خطة درس
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اخ ِتبار ال َوحد ِة

الصفحة (
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)

ِّ
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ْ ْ َ
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الوحدة  6الن ْس َبة َوالن ْس َبة ال ِمئ ِوية
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اخ ِتبار ال َوحد ِة
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َ ْ
َْ ْ َ َ ْ
ْ ّ
ات
م َّ ْشوع ال ْوح ْد ِة :تصميم العبو ِ
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الصفحة (

/

)
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ْ
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الوحدة  8الحصاء َو ِاالح ِتماالت
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َّ
الد ْرس  3ال ِقطاعات الد ِائ ِرية
ْ
َّ ْ
ماالت
الدرس ِْ 4االح ِت ِ
ْ
ْ َ
اخ ِتبار ال َوحد ِة
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ر
دفت تحضت الدروس
اسم المعلمـ :

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

اس:
العام الدر ي

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

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

اسم المديرية:

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

المبحث /المباحث:

الصفوف والشعب:

الصفحة (

/

)

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

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

...............................
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الوحدة الخامسة

الصفحة (

/

)
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خطة درس
ر
ْ
ْ
ْ َ ر َّ َ ْ َ
عادالت عنوان الدرس :القوى َوالسس عدد الحصص( :
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :ال َمقادير الج ْ ِبية والم
التكامل الرأسي---------- :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
ي رس َت رع ِمل ْالقوى َو رالس َ
ات َّ ر
الّض ِب
س ف ِكتاب ِة ِعبار ِ

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:

/

/

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
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عيب عدد الحصص) (:التاريخ :من/ :
بيع َوال َجذر
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المقادير الج ْ ِبية والمعادالت عنوان الدرس :الجذر الب ِ
ِ
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

ْ
َ ََّ ر َّ َ َ َّ
الت ْك َّ َ ر ر
داد
بيعية و
عيبية ِللع ِ
ي ِجد الجذور الب ِ
ِ

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

التقويم

أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

20 /إلى/ :

التنفيذ

اإلستراتيجية

األداة

اإلجراءات

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

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

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:

/

20

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الزمن

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ْ
ْ َ ر َّ َ ْ َ
َرَ ّ
َْ َ ّ
ات عدد الحصص( :
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :ال َمقادير الج ْ ِبية والمعادالت عنوان الدرس :أول ِويات العم ِلي ِ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َرَ ّ
ر َر
َْ َ ّ
ات ِل رجر ِاء
ات العم ِلي ِ
يستع ِمل أول ِوي ِ
َ
َع َم ِل ّيات َبسيطة

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:

/
) التاريخ  :من:
التكامل األفقي:

/

20إلى:

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
ْ
ْ
ْ َ
ْ َ ر َّ َ ْ َ
عادالت عنوان الدرس :الخصا ِئص ال َج ْر ِبَّية عدد الحصص(:
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :ال َمقادير الج ْ ِبية والم
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

َ
ْ َ
َ َّ ر َّ َ َ َّ ر
ر َر
ميع َّية،
يستع ِمل َالخصا ِئص :التبدي ِلية ،والتج ِ
َ َّ
الت رو َّ َ ر
سيط َم َ
قادير َج ْر ِبَّية
و
زيعية؛ ِلتب ِ
ِ

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
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:

)التاريخ :من:

التنفيذ

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

/

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
ْ
ْ َ
ْ َ ر َّ َ ْ َ
عادالت عنوان الدرس :المعادالت عدد الحصص(:
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :ال َمقادير الج ْ ِبية والم
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

َ
ر َ َر
ي
ي
يحل معادالت ِبخطوت ِ

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

التقويم
األداة

التأمل الذاتي:

20 /إلى:

التنفيذ
اإلجراءات

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

/

20 /

الزمن

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

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
ْ
ْ َ
ْ َ ر َّ َ ْ َ
تاليات عدد الحصص(:
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :ال َمقادير الج ْ ِبية والمعادالت عنوان الدرس :المت ِ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ ْ
َ
ْ َ
ََ
تاليات
تال ِ
يات ،ويك ِمل مت ِ
يتع َّرف المت ِ
م رعطاة

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

الوحدة السادسة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ِّ
ْ َ
ِّ
ِّ
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الن رس َبة َوالن رس َبة ال ِمئ ِو َّية عنوان الدرس :الن رس َبة عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

ْ
ِّ َ
ر َ َ
َ
يت َع َّرف الن رس َبةَ ،ويكتبها ِبص َور مخت ِلفة
َّ ْ َ
ْ َّ
ي ِجد الم َعد َلَ ،وم َعد َل ال َو رحد ِة

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

األداة

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

التقويم

التأمل الذاتي:

/

التنفيذ
اإلجراءات

الزمن

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

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
ْ َ َ
ْ َ َّ
ِّ َ
ِّ ر َ ِّ ر
كافئة عدد الحصص(:
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :النس َبة والنس َبة ال ِمئ ِوية عنوان الدرس :النسب المت ِ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ
َ ً
كافئة ِل ِن رس َبة م رعطاة
ي ِجد ِنسبا م ِ

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

التقويم
األداة

التأمل الذاتي:

20 /إلى:

التنفيذ
اإلجراءات

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

/

20 /

الزمن

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

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
ْ
ِّ ر َ ْ َ َّ َ ْ ُ
َ ِّ
ِّ
ْ َ َّ
عاد َّية عدد الحصص) (:التاريخ  :من:
الصف :السادس رياضيات عنوان الوحدة  :الن رس َبة والن رس َبة ال ِمئ ِوية عنوان الدرس :النسبة ال ِمئ ِوية والكسور ال ِ
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

ِّ ر َ َ ْ َ َّ َ
ْ
َ َ ر
عاد ٍّيَ ،و ْال َع ْك َ
س
يكتب النسبة ال ِمئ ِوية عىل صور ِة كس ِ

التقويم

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

السبوره
والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

دليل المعلم

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

/ /

 20إلى:

/

/

20

التنفيذ

اإلستراتيجية

األداة

مالحظه

قائمه
رصد

الزمن

اإلجراءات

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

مدير المدرسة :االسم و التوقيع  / .....................................:التاريخ .................
المشرف ا لتربوي  /االسم و التوقيع  / ..................................... :التاريخ ..............:

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ِّ
ْ َ
ِّ
ِّ
الن رس َبة ْالم َئو َّية َو ْال ُكسور ْال َع ْ ر َّ
سية عدد الحصص( :
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الن رس َبة َوالن رس َبة ال ِمئ ِو َّية عنوان الدرس:
ِ
ِ ِ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

ِّ
الن رس َب َة ْال ِم َئو َّي َة إىل َك رس َع ْرس ٍّيَ ،و ْال َع ْك َ
س
ي َح ِّول
ِ ِ
ِ

التقويم

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادرالتعلم)

اإلستراتيجية

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

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

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

تحديات واجهتني:

 20 /إلى:

استراتيجيات
التدريس

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

/
) التاريخ  :من:
التكامل األفقي:

/

20 /

التنفيذ
األداة

اإلجراءات

قائمه
رصد
سلم تقدير
لفظي

التعلم القبلي

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
َ
ْ َ
ِّ
ْ َ
ِّ
ِّ
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الن رس َبة َوالن رس َبة ال ِمئ ِو َّية عنوان الدرس :الن رس َبة ال ِمئ ِو َّية ِم رن َعدد عدد الحصص(:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

ِّ َ ْ َ َ
َ
ي ِجد الن رس َبة ال ِمئ ِو َّية ِم رن َعدد،
َ
َو ِم رن ك ِّم َّية

استراتيجيات التدريس

التقويم
اإلستراتيجية

اإلجراءات

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

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

االدوات الهندسيه

تفكير ناقد

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ
الزمن

التعلم القبلي

التأمل الذاتي:

أشعر بالرضا عن:

) التاريخ :من:

/ /

20

إلى:

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

الوحدة السابعة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدةْ :ال َه رن َد َسة َو ْال ِقياس عنوان الدرس :رال رشكال ي
باع َّية عدد الحصص ) (:التاريخ من20 / / :إلى/ :
الر ِ
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي ---------------:
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

َ
َ
َ
ياسات زوايا
يت َع َّرف َم رجموع ِق
ِ
َ
َّ
الش ْكل ي
الر ِ ِّ
باعَ ،ويح يل َمسا ِئ َل َعل ريه
ِ

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات
التدريس

التقويم

التنفيذ
األداة

اإلستراتيجية

اإلجراءات

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

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
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

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

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

تحديات واجهتني:

الزمن

التعلم القبلي

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
َْ رَ َ َ ْ
ر ر
َ
َ
20إلى:
/ /
الع عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من:
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الهندسة وال ِقياس عنوان الدرسِ :مساحة متوازي الض ِ
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

ر ر
َ َ َ
ر
العَ ،ويح يل
َيحس َب َ ِ َم رساحة متوازي الض ِ
مسا ِئل عليها

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الكتاب المدرسي
دليل المعلم
السبوره
والطباشير
الملونه

استراتيجيات
التدريس

تدريس
مباشر
العمل
التعاوني

التقويم

/

/

20

التنفيذ
األداة

اإلستراتيجية

الزمن

اإلجراءات

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

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

اسئله واجوبه

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
الصف :السادس
التعلم القبلي :
الرقم

1

َ ْ َ َّ
ْ
ْ َ
ساحة المثل ِث عدد الحصص(:
المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :ال َه رند َسة َوال ِقياس عنوان الدرسِ :م
التكامل الرأسي ----------- :

