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    ع 11الصف :                      املتغري العشوائي املنفصلالدرس :             املبحث: الرايضيات              
      اىل                 الفرتة الزمنية : من                            عدد احلصص :          

 ...........................................................مالحظات مديرة المدرسة:..........................
 ...............مالحظات المشرف التربوي:....................................................................                  

 
 

 

 

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   ية اجعة الطالبات مبفهوم األقرتان والتجربة العشوائمر  متهيد -

   وكيفية إجياد احتمال احلادث .Ωوالفضاء العيين  

    

    العرض :

  عريف املتغري العشوائي  الوارد يف مقدمة الدرس أوضح 1من خالل تقدمي نشاط  أن تتعرف الطالبة اىل املتغري  -

  املنفصل ؟ ح  ومداه جمموعة جزئية من Ωالذي جماله ان األقرتان ق  العشوائي املنفصل 

   .قابلة للعد هو متغري عشوائي منفصل  

    

    

    

  مع  1حل مترين  مع الطالبات  1أوضح اهلدف من خالل مناقشة مثال  أن جتد الطالبة مدى املتغري  -

  املتابعة والتصحيح .  العشوائي لتجربة عشوائية معطاة 

    

   ن،...،س 2،س 1اذا كان ق متغري عشوائي منفصل مداه س أن تتعرف الطالبة احتمال أن  -

   ( ر)سويرمز هلا ابلرمز لر فأن احتمال أن يتخذ ق القيمة س (  رل)س يتخذ ق القيمة س 

    Ωيساوي احتمال احلادث املكون من مجيع عناصر  

   2مث أانقش  مثال ر س املرتبطة ابلعدد 

    

  متابعة حلول الطالبات  على السبورة 6أكلف الطالبات حل متارين ومسائل ص أن حتل الطالبة متارين منتمية  -

  السبورة وتقدمي على  بييت . 

  . التغذية الراجعة  
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    ع11الصف :                    توزيع األحتمايلالالدرس :                     املبحث: الرايضيات            
 اىل             الفرتة الزمنية : من                                    عدد احلصص :          

 .........................مالحظات مديرة المدرسة:............................................................
 ...............مالحظات المشرف التربوي:....................................................................                  

 
 

 

 

      
 
 
 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   وائي مراجعة الطالبات يف احتمال احلادث ، املتغري العش تمهيد :

   املنفصل . 

    

    العرض : 

  عريف التوزيع األحتمايل ؟ مايل تقدمي تعريف التوزيع االحت 1من خالل مناقشة نشاط  أن تتعرف الطالبة اىل التوزيع  -

   1وجدول التوزيع األحتمايل مث مناقشة مثال  األحتمايل 

    

    

   صمع الطالبات اىل خواأتوصل  1من خالل مناقشة مثال  أن تتعرف الطالبة اىل خواص  -

    8التوزيع االحتمايل الوارد يف أتعلم ص  التوزيع األحتمايل 

    

    

  مع املتابعة  2حل مترين  كتاب  الوارد يف ال 2، نشاط  2مناقشة الطالبات يف مثال  ان توظف الطالبة ماسبق يف حل  -

  . والتصحيح على السبورة 9،  8املدرسي ص   أمثلة متنوعة

    

    

  متابعة حل الطالبات مع  على السبورة  10أكلف الطالبات حل متارين ومسائل ص أن حتل الطالبة متارين منتمية  -

  تعزيز االجاابت الصحيحة  بييت . 
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 ع11الصف :                                   التوقع الدرس :              املبحث: الرايضيات                
 اىل           نية : من            زمالفرتة ال           عدد احلصص:                         

             
 ..........مالحظات مديرة المدرسة:.....................................................................                

 ....................................مالحظات المشرف التربوي:...............................................                  

 

 
 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   ، نفصلاملتغري العشوائي املمراجعة الطالبات يف  تمهيد :

   التوزيع األحتمايل . 

    

    العرض : 

  عريف توقع املتغري العشوائي  كنشاط تقدميي للتوصل   1أقوم مبناقشة نشاط  الطالبة توقع املتغري العشوائي تعرفأن  -

  املنفصل ؟ 11الوارد ص  اىل تعريف التوقع املنفصل .

    

   لبات ( مبشاركة الطا2( ، نشاط )1مناقشة مثال ) ئي أن حتسب الطالبة توقع املتغري العشوا -

    املنفصل 

    

  ( مع املتابعة 1حل مترين ) 11أقوم مبناقشة أتعلم الوارد يف الكتاب ص  وأن توضح الطالبة العالقة بني التوقع  -

  والتصحيح وتعزيز اإلجاابت   الوسط احلسايب .

  الصحيحة   

   وأوضح اخلصائص  12أقوم مبناقشة أتعلم ص صائص التوقع أن تتعرف الطالبة اىل خ -

   الواردة فيه . 

