خطة درس

َ ْ ْ َ
ويات:
قائمة المحت ِ
ِ
ّ
الوحدةُُُ5المتبايناتُُالخط ُ
ية
ر
والنصهارُ
مشوعُُالوحدةُُ:درجاتُُالغليانُُ ُ
ُ
الدرسُُُ1كتابةُُالمتبايناتُُوتمثيلها
الدرسُُُ2حلُُالمتبايناتُُبالجمعُُوالطرحُ
الدرسُُُ3حلُُالمتبايناتُُ ر
والقسمة
ُ
بالضبُُ
الخطوات
ُ
الدرسُُُ4حلُُالمتبايناتُُمتعددةُُ
الوحدة
ُ
اختبارُ
ُ

ّ
الوحدةُُُ6أنظمةُُالمعادلتُُالخط ّي ُة
ّ
ر
األشجارُرسيعةُُالنم ُو
ُ
مشوعُُالوحدةُُ:
َ
َ
ّ
يُ ًّ
بيانيُا
يُخط ّيت رُ
الدرسُُُ1حلُُنظامُُمنُُمعادلت رُ
َ ر ّ َ
يُ ًّ
بيانيُا
يُخط ّيت رُ
جيوجيبُاُ:تمثيلُُنظامُُمنُُمعادلت ُ
معملُُبرمجيةُُ
ر
َ
َ
ّ
ّ
بالتعويض
ُ
يُ
يُخطيت رُ
الدرسُُُ2حلُُنظامُُمنُُمعادلت رُ
َ
َ
ّ
بالحذف
ُ
يُ
يُخط ّيت رُ
الدرسُُُ3حلُُنظامُُمنُُمعادلت رُ
الوحدة
ُ
اختبارُ
ُ

األبعاد
ُ
الوحدةُُُ7األشكالُُثنائيةُُ
ر
مشوعُُالوحدةُُ:المنساخُ
الدرسُُُ1إثباتُُتوازيُالمستقيماتُُوتعامدهُا
الدرسُُُ2متوازيُاألضالعُ
تميبُمتوازيُاألضالعُ
الدرسُُ ُ3رُ
الدرسُُُ4حالتُُ ّ
نُمتوازيُاألضالعُ
خاصةُُم ُ
الدرسُُُ5تشابهُُالمثلثاتُ
ّ
الدرسُُُ6التمددُ
الوحدة
ُ
اختبارُ
ُ

الصفحة (

/

)
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خطة درس

األبعاد
ُ
الوحدةُُُ8األشكالُُثالثيةُُ
ر
األبعاد
ُ
مشوعُُالوحدةُُ:األشكالُُثالثيةُُ
الدرسُُُ1رسمُُاألشكالُُثالثيةُُاألبعادُ
ّ
ّ
انية
والمجسماتُُالد َور ُ
الدرسُُُ2المقاطعُُ
الدرسُُُ3حجمُُالكرةُُومساحةُُسطحهُا
الوحدة
ُ
اختبارُ
ُ

والحتمالت
ُ
الوحدةُُُ9اإلحصاءُُ
ُ
ر
مشوعُُالوحدةُُ:جمعُُالبياناتُ،وتحليلهُا
الدرسُُُ1الر َبيع ّياتُ
األنسب
ُ
اختيارُالتمثيلُُ
ُ
الدرسُُُ2
َ
الدرسُُُ3ع ُدُالنواتجُ
َّ
بة
الدرسُُُ4احتمالُُالحوادثُُالمرك ُ
الوحدة
ُ
اختبارُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الصفحة (

/

)
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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

...............................
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خطة درس

الوحدة الخامسة
الصفحة (

/

)
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خطة درس
ُ
ّ
الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المتبايناتُُالخطيةُ عنوان الدرس :كتابةُُالمتبايناتُُوتمثيلها عدد الحصص( :
التكامل الرأسي---------- :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

َ
ُّ
ي ّ
تعرفُُالمتباينةُ ُ،ويمثلهُاُعىلُخطُُاألعدادُ ُ
ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

