خطة درس

َ ْ ْ َ
ويات:
قائمة المحت ِ
ِ
الوحدةُُ ُ5ر
انات
االقت ُ
ر
كثتاتُُالحدودُ
مشوعُُالوحدةُُ:نمذجةُُعالقاتُُباستعمالُُُ ر
ر
الحدود
ُ
كثتاتُُ
الدرسُُُ1اقتاناتُُ ر
ر
النسبية
ُ
واالقتاناتُُ
الحدودُ
ُ
كثتاتُُ
الدرسُُُ2قسمةُُ ر
ر
انات
الدرسُُُ3تركيبُُاالقت ُ
الدرسُُ ُ4ر
يُ
العكس
االقتانُُ
الدرسُُُ5المتتالياتُ
الوحدة
ُ
اختبارُنهايةُُ
ُ

الصفحة (

/

)

المشتقات
ُ
الوحدةُُُ6
ر
ن
أكتُمُاُيمك ُ
مشوعُُالوحدةُُ:عملُُصندوقُُحجمهُُ ُ
جيوجيتُاُ:استكشافُُميلُُمماسُُالمنحنُ
ُ
معملُُبرمجيةُُ
تقديرُميلُُالمنحنُ
ُ
الدرسُُُ1
االشتقاق
ُ
الدرسُُُ2
ى
الدرسُُُ3القيمُُالعظىمُوالقيمُُالصغر ُ
الوحدة
ُ
اختبارُنهايةُُ
ُ
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خطة درس

ُ
المتجهات
الوحدةُُُ7
ر
مشوعُُالوحدةُُ:المتجهاتُُفُُالجغرافيُا
اإلحداث
ُ
الدرسُُُ1المتجهاتُُفُُالمستوىُ
الدرسُُُ2جمعُُالمتجهاتُُوطرحها
يُ
القياس
الدرسُُُ3الضبُُ
الوحدة
ُ
اختبارُنهايةُُ
ُ

واالحتماالت
ُ
الوحدةُُُ8اإلحصاءُُ
ر
التعليىمي
ُ
مشوعُُالوحدةُُ:مستوىُاألقاربُُ
االنتشار
ُ
الدرسُُُ1أشكالُُ
مطابقة
ُ
جيوجيتُاُ:رسمُُالمستقيمُُاألفضلُُ
ُ
معملُُبرمجيةُُ
ي
ر
اكىمي
اريُالت ُ
الدرسُُُ2المنحنُُالتكر ُ
ي
الفئات
ُ
الدرسُُُ3مقاييسُُالتشتتُُللجداولُُالتكراريةُُذاتُُ
المتنافية
ُ
الدرسُُُ4احتماالتُُالحوادثُُ
المستقلة
ُ
غتُ
الدرسُُُ5احتماالتُُالحوادثُُالمستقلةُُوالحوادثُُ ر ُ
الوحدة
ُ
اختبارُنهايةُُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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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الوحدة الخامسة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ر
العاشُ
الصف:
التعلم القبلي :
الرقم

ر
ر
كثتاتُُالحدودُ عدد الحصص( :
المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :االقتاناتُ عنوان الدرس :اقتاناتُُ ر
التكامل الرأسي---------- :
النتاجات الخاصة

ر

1

ي ي
الحدود ُ
ُ
كثتاتُُ
تعرفُُاالقتاناتُُ ر

2

ُ
مثلهُاُ ًّ
بيانيا
ُ ُوي

3
4

وإجراءُُعملياتُُالجمعُُوالطرحُُوالضبُُ ْ
عليها
ْ
حلُمسائلُُعنهُا
ُوي يُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

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

التقويم

التنفيذ

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

األداة

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه
رصد

اوراق عمل

اسئله واجوبه
تفكير ناقد

/

/

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

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 (

/

)
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خطة درس
ر
ر
واالقتاناتُُالنسبيةُ عدد الحصص) (:التاريخ :من:
كثتاتُُالحدودُُ
ر ُ
الصف:
العاش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :االقتاناتُ عنوان الدرس :قسمةُُ ر
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2
3

النتاجات الخاصة

إيجادُناتجُُقسمةُُ ر
الحدودُ
ُ
كثتُ
اقتانُُُ ر ُ
ُ
آخر ُ
عىلُ ُ
تعرفُُ ر
ي ي
النسبية
ُ
االقتاناتُُ
ُ
وتمثيلهُاُ ًّ
بيانيا
وإيجادُمجالهاُ،ومداهاُ،
ُ

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

أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ
اإلجراءات

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

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:

20 / /إلى:

/

20 /
الزمن

تدريب الطالب على حل التريبات من كتاب الطالب
تكليف الطلبة حل أسئلة التدريبات من كتاب التدريبات
ومتابعتها
تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي
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
االقتاناتُ عنوان الدرس :تركيبُُ ر
ر
االقتاناتُ عدد الحصص( :
العاش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :
ر ُ
الصف:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2