    

   ب لكتامناقشة الطالبات يف األمثلة الواردة يف ا ان توظف الطالبة ماسبق يف حل  -

   على السبورة 12املدرسي ص أمثلة متنوعة

    

    

    

  متابعة حل الطالبات مع  واجب  13حل التمارين صاكلف الطالبات  أن حتل الطالبة متارين متنوعة-

   تقدمي التغذية الراجعة هلن . بييت  
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 ع 11الصف :                       التوزيع ذو احلدين        الدرس :        املبحث: الرايضيات                   
 اىل           الفرتة الزمنية : من                         عدد احلصص:                           

 

 .................مالحظات مديرة المدرسة:....................................................................               
 ...............مالحظات المشرف التربوي:....................................................................                  

 

 
 

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ هدافاأل

   ري مراجعة الطالبات يف التجارب العشوائية ، املتغ متهيد : 

   العشوائي املنفصل . 

    العرض : 

  عددي خصائص التوزيع   يفأعرض على السبورة اخلصائص اليت جيب أن تتواجد  أن تتعرف الطالبة اىل التوزيع  -

  ذو احلدين ؟ لعشوائي املنفصل ليكون ذو حدين .املتغري ا ذو احلدين 

   مع الطالبات  . 2،  1مث أانقش نشاط  

    

  أكلف الطالبات حل  اح الجياد احتمال النج 15أوضح النظرية الواردة ص  أن جتد الطالبة احتمال النجاح  -

  مع املتابعة  2، 1مترين  على السبورة  1يف ر من املرات مث أانقش مثال  لتوزيع ذو حدين 

  والتصحيح  مبشاركة الطالبات لتوضيح اهلدف . 

    

    

   اخلاصة 16تقدمي النظرية ص 3من خالل نشاط  يأن جتد الطالبة توقع املتغري العشوائ -

    2 بتوقع املتغري العشوائي ذو احلدين مث  حل مثال ذو احلدين 

    

    

  متابعة حلول الطالبات على   18،17أكلف الطالبات حل متارين ومسائل ص مية أن حتل الطالبة متارين منت -

  السبورة وتقدمي التغذية  بييت .واجب  

  الراجعة .  
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 ع  11 الصف :          العالمة املعيارية                            املبحث: الرايضيات              الدرس :          
 اىل         الفرتة الزمنية : من                          عدد احلصص:                          

 
 ................سة:.....................................................................مالحظات مديرة المدر                
 ...............مالحظات المشرف التربوي:....................................................................               

 

 

 

 

 

 

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

    متهيد :

   2، نشاط  1أوضح اهلدف من خالل مناقشة نشاط  أن جتد الطالبة الوسط احلسايب، -

   مبشاركة الطالبات على السبورة . واالحنراف املعياري لبياانت معطاة

    

    العرض :

  عريف العالمة املعيارية؟ أانقش الطالبات يف تعريف العالمة املعيارية أن تعرف الطالبة العالمة املعيارية -

   على 19الواردة يف الكتاب املدرسي ص 

    1السبورة مث أانقش مثال  أن جتد الطالبة العالمة املعيارية  -

    

  عددي خصائص العالمة  ريةأانقش الطالبات يف خصائص العالمات املعيا ريةأن حتدد الطالبة خصائص العالمة املعيا-

  املعيارية؟ على    5،  4،  3من خالل مناقشة األنشطة  

   السبورة .  

    

   اب أانقش الطالبات يف األمثلة الواردة يف الكت أن توظف الطالبة اخلصائص يف حل أمثلة-

   على السبورة 22، 21املدرسي ص  متنوعة 

    

    

  مشاركة الطالبات  واجب  23-22أكلف الطالبات حبل التمارين ص ين متنوعةأن حتل الطالبة متار  -

  يف احلل وتقدمي التغذية  بييت 

  الراجعة هلم  
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 ع    11الصف :       التوزيع الطبيعي                           الدرس :        املبحث: الرايضيات                   
 اىل                 الفرتة الزمنية : من                     عدد احلصص:                       

 

 ...............مالحظات مديرة المدرسة:...................................................................
 ......................................................................مالحظات المشرف التربوي:..........

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   طرق متثيل البياانت بيانياً .مراجعة  متهيد :
    

    العرض :
  مىت يكون املنحىن  د يفأانقش الطالبات يف املنحىن الطبيعي الوار  أن تتعرف الطالبة إىل املنحىن-

  طبيعي؟ الكتاب املدرسي على السبورة الطبيعي أو املعتدل
    
  املنحىن عددي خصائص   أانقش الطالبات يف خصائص املنحىن الطبيعي أن تعدد الطالبة خصائص املنحىن-

  الطبيعي ؟ على السبورة23صالواردة يف الكتاب املدرسي  الطبيعي
    
  ما هو املنحىن الطبيعي اريأانقش الطالبات يف املنحىن الطبيعي املعي أن تعرف الطالبة املنحىن الطبيعي -

  املعياري؟ على السبورة 24صالوارد يف الكتاب املدرسي  املعياري
    

 لطالبة إىل جدول املساحة أن تتعرف ا-
أانقش الطالبات يف كيفية استخدام جدول 

 كيف نستخدم اجلدول ؟ املساحة
 

   بلكتااحتت املنحىن الطبيعي املعياري الوارد يف  حتت املنحىن الطبيعي املعياري
   املدرسي 
    