النتاجات الخاصة

َ َ ْ َ َّ
ساحة المثل ِث
ي رحسب ِم

التقويم
اإلستراتيجية

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

اسئله واجوبه

مالحظه

دليل المعلم

تفكير ناقد

تقويم معتمد على
االداء

20 / /إلى20 / / :
)التاريخ  :من:
التكامل األفقي------------- :
التنفيذ
اإلجراءات

األداة

قائمه
رصد
سلم
تقدير
لفظي

الزمن

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

السبوره والطباشير الملونه

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ْ ر
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة ْ :ال َه رن َد َسة َو ْالقياس عنوان الدرس :م َ
ساحة ِش رب ِه المن َح ِر ِف عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى20 / / :
ِ
ِ
التكامل األفقي-----
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

َ َ
ْ ر
ساحة ِش رب ِه المن َح ِر ِفَ ،ويح يل
يجد م
ِ ِ َ
َمسا ِئ َل َعل ريها

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
األداة

قائمه
رصد
سلم
تقدير
عددي

الزمن

اإلجراءات

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة ْ :ال َه رن َد َسة َو ْال ِقياس عنوان الدرسَ :ح رجم ْال َم رنشور ي
الر ِ ِّ
باع عدد الحصص) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى:
ِ
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

يجد َح رج َم ْال َم رنشور ي
الر ِ ِّ
باعَ ،وي ِجد مساحته
ِ
ِ
َ
َّ ر
السط ِح َّية

التقويم

استراتيجيات
التدريس

التنفيذ
األداة

اإلستراتيجية

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:

اإلجراءات

التعلم القبلي

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

الزمن

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
َ ر
ر ر
َ ر َْ
يانات عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى:
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :الحصاء و ِاالح ِتماالت عنوان الدرس :جمع الب ِ
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس
مباشر

مالحظه

العمل
التعاوني

تقويم
معتمد على
االداء

اسئله
واجوبه

النتاجات الخاصة

1

َ
ْ َ َ َّ
ََ
َْ
يانات ال َعد ِد َّية َوالن رو ِع َّية
يتع َّرف الب ِ

2

ْ ََ
ْ َ
َ
يت َع َّرف الم رجت َم َع َوال َع ِّينة

دليل المعلم

3

ر ََ ََ
ََ
َ ر َْ
يانات
يتع َّرف ِاالس ِتبانة كأداة ِلجم ِع الب ِ

السبوره
والطباشير
الملونه

التقويم
اإلستراتيجية

التنفيذ
األداة

اإلجراءات

التعلم القبلي

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

قائمه
رصد
سلم
تكليف الطالب قراءة فقرة أستكشف من كتاب الطالب ومناقشتهم فيها وشرح
تقدير
فقرة (أتعلم)
عددي

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
ْ
َ ْ َ َّ
َّ ْ َّ
ْ َ
َ ر
ر ر
ئات عدد الحصص) (:التاريخ  :من20 / / :إلى:
داول والمخططات التكر ِارية ذات ال ِف ِ
الصف :السادس رياضيات عنوان الوحدة  :الحصاء و ِاالح ِتماالت عنوان الدرس :الج ِ
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

ْ
ي َم ِّثل ْال َبيانات ب ر
داو ِل
مال ال َج
اس ِت رع
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ِ َّ
َ ْ َ َّ
الت ْكرارَّ
ئاتَ ،ويف ِّسها
ف
ال
ذات
ة
ي
طات
ِ ِ ِ ِ ِ
والمخط ِ

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
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:

الزمن

تدريس
مباشر

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
ْ
ر
ّ
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :ال رحصاء َو ِاال رح ِتماالت عنوان الدرس :ال ِقطاعات الدا ِئ ِر َّية عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى:
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

الكتاب المدرسي

النتاجات الخاصة

ر ُ
َّ َ ْ
ّ
طاعات الد ِائ ِر َّية،
مسائ َل م َمثلة ِبال ِق
يق َرأ
ِ
ِ
ُّ
َ
َويف ِّسها َويحلها

التقويم

التنفيذ
األداة

اإلستراتيجية

اإلجراءات

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

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

تدريس
مباشر

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
ر
ماالت عدد الحصص( :
الصف :السادس المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :ال رحصاء َو ِاال رح ِتماالت عنوان الدرسِ :اال رح ِت ِ
التكامل الرأسي ------------- :
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دليل المعلم

العمل
التعاوني

تقويم
معتمد على
االداء

السبوره
والطباشير
الملونه

اسئله
واجوبه

التنفيذ

اإلستراتيجية

األداة

قائمه
رصد
سلم تقدير
عددي

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
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................................................................................................................................................ ..........
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اليوم والتاريخ
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النتاجات
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الواجب البيتي

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