خطة درس

َ ْ ْ َ
ويات:
قائمة المحت ِ
ِ
الوحدةُُُ5التناسبُُوتطبيقاتهُُ
ر
اليوميةُ
ُ
فُالحياةُُ
بُ ُ
مشوعُُالوحدةُُ:التناس ُ
َّ
الدرسُُُ1معدلُُالوحدةُُ
بُ
الدرسُُُ2التناس ُ
الدرسُُُ3العالقاتُُالتناسبيةُُ
التناسبُالطرديُُ
ُ
الدرسُُُ4
جيوجيباُ:التناسبُُالطرديُُ
ُ
معملُُبرمجيةُُ
بُالعكسُُ
الدرسُُُ5التناس ُ
بُُ
التقسيمُالتناس ُ
ُ
الدرسُُُ6
الدرسُُُ7تطبيقاتُُماليةُُُ
الوحدة
ُ
اختبارُُ

الصفحة (

/

)

ُ
التشابه
التطابقُ َو
ُ
الوحدةُُُ6
ّ
ر
انة
قصُالحر ُ
نموذجُ رُ
ُ
مشوعُُالوحدةُُ:
التطابق
ُ
الدرسُُُ1
الرسم
ُ
الدرسُُُ2مقياسُُ
األشكالُ
ُ
جيوجيبُاُ:استكشافُُ
ُ
معملُُبرمجيةُُ
المتشابهةُ
الدرسُُُ3التشابهُ
التكبب
ُ
الدرسُُُ4
جيوجيبُاُ:التكببُُ
ُ
معملُُبرمجيةُُ
ّ
الرسمُ
ُ
الدرسُُُ5خطةُُحلُُالمسألةُُ:
الوحدة
ُ
اختبارُُ

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدةُُُ7المساحاتُُوالحجومُُ
ر
صناعةُالصابونُُ
ُ
مشوعُُالوحدةُُ:
ّ
التقريبي ُة
جيوجيبُاُ:استكشافُُالنسبةُُ
ُ
معملُُبرمجيةُُ
محيطُالدائرةُُ
ُ
الدرسُُُ1
الدائرةُ
ُ
مفاهيمُ:قانونُُمساحةُُ
يُ
نشاطُُ
الدرسُُُ2مساحةُُالدائرةُُ
َ
المنشورُواألسطوانةُُ
رُ
حجمُ
ُ
الدرسُُُ3
َ
َ
ي
حجمُالهرمُُ
ُ
مفاهيمُ:
ُ
نشاطُُ
َ
َ
َ
حجمُاله َرمُُوالمخروطُُ
ُ
الدرسُُُ4
َ
المنشورُواألسطوانةُُ
رُ
سطحُ
رُ
الدرسُُُ5مساحةُُ
سطحُالمخروطُُ
رُ
مساحةُ
ُ
مفاهيمُ:
يُ
نشاطُُ
َ
َ
َ
سطحُالهرمُُوالمخروطُُ
رُ
الدرسُُُ6مساحةُُ
الوحدة
ُ
اختبارُُ

االحتماالت
ُ
اإلحصاءُ َو
ُ
الوحدةُُُ8
ّ
ر
مدرسب
ُ
طلبةُ
فُإىلُ ُ
مشوعُُالوحدةُُ:أتعر ُ
الحساب
ُ
الدرسُُُ1الوسطُُ
َ
َ
الدرسُُُ2الوسيطُ،والمنوالُ،والمدى
َ
الدرسُُُ3التمثيلُُبالساقُُوالورقةُُ
الدرسُُُ4االحتماالتُُ
التجريبُ
ُ
الدرسُُُ5االحتمالُُ
الوحدة
ُ
اختبارُُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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
َّ
لُالوحدةُُعدد الحصص( :
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :التناسبُُوتطبيقاتهُُعنوان الدرس :معد ُ
التكامل الرأسي---------- :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َّ
ية ُ
نُن َسبُُكش ُ
الوحدةُم ُ
ُ
لُ
يجُ ُدُمعد َُ
ُ

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:

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

/

/

20

الزمن

اإلجراءات

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)
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خطة درس
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :التناسبُُوتطبيقات ُهُعنوان الدرس :التناسبُُعدد الحصص) (:التاريخ :من:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
يُ
بُمنُُخاللُُنسبت ر ُ
بُالتناس َ ُ
يم ّ ُ
ُّ
َ
ي ُُ ُ،ويحل ُه ُ
معلومت ر

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

التنفيذ

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
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
الشعبة الحصة

النتاجات
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
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :التناسبُُوتطبيقات ُهُعنوان الدرس :العالقاتُُالتناسبيةُُعدد الحصص( :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
ُ
يمثلهاُ
عالقةُالتناسبُ،و ُ
ُ
يتعرفُُ
اإلحداب ُ
ُ
فُُالمستوىُ

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

التنفيذ

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

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:

أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

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

/

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
الطرديُعدد الحصص(:
ُ
سابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :التناسبُُوتطبيقات ُهُعنوان الدرس :التناسبُُ
الصف :ال ُ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َّ
كتبُ
ي ُ
بُالطرديُ،و ُ
بُالتناس َ ُ
يم ّ ُ
َ
بُ
بإيجادُثابتُُالتناس ُ
ُ
معادلتهُُ

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
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
العكسُعدد الحصص(:
ُ
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :التناسبُُوتطبيقات ُهُعنوان الدرس :التناسبُُ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

َّ
كتبُ
ي ُ
العكسُ،و ُ
بُ
بُالتناس َ ُ
يم ّ ُ
َ
بُ
إيجادُثابتُُالتناس ُ
ُ
معادلتهُُب

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

التكامل األفقي------------- :

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:

20 /إلى:

التنفيذ
اإلجراءات

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

/

20 /

الزمن

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
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
بُُعدد الحصص(:
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :التناسبُُوتطبيقات ُهُعنوان الدرسُ:التقسيمُُالتناس ُ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

بُفُُ
التقسيمُالتناس َُّ
َُ
يستعملُُ
َ
حياتية ُ
ُ
مسائلُ
ُ
حلُُ

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

األداة

قائمه رصد

التعلم القبلي

سلم تقدير
لفظي

تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

التقويم

استراتيجيات التدريس

20 /إلى:

التنفيذ
اإلجراءات

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

/

20 /

الزمن

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
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 :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :التناسبُُوتطبيقات ُهُعنوان الدرس :تطبيقاتُُماليةُُُ عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
النتاجات الخاصة

الرقم

َ

1

مسائلُ ّ
البيعُ
تتضمنُ ُ
ُ
ماليةُُ
َُ
يحلُُ
َ
َ
ر
األسعار ُ
رُ
ومقارنةُ
ُ
والشاءُ،

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

التكامل األفقي------------- :
التنفيذ

التقويم
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:

20 /إلى:

األداة

ُ

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

/

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 السادسة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
َ

التطابقُوالتشابهُ عنوان الدرس :التطابقُ عدد الحصص(:
ُ
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
َّ
ويحلُُ
يمبُُالمضلعاتُُالمتطابقةَُ ُ،
التطابق ُ
ُ
لُمفهومُُ
تعتمدُع ُ
ُ
مسائلُ
َُ

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

األداة

قائمه رصد

التعلم القبلي

سلم تقدير
لفظي

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

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

التقويم

استراتيجيات التدريس

/

التنفيذ
اإلجراءات

الزمن

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

20 /إلى:

20 /

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
َ

التطابقُوالتشابهُ عنوان الدرس :مقياسُُالرسمُ عدد الحصص(:
ُ
الصف :السابع رياضيات عنوان الوحدة :
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

الرسم ُ
ُ
مقياسُ
َُ
مستعملُ
ُ
مسائلُ
َُ
يحلُُ

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 20 / / :إلى/ :
التكامل األفقي:

/

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 .
)3
)2
إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف ال تربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
َ

التطابقُوالتشابهُ عنوان الدرس :التشابهُ عدد الحصص( :
ُ
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم النتاجات الخاصة
1
2

َ
المتشابهة
ُ
بُالمضلعاتُُ
يم ّ ُ
التشابه
ُ
لُمفهومُُ
تعتمدُع ُ
ُ
مسائلُ
َُ
يحلُُ