   ت ساحة حتأانقش الطالبات يف كيفية اجياد امل أن جتد الطالبة املساحة حتت املنحىن -

   املنحىن الطبيعي املعياري على السبورة الطبيعي املعياري
   2، نشاط   2،  1من خالل مناقشة مثال  
    
    كتابأانقش الطالبات يف األمثلة الواردة يف ال أن حتل الطالبة أمثلة متنوعة -
   املدرسي على السبورة 
    
  مشاركة الطالبات  واجب 27لف الطالبات حبل التمارين صأك أن حتل الطالبة متارين منتمية -
  وتقدمييف احلل على السبورة  بييت . 
  التغذية الراجعة .  
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 ع   11الصف :                                  تطبيقات     الدرس :          املبحث: الرايضيات                 
 اىل    ة : من                     يالفرتة الزمن    د احلصص:                   عد          

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

    مراجعة حساب املساحة حتت املنحىن الطبيعي املعياري متهيد 
    
    

    :العرض 
  مع املتابعة 1حل مترين  ( لتوضيح اهلدف مبشاركة  2،  1مناقشة األمثلة )  أن توظف الطالبة منحىن  -1

  والتصحيح . الطالبات  التوزيع الطبيعي يف حل مسائل 
    عملية 

    
    
    
  متابعة حل الطالبات  على الدفاتر 29تكليف الطالبات حل التمارين ص  أن حتل الطالبة متارين منتمية  -

  وتعزيز اإلجاابت   
  الصحيحة .   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

 ................مالحظات مديرة المدرسة:..................................................................... 
 ...............مالحظات المشرف التربوي:....................................................................                    
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 ع  11لصف :ا              املتتاليات             الدرس:                  املبحث: الرايضيات              
 ىل  إ         الفرتة الزمنية: من                  احلصص:                   عدد       

 ................مالحظات مديرة المدرسة:.....................................................................
 ..........................................................................مالحظات المشرف التربوي:........                   

 

       

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   ية متتالو راجعة الطالبات يف متتالية األعداد الزوجية م :متهيد 

   األعداد الفردية .  

    :العرض 

  1سأكلف الطالبات حل    2، نشاط  1ابحلوار واملناقشة وعرض نشاط  ة أن تتعرف الطالبة مفهوم املتتالي -

  مع متابعة احلل وتعزيز   34أتوصل ايل تعريف املتتالية الوارد ص  

  اإلجاابت الصحيحة   

    

   ب مناقشة الطالبات يف األمثلة الواردة يف الكتا  أن جتد الطالبة حدود متتالية اذا -

   املدرسي على السبورة  علم حدها العام 

    

    

   لبات طرح عدة امثلة على السبورة ومناقشتها مع الطا ليةأن جتد الطالبة احلد العام ملتتا -

   . 3شاط جياد احلد العام للمتتالية ومن مث مناقشة نال معطاه 

    

    

   ومناقشته مع الطالبات ابإلضافة   2طرح مثال  م أن توظف الطالبة قانون احلد العا -

   .  اىل أمثلة مشاهبة  حل متارين متنوعة يف للمتتالية 

    

  مشاركة الطالبات يف احلل  يت واجب بي 36ائل ص أكلف الطالبات حل متارين ومس أن حتل متارين متنوعة  -

  على السبورة  
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 ع  11لصف :ا                        املتسلسالت  الدرس:             املبحث : الرايضيات                  
 ىل   إ             الفرتة الزمنية: من                 عدداحلصص:                         

 .........ديرة المدرسة:.....................................................................مالحظات م   
 .................مالحظات المشرف التربوي:............................................................                     

 

      
 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   مراجعة الطالبات يف مفهوم املتتالية  متهيد :

    

    العرض : 

  ؟عريف املتسلسلة  ة تسلسلللتوصل اىل مفهوم امل 37ص النشاطأقوم بطرح  أن تتعرف الطالبة مفهوم  -

    املتسلسلة 

    

  تكليف الطالبات حل  أوضح الفرق بني املتتالية واملتسلسلة من خالل  أن متيز الطالبة بني املتتالية  -

  ( مع املتابعة 1)مترين كتابة عدة أمثلة على السبورة  واملتسلسلة

  . والتصحيح  

   يدرسيف األمثلة الواردة ابلكتاب امل اتمناقشة الطالب أن تعرب الطالبة عن املتسلسلة  -

    (∑)بداللة رمز اجملموع سيجما 

    

   درسييف األمثلة الواردة ابلكتاب املات مناقشة الطالب أن تكتب الطالبة مفكوك أو جمموع -

    متسلسلة مبعلومية حدها العام 

    

    

   . قشة  الطالبات  يف خواص اجملموع على السبورةمنا أن تتعرف الطالبة اىل خصائص  -

    اجملموع .