اوراق عمل

اسئله واجوبه

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

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

 20إلى:

/

/

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 (

/

)
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20

خطة درس
ّ

الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المتبايناتُُالخطيةُ عنوان الدرس :حلُُالمتبايناتُُبالجمعُُوالطرحُ عدد الحصص) (:التاريخ :من:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
التقويم

الرقم

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

1

َيحلُُمتبايناتُُباستعمالُُخصائصُُالجمعُُ
ّ
األعداد ُ
ُ
أ ُوُالطرحُ ُ،ويمثلُُالحلُُعىلُخطُُ

التنفيذ

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

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

اإلجراءات

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 (

/

)
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خطة درس
ّ
الخطيةُ عنوان الدرس :حلُُالمتبايناتُُ ر
بالضبُُوالقسمةُ عدد الحصص( :
الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المتبايناتُُ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

1

متبايناتُُباستعمالُُخصائصُُ
ي
حلُُ َ
ّ
ر
الضبُُأ ُوُالقسمةُ ُ،ويمثلُُالحلُُ
األعداد ُ
ُ
عىلُخطُُ

استراتيجيات التدريس

التقويم
اإلستراتيجية

التنفيذ
األداة

اإلجراءات

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

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:

الزمن

التعلم القبلي

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

) التاريخ  :من:
التكامل األفقي:

/

/

20إلى:

/

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 (

/

)
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خطة درس
ّ

الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المتبايناتُُالخطيةُ عنوان الدرس :حلُُالمتبايناتُُمتعددةُُالخطواتُ عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

أكبُمنُُ
يحلُُمتبايناتُُباستعمالُُ َُ
ّ
خطوةُ ُ،ويمثلُُالحلُُعىلُخطُُاألعدادُ ُ

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
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

اإلجراءات

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 (

/

)
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خطة درس

الوحدة السادسة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ّ
َ ر ّ َ
يُ ًّ
بيانيا عدد الحصص(:
يُخط ّيت رُ
الصف :الثامن رياضيات عنوان الوحدة  :أنظمةُُالمعادلتُُالخط ّيةُ عنوان الدرس :حلُُنظامُُمنُُمعادلت ُ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

ًّ
ّ
مكونُاُ
نظامُمعادلتُُخط ّيةُُ
يحلُُ َُ
َ ر ّ َ
يُ ًّ
بيانيا ُ
يُخط ّيت رُ
منُمعادلت ُ

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

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

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 (

/

)
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خطة درس
ّ
َ ر ّ َ
يُبالتعويضُ عدد الحصص(:
يُخط ّيت رُ
الصف :الثامن رياضيات الوحدة  :أنظمةُُالمعادلتُُالخط ّيةُ عنوان الدرسُ:حلُُنظامُُمنُُمعادلت ُ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

ًّ
ّ
مكونُاُ
نظامُمعادلتُُخط ّيةُُ
يحلُُ َُ
َ
بالتعويض ُ
ُ
يُ
منُُمعادلت رُ

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

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

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
ّ
َ ر ّ َ
يُبالحذفُ عدد الحصص(:
يُخط ّيت رُ
الصف :الثامن رياضيات الوحدة  :أنظمةُُالمعادلتُُالخط ّيةُ عنوان الدرس :حلُُنظامُُمنُُمعادلت ُ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

ًّ
ّ
مكونُاُمنُُ
نظامُمعادلتُُخط ّيةُُ
يحلُُ َُ
َ
بالحذف ُ
ُ
يُ
معادلت رُ

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

التقويم
استراتيجيات التدريس

التنفيذ
اإلجراءات

اإلستراتيجية

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

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

الزمن

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

األداة

ُ

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

الوحدة السابعة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
)التاريخ :من:

الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األشكالُُثنائيةُُاألبعادُ عنوان الدرس :إثباتُُتوازيُالمستقيماتُُوتعامدها عدد الحصص(:
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
َ
والمتعامدةُبناءُُعىلُ
ُ
المتوازيةُ
ُ
مبُالمستقيماتُُ
ي ّ رُ
قاطع ُ
نُالزوايُاُالناتجةُُ َعنُُمستقيمُُ ُ
يُأزواجُُم َُ
عالقاتُُ َب رَُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