التقويم

التنفيذ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادرالتعلم)

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية األداة

اإلجراءات

قائمه
رصد
سلم
تقدير
لفظي

التعلم القبلي

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح

تفكير ناقد

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

التأمل الذاتي:

أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

) التاريخ  :من:

 20 / /إلى/ :
التكامل األفقي:

20 /

الزمن

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 .
)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
َ

التطابقُوالتشابهُ عنوان الدرس :التكببُ عدد الحصص ) (:التاريخ :من:
ُ
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

َ

1

تكببُ
تأثبُ رُ
تحتُ رُ
ُ
يرسمُُشكلُُ
َ
بُ
صحيحُموج ُ
رُ
بمعاملُُ

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:

إلى:

التنفيذ

قائمه
رصد

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

/

/

20

/ /

20

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
َُ
ّ
التطابقُوالتشابهُ عنوان الدرس :خطةُُحلُُالمسألةُُُ:الرسمُُعدد الحصص ) (:التاريخ من20 / / :إلى/ :
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة:
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي ---------------:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

يحلُُالمسألةُُباستخدامُُخطةُُ

الرسم ُ
ُ
ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

الكتاب
المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير لفظي

السبوره
والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

الزمن

اإلجراءات

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

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

20 /

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة السابعة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
/
20إلى:
/ /
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المساحاتُُوالحجومُُعنوان الدرس :محيطُُالدائرةُُعدد الحصص ) ( :التاريخ  :من:
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
الدائرة
ُ
محيطُ
ُ
يحسبُُ
ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

التقويم

20 /

التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

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

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

الزمن

اإلجراءات

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

تفكير ناقد

تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :السابع
التعلم القبلي :
الرقم

1

الدائرةُعدد الحصص(:
ُ
جومُعنوان الدرس :مساحةُُ
المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المساحاتُُوالح ُ
التكامل الرأسي ----------- :

النتاجات الخاصة

َ
الدائرة
ُ
مساحةُ
ُ
يحسبُُ

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

اسئله واجوبه

دليل المعلم

تفكير ناقد

التقويم
اإلستراتيجية

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير الملونه

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

األداة

20 /

الزمن

قائمه رصد التعلم القبلي
سلم تقدير تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب
ومناقشتهم فيها وشرح فقرة (أتعلم)
لفظي
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 .
)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
المنشورُ َواألسطوانةُُعدد الحصص ) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى20 / / :
رُ
حجمُ
ُ
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المساحاتُُوالحجومُُعنوان الدرس:
التكامل األفقي-----
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

1

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

سطوانة ُ
ُ
المنشورُ َواأل
رُ
حجمُ
يج ُدُ َُ

الكتاب المدرسي

ُ

دليل المعلم
السبوره والطباشير الملونه

استراتيجيات
التدريس

تدريس
مباشر
العمل
التعاوني
اسئله
واجوبه
تفكير ناقد

التقويم
اإلستراتيجية

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ
األداة

قائمه
رصد
سلم تقدير
عددي

الزمن

اإلجراءات

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
حجمُ َ
اله َرمُُ َو َ
المخروطُُعدد الحصص) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى:
ُ
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المساحاتُُوالحجومُُعنوان الدرس:
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

حجمُ َ
اله َرمُُ َوالمخروطُ ُ
يج ُدُ َُ

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
المنشورُ َواألسطوانةُُعدد الحصص) (:التاريخ:من20 / / :إلى/ :
رُ
سطحُ
رُ
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :المساحاتُُوالحجومُُعنوان الدرس :مساحةُُ
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
النتاجات الخاصة

الرقم

َ

1

َ

َ َ

ّ َ

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

يةُ
المساحةُالكل ُ
ُ
الجانبيةُو
ُ
المساحةُ
ُ
دُ
يج ُ
َ
المنشورُواألسطوانةُ ُ
رُ
سطحُ
رُ
ل

الكتاب المدرسي

ُ

دليل المعلم

ُ

السبوره والطباشير
الملونه

استراتيجيات
التدريس

تدريس
مباشر
العمل
التعاوني
اسئله
واجوبه
تفكير ناقد

التقويم
اإلستراتيجية

أشعر بالرضا عن:

األداة

الزمن

اإلجراءات

مالحظه

قائمه رصد

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
عددي

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

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ

التعلم القبلي

التأمل الذاتي:

20 /

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
سطحُ َ
اله َر ُمُ َوالمخروطُُعدد الحصص) (:التاريخ  :من20 / / :إلى:
رُ
الصف :السابع رياضيات عنوان الوحدة  :المساحاتُُوالحجومُُعنوان الدرس :مساحةُُ
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

النتاجات الخاصة

َ

1

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

َ

َ َ

ّ َ

يةُ
المساحةُالكل ُ
ُ
الجانبيةُو
ُ
المساحةُ
ُ
دُ
يج ُ
َ
َ
َ
سطحُالهرمُُالمنتظمُُوالمخروطُ ُ
رُ
ل

التقويم

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

اإلجراءات

مالحظه

قائمه رصد

دليل المعلم

العمل
التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
عددي

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
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

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

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

تحديات واجهتني:

األداة

الزمن

التعلم القبلي

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

التنفيذ

تدريس
مباشر

الكتاب المدرسي

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

الوحدة الثامنة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
َ

الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :الوسطُُالحسابُ عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى:
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

يصفُُأثرُالقيمةُُالم ّ
الوسطُ
ُ
تطرفةُُعلُ
بيانات ُ
ُ
الحسابُُلمجموعةُُ

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
عددي

السبوره
والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

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

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

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

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

تفكير ناقد

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 :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :الوسيطَ ُ،والمنوال َُ ُ،والمدى عدد الحصص) (:التاريخ:من:
التكامل األفقي----------- :
التكامل الرأسي ------------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

َ َ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

َ

نوالُو َ
المدىُ ُ،
الوسيطُوالم َُ
ُ
يحسبُُ
البيانات ُ
ُ
األنسبُلوصفُُ
َُ
المقياسُ
َُ
ُيحددُُ

التقويم

التنفيذ

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب
المدرسي

تدريس
مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

دليل المعلم

العمل
التعاوني

تقويم
معتمد على
االداء

سلم تقدير
عددي

السبوره
والطباشير
الملونه

اسئله
واجوبه

اإلجراءات

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

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:

/ /

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
َ
/
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :التمثيلُُبالساقُُ َوالورقةُُعدد الحصص) (:التاريخ:من:
التكامل األفقي----------- :
التكامل الرأسي ------------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

ّ
بمخططُالساقُُ َوالورقةُُ ُ
ُ
البياناتُ
ُ
يمثلُُ
َ
صحةُفرضيةُُباالعتمادُُعلُ
ُ
ُيختبُُ
عطاة ُ
بياناتُُم ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

الكتاب
المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
عددي

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

السبوره
والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

الزمن

اإلجراءات

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على اللوح
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 /إلى:

/

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
َ

/ /
ماالتُ عدد الحصص) (:التاريخ  :من:
االحت ُ
الصف :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرسُ :
التكامل األفقي----------- :
التكامل الرأسي ------------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

الحوادث
ُ
وقوعُ
يحسبُُاحتماالتُُ رُ
ُُ

التقويم

التنفيذ

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب
المدرسي

تدريس
مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

دليل المعلم

العمل
التعاوني

تقويم
معتمد على
االداء

سلم تقدير
عددي

السبوره
والطباشير
الملونه

اسئله
واجوبه

اإلجراءات

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

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:

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 :السابع المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :االحتمالُُالتجريبُُعدد الحصص) (:التاريخ:من:
التكامل األفقي----------- :
التكامل الرأسي ------------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

حادث ُ
ُ
عُ
التجريبُلوقو رُ
َُّ
االحتمالُ
َُ
دُ
يج ُ
ُُ

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

الكتاب
المدرسي

تدريس
مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

دليل المعلم

العمل
التعاوني

تقويم
معتمد على
االداء

سلم تقدير
عددي

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

التأمل الذاتي:

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

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

تحديات واجهتني:

20إلى:

التنفيذ

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

/

/

20 /

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

تم بحمد هللا

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