    

   لتوضيح اهلدف  3، مثال  3مناقشة نشاط  أن جتد الطالبة جمموع املتسلسلة  -

    املنتهية ابستخدام اخلواص 

    

   متابعة الطالبات مناقشة التمارين مبشاركة الطالبات  ان حتل الطالبة متارين متنوعة -

  احلل وتعزيز االجاابت يف   

  . الصحيحة  
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 ع   11الصف :                        املتتاليات احلسابية الدرس:                  املبحث : الرايضيات                
 ىل  إ             الفرتة الزمنية: من                  احلصص:                        عدد        

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   ،م للمتتالية املتتالية هي ..... ، احلد العا متهيد :

   الوسط احلسايب ، حل معادالت خطية مبتغريين  

    

    العرض : 

  عريف املتتالية احلسابية ؟ صل مبشاركة الطالبات للتو   1مبناقشة نشاط أقوم   بيةأن تتعرف الطالبة املتتالية احلسا-

   فهوم املتتالية احلسابية مل 

    2مناقشة نشاط   يةابان متيز الطالبة املتتالية احلس -

    

  1حل مترين تكليف الطالبات استنتاج احلد العام للمتتالية احلسابية  أن تستنتج الطالبة احلد العام  -

  مع املتابعة والتصحيح  ( د حيث : 1 –= أ + ) ن  نح  للمتتالية احلسابية 

   اس: قيمة احلد ، ن : رتبة احلد ، د : األس نح  

    

    3ونشاط   3،  2،  1مناقشة األمثلة  ن توظف احلد العام يف حل أ -

   الواردة يف الكتاب املدرسي . متارين متنوعة 

    

    

   توضيح مفهوم الوسط احلسايب واستنتاج أن  أن تتعرف الطالبة األوساط  -

   1األول / عدد األوساط + –د = احلد األخري  احلسابية .

    

   على السبورة . 4، نشاط  4مناقشة مثال  خل الطالبة أوساطا حسابية أن تد -

    عددين معلومني بني 

    

  متابعة حلول الطالبات على  واجب بييت  45صاكلف الطالبات حل التمارين  أن حتل الطالبة متارين متنوعة-

  السبورة وتقدمي التغذية   

  الراجعة .  

    

    

    

 ......مالحظات مدير/ة المدرسة:............................................................................         
 .........................مالحظات المشرف/ة التربوي/ة:....................................................                 
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 ع  11لصف :ا                  جمموع املتسلسلة احلسابيةالدرس:     بحث الرايضيات              امل        
 ىل  إ        الفرتة الزمنية: من                                         احلصص:عدد         

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   ... ، املتتالية احلسابيةهي .. تمهيد :

   احلد العام للمتتالية احلسابية  ... 

    

    العرض : 

  = ......ن جـ  100- 1أكتب على السبورة  االعداد من  أن تستقرىء الطالبة قاعدة جمموع -

   وأمسع من الطالبات كيف يتم اجياد جمموعها املتسلسلة احلسابية . 

  1مترين حل يف الطالباتتكل مث أوضح طريقة غاوس الجياد اجملموع  

  مع املتابعة والتصحيح .   واستنتج القانون مبشاركة الطالبات  

    

    

   أانقش األمثلة الواردة يف الكتاب املدرسي أن توظف الطالبة القاعدة يف حل -

    أمثلة متنوعة 

    

  متابعة حلول الطالبات على   جب بييت وا 48صاكلف الطالبات حل التمارين  حتل الطالبة متارين متنوعةأن -

  السبورة وتقدمي التغذية   

  الراجعة .   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 .....مالحظات مدير/ة المدرسة:............................................................................    
 ...مالحظات المشرف/ة التربوي/ة:..........................................................................   
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 ع  11لصف : ا                       اهلندسية  املتتالية الدرس:                  املبحث: الرايضيات       
   ىلإ                         رتة الزمنية: منالف         احلصص:               عدد        

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   ..املتتالية احلسابيةهي ..... ، حدها العام .. متهيد :

    

    

    العرض : 

  ة اهلندسية ؟عريف املتتالي طرح املوقف احليايت من الكتاب املدرسي  ة دسيان تتعرف الطالبة املتتالية اهلن -

   ومناقشته مع الطالبات ومنه نصل اىل  49ص 

   تعريف املتتالية اهلندسية . مع الرتكيز على  من  سيةان متيز الطالبة املتتالية اهلند -

   أساس املتتالية اهلندسية . غريها 

   هاة منوطرح أمثلة خمتلفة ملتتاليات لتمييز اهلندسي 

    

  = ......... نح  يةمن خالل التعريف نكتب الصورة العامة للمتتال بة احلد العام ان تستنتج الطال -

   اهلندسية ، مث يتم استنتاج احلد العام  1-ر ن× = أ  ناهلندسية ح للمتتالية

    

  مع املتابعة  1حل مترين  على السبورة  4،  3،  2،  1مناقشة األمثلة  أن توظف احلد العام للمتتالية -

  والتصحيح .   يف حل أمثلة متنوعة .ندسية اهل

    

  الوسط اهلندسي هو ..... مناقشة تعريف الوسط اهلندسي  أن تعرف الطالبة الوسط اهلندسي  -

    

   مناقشة قاعدة الوسط اهلندسي  أن تتعرف الطالبة اىل قاعدة  -

    الوسط اهلندسي 

    

  متابعة حلول الطالبات على  على الدفاتر 52ص اكلف الطالبات حل التمارين  على  أن حتل الطالبة متارين متنوعة-

  السبورة وتقدمي التغذية   الدرس .