الكتاب
المدرسي

التقويم

التنفيذ
األداة

اإلستراتيجية

اإلجراءات

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:

الزمن

تدريس
مباشر

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

/

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 :الثامن رياضيات عنوان الوحدة  :األشكالُُثنائيةُُاألبعادُ عنوان الدرس :متوازيُاألضالعُ عدد الحصص(:
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

ي ّ
وأقطارُمتوازيُ
ُ
خصائصُأض ُالعُُوزوايُاُ
َُ
تعرفُُ
األضالعُ ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

السبوره
والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

التنفيذ

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

مالحظه

قائمه
رصد

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

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

تحديات واجهتني:

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

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ  :من/ / :
التكامل األفقي:

 20إلى:

/

/

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
تميبُمتوازيُاألضالعُ عدد الحصص( :
رُ
الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األشكالُُثنائيةُُاألبعادُ عنوان الدرس:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم النتاجات الخاصة
1

ّ
ر َ ّ
شكلُ ًّ
ي ّ
رباعيُاُ
وطُالتُُتؤك ُدُأنُُ ُ
تعرفُُالش ُ
أضالع
ُ
متوازيُ
ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادرالتعلم)

استراتيجيات
التدريس

التقويم

التنفيذ

اإلستراتيجية األداة

اإلجراءات

أشعر بالرضا عن:

الزمن

التعلم القبلي

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

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

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

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

تحديات واجهتني:

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

قائمه رصد

التأمل الذاتي:

20 /

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :الثامن المبحث :رياضيات الوحدة  :األشكالُُثنائيةُُاألبعادُ عنوان الدرس :حالتُُ ّ
خاصةُُمنُُمتوازيُاألضالعُ عدد الحصص(:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

2

النتاجات الخاصة

ّ
خصائصُُكلُُم َنُ:المستطيلُ ُُ،
َُ
يحد ُدُ
َ
والم ر
عيُ،والمرب عُ ُ
َ
ّ
متوازيُاألضالعُُ
كانُ
يحد ُدُمُاُ َإذُاُ ُ
َ
َ ً
عينُاُأ ُوُ ً
مربعُا ُ
مستطيلُُأ ُوُم

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

التقويم
استراتيجيات التدريس

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

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:

20

التنفيذ

قائمه
رصد

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

) التاريخ :من/ :

/

إلى:

/

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :األشكالُُثنائيةُُاألبعادُ عنوان الدرس :تشابهُُالمثلثاتُ عدد الحصص ) (:التاريخ من20 / / :إلى/ / :
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي ---------------:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
ّ
يحد ُدُالمثلثاتُُالمتشابهةُ،
باستعمالُُحالتُُالتشابهُُ،AA
وُ ،SSSوُ SAS
ُ

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
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 :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األشكالُُثنائيةُُاألبعادُ عنوان الدرس :التمددُ عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

يرسمُُصورةُُلمضلعُُناتجةُُ َعنُُ
ّ
اإلحداث ُ
ُ
فُالمستوىُ
تمد ُدُ ر ُ
ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

التقويم
اإلستراتيجية

20 / /
20إلى:
/ /
التكامل األفقي------------- :
التنفيذ

األداة

الزمن

اإلجراءات

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

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

السبوره
والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

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

تفكير ناقد

تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

التأمل الذاتي:

أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة الثامنة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :الثامن المبحث :رياضيات الوحدة  :األشكالُُثالثيةُُاألبعادُ عنوان الدرس :رسمُُاألشكالُُثالثيةُُاألبعادُ عدد الحصص(:
التكامل الرأسي ----------- :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
األبعادُباستعمالُُ
ُ
ثالثيةُ
ُ
يرسمُُأشكالُُ
َ
ّ
ساقط ُ
ُ
الرسمُُالمتساويُورسمُُالم