3

النتاجات الخاصة

َّ
تعرفُُمفهومُُ ر
ي ي
االقتانُُالمركبُُ
وشطُُتركيبُُ ر
ر
اني ُ
اقت ْر ُ
ط
لعددُمع ُ
وإيجادُقيمتهُُ ُ
ُ
َّ
وإيجادُقاعدةُُ ر
اقتانُُمركبُُإذُاُ
ُ
َّ
ْ
ْ
تُقاعدتُاُمركبتي ُه ُ
علم ُ

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)

أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

الزمن

اإلجراءات

شرح األمثلة الواردة في كتاب الطالب وحلها على
اللوح

تفكير ناقد

التأمل الذاتي:

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

/ /

20

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)
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خطة درس
ر
ر
العكس عدد الحصص(:
يُ
االقتانُُ
االقتاناتُ عنوان الدرس:
اش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :
الصف :الع ر ُ
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

تعرفُُ ر
ي ي
االقتانُُالعكسُ،وإيجادهُُ
ومداه
ُ
وتحديدُمجالهُُ
ُ

التقويم

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

األداة

قائمه رصد

التعلم القبلي

سلم تقدير
لفظي

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

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :
التنفيذ

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

20 /إلى:

/

20 /

اليوم والتاريخ

اإلجراءات

جدول المتابعة اليومي
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
االقتاناتُ عنوان الدرس :المتتالياتُ عدد الحصص(:
العاش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :
ر ُ
الصف:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

الحدُالعامُُ
استنتاجُُقاعدةُُ ُ
لمتتالياتُُتربيعيةُ،وتكعيبيةُ

استراتيجيات التدريس

اإلستراتيجية

التنفيذ
األداة

الزمن

اإلجراءات

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
تفكير ناقد

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

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :

التقويم

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

20 /إلى:

/

20 /

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)
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خطة درس

الوحدة السادسة

الصفحة (

/

)
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خطة درس
المنحن عدد الحصص(:
ُ
العاش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المشتقاتُ عنوان الدرس :تقديرُُميلُُ
ر ُ
الصف:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

قدرُميلُُالمنحنُ
ي ُ
ُ

التقويم

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

اإلستراتيجية

األداة

قائمه رصد

التعلم القبلي

سلم تقدير
لفظي

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

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

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

تحديات واجهتني:

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

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ :من:

/

20 /إلى:

/ /

20

الزمن

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
العاش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المشتقاتُ عنوان الدرس :االشتقاقُ عدد الحصص(:
ر ُ
الصف:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

كثتاتُُالحدودُ
ُ
إيجادُمشتقةُُُ ر

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

دليل المعلم

العمل التعاوني

السبوره والطباشير
الملونه

اسئله واجوبه

ُ

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

مالحظه
تقويم معتمد
على االداء

قائمه رصد
سلم تقدير
لفظي

التأمل الذاتي:

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :
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
العاش المبحث :رياضيات
ر ُ
الصف:
التعلم القبلي :
الرقم

1

عنوان الوحدة  :المشتقاتُ عنوان الدرس :القيمُُالعظىمُوالقيمُُالصغرى عدد الحصص(:
التكامل الرأسي :
المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات الخاصة

إيجادُالقيمُُالعظىمُوالقيمُُ
ُ
لكثتاتُُ
الصغرىُالمحليةُُ ر
الحدودُ

استراتيجيات التدريس

التقويم
اإلستراتيجية

األداة

الزمن

اإلجراءات

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

مالحظه

قائمه رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

العمل التعاوني

تقويم معتمد
على االداء

سلم تقدير
لفظي

السبوره والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

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

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

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

تحديات واجهتني:

التكامل األفقي------------- :
التنفيذ

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

الوحدة السابعة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
العاش رياضيات عنوان الوحدة  :المتجهاتُ عنوان الدرس :المتجهاتُُفُُالمستوىُاإلحداثُ عدد الحصص(:
ر ُ
الصف:
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

ُ
ي ي
تعرفُُالمتجهُ،وتمثيلهُُفُُالمستوىُاإلحداثُ،
مقدارُالمتجهُ
ُ
وإيجادُ
ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

التقويم
استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

تدريس مباشر

السبوره
والطباشير الملونه

اسئله واجوبه

التنفيذ

اإلستراتيجية

األداة

مالحظه

قائمه
رصد

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

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

تحديات واجهتني:

الزمن

اإلجراءات

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

تفكير ناقد

أشعر بالرضا عن:

)التاريخ  :من/ / :
التكامل األفقي:

 20إلى/ :

/

20

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ر
 20 / /إلى:
العاشُ المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المتجهاتُ عنوان الدرس :جمعُُالمتجهاتُُوطرحها عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من:
الصف:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
التقويم

/

الرقم

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادرالتعلم)

استراتيجيات
التدريس

اإلستراتيجية

1

إجراءُُالعملياتُُعىلُالمتجهاتُ

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:

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
ر
القياس عدد الحصص ) (:التاريخ :من:
يُ
العاشُ المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :المتجهاتُ عنوان الدرس :الضبُُ
الصف:
التكامل األفقي:
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

وايجادُ
ُ
ضبُُالمتجهاتُ،
ْ
متجهي
رُ
بيُ
قياسُُالزاويةُُ ر ُ

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

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
تفكير ناقد

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ
الزمن

التعلم القبلي

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

/

/

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
الشعبة الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس

الوحدة الثامنة

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
العاش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :أشكالُُاالنتشارُ عدد الحصص ) (:التاريخ من20 / / :إلى/ :
ر ُ
الصف:
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي ---------------:
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

فهمُُأشكالُُاالنتشارُ،ووصفها ُ
األفضلُ
ُ
استعمالُُالمستقيمُُ
أحدُ
لتقديرُقيمةُُ ُ
ُ
مطابقةُُ
اآلخر ُ
تغتْينُُبمعرفةُُقيمةُُ ُ
م ر

2

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر
التعلم)

التقويم

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

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:

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
اريُ ر
20إلى:
اكىم عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من/ / :
الت يُ
العاش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :المنحنُُالتكر يُ
ر ُ
الصف:
التكامل األفقي------------- :
التكامل الرأسي :
التعلم القبلي :
الرقم

1
2

النتاجات الخاصة

ي ي
تعرفُُالربيعياتُُوالمئيناتُ ُ،
ُوإيجادهُاُللبياناتُُالم َّ
بوبةُُفُُجداولُُ
تكراريةُُباستعمالُُالمنحنُُالتكراريُُ ر
اكىم
الت ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

التقويم

20 /

/

التنفيذ
الزمن

اإلجراءات

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

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

تفكير ناقد

تقويم الطالب  /أوراق عمل  /واجب بيتي

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
النتاجات
الشعبة الحصة
المتحققة

الواجب البيتي

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

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

اقتراحات للتحسين :

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

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

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

إعداد المعلمين  /المعلمات )1 :

)3

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

الصفحة (

/

)

Form # QF 12-46 Rev.a

خطة درس
ي
العاش رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :مقاييسُُالتشتتُُللجداولُُالتكراريةُُذاتُُالفئاتُ عدد الحصص(:
ر ُ
الصف:
التكامل الرأسي ----------- :
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

1

ي
إيجادُمقاييسُُالتشتتُُللبياناتُُ
ُ
َّ
فئات
المنظمةُُفُُجداولُُتكراريةُُذاتُُ ُ

المواد واألدوات
والتجهيزات (مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

التقويم
اإلستراتيجية

)التاريخ:من20 / / :إلى:
التكامل األفقي------------- :
التنفيذ
اإلجراءات

األداة

الزمن

الكتاب المدرسي

اسئله واجوبه

مالحظه

قائمه
رصد

التعلم القبلي

دليل المعلم

تفكير ناقد

تقويم معتمد على
االداء

سلم
تقدير
لفظي

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

السبوره والطباشير
الملونه

/

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

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
العاش المبحث :رياضيات عنوان الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :احتماالتُُالحوادثُُالمتنافيةُ عدد الحصص ) ( :التاريخ  :من20 / / :إلى20 / / :
ر ُ
الصف:
التكامل األفقي-----
التكامل الرأسي:
التعلم القبلي :
الرقم

النتاجات الخاصة

المواد واألدوات والتجهيزات
(مصادر التعلم)

1

الحوادثُ
ُ
حسابُُاحتماالتُُ
وغتُالمتنافيةُ،ومتممةُُ
المتنافية ُ،ر ُ
الحادثُ

الكتاب المدرسي

تدريس
مباشر

مالحظه

دليل المعلم

العمل
التعاوني

تقويم
معتمد على
االداء

ُ

السبوره والطباشير الملونه

استراتيجيات
التدريس

التقويم
اإلستراتيجية

اسئله
واجوبه
تفكير ناقد

التأمل الذاتي:
أشعر بالرضا عن:

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

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

تحديات واجهتني:

التنفيذ
الزمن

األداة

اإلجراءات

قائمه
رصد

التعلم القبلي

سلم
تقدير
عددي

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

اليوم والتاريخ

جدول المتابعة اليومي
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
غتُالمستقلةُ عدد الحصص) (:التاريخ:من20 / / :إلى:
العاش رياضيات الوحدة  :اإلحصاءُُواالحتماالتُ عنوان الدرس :احتماالتُُالحوادثُُالمستقلةُُوالحوادثُُ ر ُ
ر ُ
الصف:
التكامل األفقي--------- :
التكامل الرأسي ---------- :
التعلم القبلي ----------- :
الرقم

1

النتاجات الخاصة

تميتُالحوادثُُالمستقلةُُمنُُالحوادثُُ
رُ
غتُالمستقلةُ،وحسابُُاحتماالتها
رُ

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات
التدريس

التقويم

التنفيذ

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

ُ

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:

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

