / أوراق عمل / واجب بيتي      

        
 

   التأمل الذاتي:
  ................................................................................................................................................ .......... أشعر بالرضا عن:

...................................................................................................................................................................................... .......... 
 .............................. .............................................................................................................................: تحديات واجهتني

.................................................................................................... ............................................................................................ 
 ........ ................................................................................................................................................:  اقتراحات للتحسين

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

 جدول المتابعة اليومي

اجات النت الحصة  الشعبة اليوم والتاريخ

 المتحققة

 الواجب البيتي

     

     

     

     

     

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

 

 مدير المدرسة :االسم و التوقيع :..................................... / التاريخ .................                  ( 3   ( 2   ( 1ن / المعلمات : علميإعداد الم

             

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