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

التقويم
استراتيجيات التدريس

اإلستراتيجية

الكتاب المدرسي

اسئله واجوبه

مالحظه

دليل المعلم

تفكير ناقد

تقويم معتمد
على االداء

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
ّ
ّ
والمجسماتُُالد َورانيةُ عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى20 / / :
الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األشكالُُثالثيةُُاألبعادُ عنوان الدرس :المقاطعُُ
التكامل األفقي-----
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

ّ
َ
الناتجُمنُُتقاطعُُ
ُ
الشكلُ
َُ
يحد ُدُ
ّ
ىُ
المجسمُُ َم َُعُمستو ُ
ّ
َ
عددُمستوياتُُالتماثلُُ
يحددُُ ُ
ّ
مُ
للمجس ُ
َ
ّ
ّ
ي ّ
انية ُ
المجسماتُُالد َور ُ
تعرفُُ

التقويم
اإلستراتيجية

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
تفكير ناقد

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ
الزمن

األداة

اإلجراءات

قائمه
رصد

التعلم القبلي

سلم تقدير
عددي

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

مالحظة  :أحتفظ بملف ( حقيبة ) لألنشطة جميعها و أوراق العمل و أدوات التقييم التي استخدمتها في تنفيذ الدرس .
)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 :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :األشكالُُثالثيةُُاألبعادُ عنوان الدرس :حجمُُالكرةُُومساحةُُسطحها عدد الحصص) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى:
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

َ
َ
وحجمها ُ
مساحةُسطحُُالكرةُُ
ُ
جدُ
ي ُ

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)

اإلجراءات

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:

الزمن

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

التنفيذ
األداة

اسئله
واجوبه

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة التاسعة
الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :اإلحصاءُُوالحتمالتُ عنوان الدرس :الر َبيع ّياتُ عدد الحصص) (:التاريخ:من20 / / :إلى20 / / :
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

2

النتاجات الخاصة

ّ
َ
يتعرفُُ َ
المدىُالر َبيعُُوعالقتهُُبتشتتُُ
البياناتُ ُ
ّ
َ
ر
ُيمثلُُبياناتُُبالصندوقُُذيُالعارضتيُ،
ُويف ّشهُا ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

الكتاب المدرسي
دليل المعلم
السبوره والطباشير
الملونه

ُ

استراتيجيات
التدريس

التقويم
اإلستراتيجية

اإلجراءات

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

العمل
التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
عددي

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

اسئله
واجوبه
تفكير ناقد

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

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

تحديات واجهتني:

األداة

الزمن

تدريس
مباشر

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

التنفيذ

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 :السادس رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُوالحتمالتُ عنوان الدرس :اختيارُُالتمثيلُُاألنسبُ عدد الحصص) (:التاريخ  :من20 / / :إلى:
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

معطاة ُ
ُ
األنسبُلبياناتُُ
َُ
التمثيلُ
َُ
ختارُ
ي ُ
لة ُ
حولُبياناتُُممث ُ
يكتبُُاستدللُُ َُ

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)

اإلجراءات

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:

الزمن

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

التنفيذ
األداة

اسئله
واجوبه

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 :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُوالحتمالتُ عنوان الدرسَ :عدُُالنواتجُ عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى:
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

ّ
َ
َ
نواتجُالفضاءُُ َ
يتُوعددهُا ُ
الع ر ُ
يحد ُدُ ُ

التقويم

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل
التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره
والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه
تفكير ناقد

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

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

تحديات واجهتني:

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

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
َّ
الصف :الثامن المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُوالحتمالتُ عنوان الدرس :احتمالُُالحوادثُُالمركبةُ عدد الحصص) (:التاريخ:من:
التكامل األفقي----------- :
التكامل الرأسي ------------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

َ َّ
بة ُ
حوادثُمرك ُ
ُ
جدُاحتمالتُُ
ي ُ
ّ
َ
حوادثُمستقل ُة ُ
ُ
جدُاحتمالتُُ
ي ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

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
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:

/ /

20إلى:

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

تم بحمد هللا
الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

