خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :زراعة األشجار عنوان الدرس :األشجار عدد الحصص()2التاريخ من 2/9 :إلى2/11 :
الحرجية
الحرجية والمثمرة
التعلم القبلي........................:
التكامل األفقي..........................:
التكامل الرأسي ...............:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
الزمن
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
20د
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
 1يتعرف أنواع األشجار الحرجية
الشرح والمناقشة
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
الشائعة
15د
طرح األسئلة على التالميذ
على األداء
 التعلمالسبورة
 2يعي األثر االيجابي لألشجار الحرجية
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة 20د
القلم
الجماعي
والطباشير
 3يبين أماكن زراعة األشجار الحرجية
15د
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
قائمة
والورقة
 حلاإلنترنت
 4يجهز الحفر لزراعة غراس حرجية
20د
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
رصد
المالحظة
الحديقة المدرسية المشكالت
 5يتعرف مواعيد زراعة األشجار
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
التواصل
المشغل المدرسي  -التفكير
الحرجية
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس
الناقد
البيئة المحلية

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.................................................................................................................... .....

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

األحد()2/9
الثالثاء()2/11

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

6
5

م الحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع................ ...........التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :زراعة األشجار عنوان الدرس :األشجار عدد الحصص()2التاريخ من 2/16 :إلى2/18 :
المثمرة
الحرجية والمثمرة
التعلم القب لي........................:
التكامل األفقي..........................:
التكامل الرأسي ...............:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
الزمن
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
20د
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
 1يتعرف أنواع األشجار المثمرة
الشرح والمناقشة
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
الشائعة
15د
طرح األسئلة على التالميذ
على األداء
 التعلمالسبورة
 2يعي األثر االيجابي لألشجار المثمرة
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة 20د
القلم
الجماعي
والطباشير
 3يبين أماكن زراعة األشجار المثمرة
15د
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
قائمة
والورقة
 حلاإلنترنت
 4يجهز الحفر لزراعة غراس المثمرة
20د
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
رصد
المالحظة
الحديقة المدرسية المشكالت
 5يتعرف مواعيد زراعة األشجار
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
التواصل
المشغل المدرسي  -التفكير
المثمرة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس
الناقد
البيئة المحلية

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

األحد()2/16
الثالثاء()2/18

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

6
5

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :الحرائق عنوان الدرس :الحرائق عدد الحصص()2التاريخ من 3/16 :إلى3/18 :
المنزلية
التعلم القبلي........................:
التكامل األفقي..........................:
التكامل الرأسي ...............:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
الزمن
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
20د
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
 1يتعرف مفهوم الحرائق
الشرح والمناقشة
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
15د
طرح األسئلة على التالميذ
على األداء
 التعلمالسبورة
 2يتعرف أسباب الحرائق
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة 20د
القلم
الجماعي
والطباشير
 3يذكر األضرار البشرية واالقتصادية
15د
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
قائمة
والورقة
 حلاإلنترنت
 4يعدد اإلجراءات الوقائية للحريق
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
رصد
المالحظة
الحديقة المدرسية المشكالت
20د
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
التواصل
المشغل المدرسي  -التفكير
 5يفك خرطوم اسطوانة الغاز ويفحص
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس
الناقد
البيئة المحلية
تسرب الغاز منها باستخدام الرغوة

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
.......................................................................................................... ........
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
............................................................. ............................................................

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

األحد()3/16
الثالثاء()3/18

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

6
5

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :الحرائق عنوان الدرس :نشوب عدد الحصص()2التاريخ من 3/23 :إلى3/25 :
الحرائق
التعلم القبلي........................:
التكامل األفقي..........................:
التكامل الرأسي ...............:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
الزمن
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
20د
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
 1يصف إجراءات مكافحة الحرائق
الشرح والمناقشة
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
المنزلية حسب مسببات الحرائق
15د
طرح األسئلة على التالميذ
على األداء
 التعلم 2يخمد حريقا مفتعال في ساحة المدرسة السبورة
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة 20د
القلم
الجماعي
والطباشير
 3يطبق قواعد األمن والسالمة
15د
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
قائمة
والورقة
 حلاإلنترنت
 4يتعرف االحتراق ومكونات عملية
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
رصد
المالحظة
الحديقة المدرسية المشكالت
االحتراق
20د
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
التواصل
المشغل المدرسي  -التفكير
 5يبين طرق انتقال الحرارة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس
الناقد
البيئة المحلية

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

األحد()3/23
الثالثاء()3/25

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

6
5

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................)3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع.................... .......التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :الحرائق عنوان الدرس :نشوب عدد الحصص()2التاريخ من 3/30 :إلى4/1 :
الحرائق
التعلم القبلي........................:
التكامل األفقي..........................:
التكامل الرأسي ...............:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
الزمن
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
20د
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
 1يصف إجراءات مكافحة الحرائق
الشرح والمناقشة
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
المنزلية حسب مسببات الحرائق
15د
طرح األسئلة على التالميذ
على األداء
 التعلم 2يخمد حريقا مفتعال في ساحة المدرسة السبورة
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة 20د
القلم
الجماعي
والطباشير
 3يطبق قواعد األمن والسالمة
15د
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
قائمة
والورقة
 حلاإلنترنت
 4يتعرف االحتراق ومكونات عملية
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
رصد
المالحظة
الحديقة المدرسية المشكالت
االحتراق
20د
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
التواصل
المشغل المدرسي  -التفكير
 5يبين طرق انتقال الحرارة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس
الناقد
البيئة المحلية