  الراجعة .   

    

    

    

    

    

 .......مالحظات مدير/ة المدرسة:...........................................................................      
 .مالحظات المشرف/ة التربوي/ة:............................................................................              
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  ع  11الصف :             عها املنتهية وجممو املتسلسلة اهلندسية الدرس:              املبحث : الرايضيات        
 ىل   إ                       الفرتة الزمنية : من                               احلصص :عدد         

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   املتتالية اهلندسية هي ............ تمهيد : 

   احلد العام للمتتالية اهلندسية ........... 

    

    العرض :

  =  نجـ  دودالستنتاج قاعدة جمموع أول ن من ح 1مناقشة نشاط  جمموع  أن تستنتج الطالبة قاعدة -

   متسلسلة هندسية على السبورة .  أول ن من حدود متسلسلة هندسية

    

    

  مع املتابعة 1حل مترين  يف  أانقش الطالبات يف حل األمثلة واألنشطة الواردة أن توظف الطالبة القاعدة يف حل -

  والتصحيح . على السبورة .  55 – 54الكتاب املدرسي  عة أمثلة متنو 

    

    

  متابعة حل الطالبات  رسي أكلف الطالبات حل التمارين الواردة يف الكتاب املد أن حتل الطالبة متارين متنوعة  -

  وتعزيز اإلجاابت  واجب بييت   56ص 

  الصحيحة .  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ......مالحظات مدير/ة المدرسة:............................................................................
 ...مالحظات المشرف/ة التربوي/ة:...........................................................................           
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 ع  11لصف : ا                        القطع املكاىفء الدرس:      املبحث: الرايضيات                         
 ىل  إ    الفرتة الزمنية: من                                        احلصص: عدد         

 .........................................................................مالحظات مدير/ة المدرسة:.........
 ...مالحظات المشرف/ة التربوي/ة:...........................................................................           

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   مراجعة األشكال اهلندسية املختلفة . متهيد :

   احملل اهلندسي هو ................... 

    

    العرض :

  عريف القطع املكاىفء ؟  مناقشة الطالبات يف تعريف القطع املكاىفء الوارد يف تعرف الطالبة القطع املكاىفءأن  -

   على السبورة مع الشرح . 63الكتاب املدرسي ص 

    

   مناقشة الطالبات يف بعض املصطلحات اخلاصة ابلقطع  أن تتعرف الطالبة اىل بعض  -

   املكاىفء على السبورة مع الشرح والتفسري . املكاىفء املصطلحات اخلاصة ابلقطع

    

  مع املتابعة 1حل مترين  يف  مناقشة الطالبات يف استنتاج معادلة القطع املكاىفء أن تستنتج الطالبة معادلة القطع -

  التصحيح .و   الوضع القياسي يف احلاالت املختلفة على السبورة مع املكاىفء يف الوضع القياسي للحاالت 

   الشرح والتفسري . املختلفة .

    

   مناقشة الطالبات يف حل األمثلة الواردة يف الكتاب  ان توظف الطالبة ماسبق يف حل  -

   على السبورة مع الشرح . 67-64املدرسي ص  املتنوعة .أمثلة 

    

    

  احلليف  مشاركة الطالبات على السبورة  67ومسائل ص أكلف الطالبات حل متارين  أن حتل الطالبة متارين منتمية  -

  وتقدمي على السبورة   

  .التغذية الراجعة   
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 ع   11لصف :ا                       القطع الناقص      املبحث: الرايضيات               الدرس:        
 ىل        إ الفرتة الزمنية: من                                        احلصص: عدد         

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   األشكال اهلندسية املختلفة  متهيد : 

   احملل اهلندسي هو ............ 

    

    العرض : 

  عريف القطع الناقص؟ مناقشة الطالبات يف تعريف القطع الناقص الوارد يف  أن تعرف الطالبة القطع الناقص -

   على السبورة مع الشرح . 68الكتاب املدرسي ص 

    

   مناقشة الطالبات يف بعض املصطلحات اخلاصة ابلقطع  أن تتعرف الطالبة اىل بعض  -

   الناقص على السبورة مع الشرح والتفسري . الناقص  املصطلحات اخلاصة ابلقطع

    

  مع املتابعة 1حل مترين   مناقشة الطالبات يف استنتاج معادلة القطع الناقص يف أن تستنتج الطالبة معادلة القطع -

  . والتصحيح  الوضع القياسي يف احلاالت املختلفة على السبورة مع الناقص يف الوضع القياسي للحاالت 

   الشرح والتفسري . املختلفة .

    

    

  عريف األختالف املركزي ؟ مناقشة الطالبات يف تعريف القطع األختالف املركزي  أن تتعرف الطالبة األختالف  -

   على السبورة مع الشرح والتفسري 69للقطع الناقص ص  املركزي للقطع الناقص 

    

   مناقشة الطالبات يف حل األمثلة الواردة يف الكتاب  ل أن توظف الطالبة ماسبق يف ح -

   على السبورة مع الشرح . 72 - 69املدرسي ص  األسئلة املتنوعة 

    

  مشاركة الطالبات يف احلل  على السبورة  73أكلف الطالبات حبل التمارين ص  أن حتل الطالبة متارين منتمية  -

  وتقدمي التغذية الراجعة هلن  

    

    

    

    

    

    

 ......مالحظات مدير/ة المدرسة:............................................................................
 .................................مالحظات المشرف/ة التربوي/ة:............................................            
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 ع   11لصف :ا                القطع الزائد               الدرس:          املبحث: الرايضيات                  
 ىل        إ       الفرتة الزمنية: من                   احلصص:                        عدد       

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   كال اهلندسية املختلفة األش متهيد : 

   احملل اهلندسي هو ............ 

    

    العرض : 

  عريف القطع الزائد؟ مناقشة الطالبات يف تعريف القطع الزائد الوارد يف  أن تعرف الطالبة القطع الزائد -

   على السبورة مع الشرح . 74الكتاب املدرسي ص  

    

   مناقشة الطالبات يف بعض املصطلحات اخلاصة ابلقطع  ض أن تتعرف الطالبة اىل بع -

   الزائد على السبورة مع الشرح والتفسري . املصطلحات اخلاصة ابلقطع الزائد 

    

  مع املتابعة 1حل مترين   مناقشة الطالبات يف استنتاج معادلة القطع الزائد يف أن تستنتج الطالبة معادلة القطع -

  والتصحيح .  الوضع القياسي يف احلاالت املختلفة على السبورة مع ع القياسي للحاالت الزائد يف الوض

   الشرح والتفسري . املختلفة .

    

    

  عريف األختالف املركزي ؟ مناقشة الطالبات يف تعريف القطع األختالف املركزي  أن تتعرف الطالبة األختالف  -

   على السبورة مع الشرح والتفسري 74لنزائد ص للقطع ا املركزي للقطع الزائد 

    

    

    

   مناقشة الطالبات يف حل األمثلة الواردة يف الكتاب  أن توظف الطالبة ماسبق يف حل  -

   على السبورة مع الشرح . 77-75املدرسي ص  األسئلة املتنوعة 

    

  مشاركة الطالبات يف احلل  على السبورة  78ل التمارين ص أكلف الطالبات حب أن حتل الطالبة متارين منتمية  -

  وتقدمي التغذية الراجعة هلن  

    

    

    

    

 ......مالحظات مدير/ة المدرسة:............................................................................
 .........................................................................مالحظات المشرف/ة التربوي/ة:....            
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 ع    11الصف :          النهاايت                   الدرس :             املبحث: الرايضيات                   
 الفرتة الزمنية : من               اىل                 :              عدد احلصص          

 ................مالحظات مديرة المدرسة:.....................................................................
 ..............................................مالحظات المشرف التربوي:.....................................                  

 
 

 

 

 

        

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   نهاية خالل الرسم مفهوم الوامهد من  (1أانقش نشاط ) متهيد :

   .للطالبات  

    

    العرض : 

   خالل أوضح كيف جند النهاية من  (1أانقش مثال ) أن جتد الطالبة هناايت اقرتاانت  -

   اجلدول  ابستخدام اجلداول 

    عضهابأعطي أمثلة للنهاية يف احلالة السابقة ، أحل  

   هارةكد من اتقان املواترك بعضها للطالبات مع التأ 

   املطلوبة . 

    

    

  مع املتابعة  2حل مترين   على السبورة  3، نشاط  2، نشاط  2أانقش مثال  أن جتد الطالبة هناية اقرتاانت  -

  والتصحيح . اللخوأوضح مىت تكون هناايت االقرتاانت موجودة من  معطاه ابستخدام الرسم 

   الرسم . 

   اد لة على السبورة وأطلب من الطالبات اجيأعطي أمث 

   النهاية . 

    

  مشاركة الطالبات يف احلل  واجب   87أكلف الطالبات حل متارين ومسائل ص أن حتل الطالبة متارين منتمية -

  على السبورة وتقدمي التغذية بييت . 

  الراجعة هلن .  

    

    

    

    



 18 

 
 ع   11الصف :     النهاايت                  يف الدرس :نظرايت    املبحث: الرايضيات                         
 اىل          الفرتة الزمنية : من                       عدد احلصص :                           

 ................مالحظات مديرة المدرسة:.....................................................................
 ..................................................................................مالحظات المشرف التربوي:.                  

 
 

 

 

      
 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   يات واع منحنارسم منحىن اقرتان اثبت ، واقرتان خطي وأن تمهيد :

   كثريات حدود  ، جاس ، جتاس واستنتج مع الطالبات  

   النهاايت يف هذه االقرتاانت . 

    العرض : 

  مع املتابعة  1حل مترين  اانت القرت أعطي أمثلة إلجياد النهاايت لألنواع السابقة من ا أن تتعرف الطالبة اىل نظرايت  -

  والتصحيح . قش الطالبات حبلها اليت مت ذكرها واان النهاايت 

    

    

   منها أكتب نظرايت النهاايت الواردة ابلدرس وأوضح كل  أن تطبق الطالبة نظرايت النهاايت -

   ابألمثلة . 

   غري  وأوضح ابألمثلة اذا كانت هناية أحد االقرتاانت 

   موجودة فال نطبق النظرايت . 

    

    الكتاب يفالواردة واألنشطة مناقشة الطالبة يف األمثلة  ة متنوعةأن حتل الطالبة أمثل -

   املدرسي . 

    

  مشاركة الطالبات يف احلل  بورة مبشاركة الطالبات على الس93مناقشة التمارين ص  ان حتل الطالبة متارين متنوعة -

  على السبورة وتقدمي   

  الراجعة هلن .التغذية   
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 ع11الصف :                    غري املعينة   رةالصو  النهاايت واملبحث: الرايضيات              الدرس :        
  اىل       احلصص:                    الفرتة الزمنية : من                     عدد          

             

 ..........مالحظات مديرة المدرسة:.....................................................................                
 .............................................................................مالحظات المشرف التربوي:......                  

 

 
 

        
     

            

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   دما لطالبات بنهاية االقرتان النسيب عناذكر ا تمهيد :

   تكون هناية املقام التساوي صفر  

    

    العرض : 

  فرع أ ، ه  1حل مترين   أوضح أنه عندما النهاية = صفر/صفر فان  - عينةأن جتد الطالبة هناية الكمية غري امل -

  حيح . مع املتابعة والتص النهاية موجودة ونستخدم طرق التحليل ، 

   وتوحيد املقامات واالختصار لتعينها  

    

   بني اذكر ابلفرق بني مربعني والفرق بني مكع - 

   وجمموع مكعبني والضرب ابملرافق وحتليل  

   كثري احلدود . 

   أحل  ،أعطي أمثلة للنهاية يف احلالة السابقة  - 

    بعضها وأترك بعضها للطالبات مع التأكد من 

   اتقان املهارة املطلوبة  

    95صالوارد يف الكتاب أوضح  أتعلم  - 

   عليه .وأعطي أمثلة  

    

   مشاركة الطالبات يف احلل   واجب بييت  99صاكلف الطالبات حل التمارين  أن حتل الطالبة متارين متنوعة-

  وتقدمي التغذية الراجعة هلن   
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 ع  11الصف :                       الدائرية االقرتاانت  هناايت الدرس :  املبحث: الرايضيات                        
 الفرتة الزمنية : من                              اىل      عدد احلصص:                           

 

 ...................................................................................مالحظات مديرة المدرسة:..               
 ...............مالحظات المشرف التربوي:....................................................................                  

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

    مراجعة الطالبات يف قوانني ضعف الزاوية ، تمهيد :

   بعية الر  زاوية االسناد ، والنسب املثلثية للزوااي 

   والزوااي اخلاصة . 

    

    العرض :

    أن هنا جاس/س عندمالتوضيح   1أانقش مثال  اىل هناية جاس /س  لطالبةا ان تتعرف -

    1س تقرتب من الصفر =  صفر س عندما 

   ندما عالنظرية هنا ظاس/س اجلزء الثاين من أوضح  

   ها .وأثبت0س  ان تتعرف الطالبة اىل هناية ظاس /س  -

   لتوضيح النظرية  2، نشاط  2أانقش مثال  صفر عندما س 

   الواردة يف الكتاب 

    

  فرع أ ، ج مع 1حل مترين  أوضح اخلاصية  هناية جاأس /س = أ  ان تتعرف الطالبة اىل هناية جاأس /س  -

  املتابعة والتصحيح . أمثلة عليها . واعطي  0عندما  س

    

   أوضح اخلاصية  هناية ظاأس /س = أ  ان تتعرف الطالبة اىل هناية ظاأس /س  -

   واعطي أمثلة عليها .  0عندما   س

    

   ةثلثيمأعطي أمثلة على النظرية تتضمن تطبيق قوانني  أن حتل الطالبة أمثلة متنوعة  -

   من الكتاب  .  3أانقش مثال  

    

  متابعة حلول الطالبات على   102متارين ومسائل ص أكلف الطالبات حل  حتل الطالبة متارين متنوعةأن -

  السبورة وتقدمي التغذية  واجب بييت .  

  . الراجعة  
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  ع11الصف :                ∞  عندما س هناية األقرتان  رس :املبحث: الرايضيات              الد          
 اىل               عدد احلصص:                    الفرتة الزمنية : من                                 

 ..........................................................................مالحظات مديرة المدرسة:.....                
 ...............مالحظات المشرف التربوي:....................................................................               

 

 

         

 

 

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   مراجعة نظرايت النهاايت  هيد :تم

    

    العرض : 

   س/1أقوم برسم اقرتاانت اثبت ، ق)س(=س، - إىل هناايت اقرتاانتالطالبة أن تتعرف  -

   س، جـ/1أوضح من خالل الرسم هناية س ، - ∞عندما س 

    103أستنتج مع الطالبات النظرية ص  - 

   من الكتاب . 1قش مثال أان - 

    

  فرع أ،ب 1حل  مترين  أانقش الطالبات يف النظرايت الواردة يف الكتاب- إىل نظرايت يف الطالبة أن تتعرف -

  مع املتابعة والتصحيح . مع توضيحها ابألمثلة ∞النهاايت عندما س 

    

   أوضح ابألمثلة هناية كثريات حدود عندما س - دود  هناية كثري حالطالبة أن جتد  -

    ∞تقرتب من ∞ عندما س 

    

   أوضح كيفية اجياد هناية اقرتان نسيب يف  - هناية اقرتان نسيبالطالبة أن جتد -

   احلاالت عندما درجة البسط أقل ، يساوي ، أكرب بصورة كثري حدود على كثري 

   من الكتاب . 3مث أانقش مثال  من درجة املقام حدود

    

  متابعة حلول الطالبات   واجب بييت105أكلف الطالبات حل متارين ومسائل ص  متارين منتميةالطالبة  أن حتل  -

  السبورة وتقدمي على   

  . التغذية الراجعة  
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 ع  11الصف :                         االتصال          الدرس :     ايضيات                 ر املبحث: ال           
  عدد احلصص:                           الفرتة الزمنية : من                    اىل          

 ..............مالحظات مديرة المدرسة:..................................................................... 
 ...............................مالحظات المشرف التربوي:...............................................                      

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

   ور تذكري الطالبات يف قوانني النهاايت وحل الص تمهيد :

   ري املعينة غ 

    

    العرض : 

   مع الطالبات  من الكتاب  2أانقش نشاط - اىل اتصال اقرتان عند الطالبة أن تتعرف -

   وشروطه ، لتعريف االتصال وأتوصل منه نقطة

   أسجل الشروط على السبورةمث  

    

   ، خطي،كثري حدودأانقش يف اتصال اقرتان اثبت - يف اتصال اقرتاانتالطالبة أن تبحث -

   سيباقرتان جيب، جيب متام ، قيمة مطلقة ، اقرتان ن عند نقاط معطاة

   بصيغة كثري حدود على كثري حدود، اقرتان ضمن  

   من خالل متافشة جذر فردي داخله كثري حدود 

   من الكتاب . 2، مثال  1مثال  

    

   ش الطالبات بنظرايت االتصال أانق- اىل نظرايت االتصالالطالبة أن تتعرف  -

    

    5، مثال  4أانقش الطالبات مبثال  - أن توظف النظرايت يف حل أمثلة متنوعة -

    

   أوضح كيفية البحث يف اتصال االقرتان املعرف - يف اتصال املعرف الطالبة  أن تبحث-

   ناقشة من خالل مأبكثر من قاعدة عند نقطة   أبكثر من قاعدة عند نقطة

   . 3، نشاط  3مثال  

    

   ةأوضح كيفية البحث يف اتصال االقرتان على فرت  - يف االتصال على فرتة الطالبة أن تبحث -

     4، نشاط  6مناقشة مثال  - 

    

    

  ات متابعة حلول الطالب أكلف الطالبات حل متارين ومسائل واجب بييت  متارين منتميةالطالية أن حتل  -

  السبورة وتقدمي على   

  . التغذية الراجعة  
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 ع    11الصف :                          بلزانو      نظرية الدرس :            الرايضيات        املبحث:           
 اىل                 الفرتة الزمنية : من         عدد احلصص:                            

 الملحوظات قويمالت خطوات التنفيذ األهداف

   مراجعة مفهوم االتصال عند نقطة وعلى فرتة  متهيد 

    

    العرض-

    سم منحىن اقرتان حيققبر  أقوم - اىل نظرية بلزانو الطالبة أن تتعرف-

   شروط بلزانو وأتوصل مع الطالبات لنص النظرية 

    2مث أانقش نشاط  وأسجلها على السبورة 

    

    

  مع املتابعة  2حل مترين  لتوضيح اهلدف .  2، مثال  1أانقش مثال  - نظرية بلزانوالطالبة بق أن تط-

  والتصحيح .  

   أوضح أن النظرية تعين اجياد صفر لالقرتان- 

   أوضح كيفية اجياد صفر تقرييب ابستخدام التنصيف- 

    3من خالل مناقش مثال  

   يعين عدم وجودأوضح ان عدم حتقق النظرية ال - 

   صفر لالقرتان 

    

    4أوضح اهلدف من خالل مناقشة مثال  أن جتد الطالبة قيمة تقريبية للجذور -

    الصماء 

    

  متابعة حلول الطالبات  واجب بييت  118أكلف الطالبات حل متارين ومسائل ص  متارين منتميةالطالية أن حتل  -

  السبورة وتقدمي على   

  . التغذية الراجعة  

    

    

    

    

    

    

    

    

 ................مالحظات مديرة المدرسة:..................................................................... 
 ....................................مالحظات المشرف التربوي:.........................................                    