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
............................................................................................................. .
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

األحد()3/30
الثالثاء()4/1

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

6
5

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :التوصيالت عنوان الدرس:
الكهربائية المنزلية
التعلم القبلي........................:
التكامل الرأ سي ...............:
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
 1يتعرف بعض العناصر الكهربائية
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
القابس والمقبس
على األداء
 التعلمالسبورة
 2يوصل نهايات األسالك مع قابس
القلم
الجماعي
والطباشير
 3يوصل نهايات األسالك مع مقبس
قائمة
والورقة
 حل 4ينفذ وصلة كهربائية ثنائية تتكون من اإلنترنت
رصد
المالحظة
الحديقة المدرسية المشكالت
أربعة مقابس وقابس
التواصل
المشغل المدرسي  -التفكير
 5يراعي متطلبات السالمة العامة أثناء
الناقد
البيئة المحلية
العمل

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني............................................... ........................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
..................................................................................................................... ....

عدد الحصص()2التاريخ من:
التكامل األفقي..........................:
التنفيذ
اإلجراءات

الزمن

التمهيد للدرس
الشرح والمناقشة
طرح األسئلة على التالميذ
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس

20د
15د
20د
15د
20د

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

الثالثاء()4/10
الخميس()4/12

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

5
4

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :التوصيالت عنوان الدرس :عدد الحصص()2التاريخ من 4/17 :إلى4/19 :
التكامل الرأسي ...............:
الكهربائية المنزلية
التعلم القبلي.................... ....:
التكامل األفقي..........................:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
الزمن
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
20د
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
 1يتعرف بعض العناصر الكهربائية
الشرح والمناقشة
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
القابس والمقبس
15د
طرح األسئلة على التالميذ
على األداء
 التعلمالسبورة
 2يوصل نهايات األسالك مع قابس
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة 20د
القلم
الجماعي
والطباشير
 3يوصل نهايات األسالك مع مقبس
15د
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
قائمة
والورقة
 حل 4ينفذ وصلة كهربائية ثنائية تتكون من اإلنترنت
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
رصد
المالحظة
الحديقة المدرسية المشكالت
أربعة مقابس وقابس
20د
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
التواصل
المشغل المدرسي  -التفكير
 5يراعي متطلبات السالمة العامة أثناء
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس
الناقد
البيئة المحلية
العمل

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

الثالثاء()4/17
الخميس()4/19

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

5
4

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
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خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :التوعية المرورية

عنوان الدرس :التوعية المرورية

التعلم القبلي........................:
التكامل الرأسي ...............:
الرقم
1
2
3

النتاجات الخاصة
توضح مفهوم السالمة المرورية وقواعد المرور
تميز بين المواقف المرورية الصحيحة والخاطئة .

توضح أهمية وفوائد اشارة المرور الضوئية

4
5

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)
دليل المعلم
الكتاب المدرسي
السبورة
والطباشير
اإلنترنت
الحديقة المدرسية
المشغل المدرسي
البيئة المحلية

استراتيجيات
التدريس
اإلستراتجية

التكامل األفقي..........................:
التنفيذ

التقويم

 التدريسالمباشر
 التعلمالجماعي
 حلالمشكالت
 التفكيرالناقد

التقويم
المعتمد
على األداء
القلم
والورقة
المالحظة
التواصل

األداة
ساللم
التقدير

قائمة
رصد

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

عدد الحصص()2التاريخ من:

الزمن

اإلجراءات
التمهيد للدرس
الشرح والمناقشة
طرح األسئلة على التالميذ
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس

20د
15د
20د
15د
20د

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

األحد()4/27
الثالثاء()4/29

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

6
5

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :التوعية المرورية عنوان الدرس :عدد الحصص()2التاريخ من 5/15 :إلى5/17 :
التكامل الرأسي ........... ....:
التعلم القبلي........................:
التكامل األفقي..........................:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
الزمن
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
20د
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويم 1يفصل التيار الكهربائي عند التعامل مع التيار دليل المعلم
الكهربائي

2
3
يستخدم العدد واالدوات الالزمة للتعامل مع
الكهرباء

الكتاب المدرسي
السبورة
والطباشير

المباشر
 التعلمالجماعي

 حلاإلنترنت
الحديقة المدرسية المشكالت
المشغل المدرسي  -التفكير
الناقد
البيئة المحلية

4
5

المعتمد
على األداء
القلم
والورقة
المالحظة
التواصل

التقدير

الشرح والمناقشة
طرح األسئلة على التالميذ
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة

قائمة
رصد

توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

15د
20د
15د
20د

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

الثالثاء()5/15
الخميس()5/17

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

5
4

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :الصرف اآللي عنوان الدرس :عدد الحصص()2التاريخ من:
التعلم القبلي........................:
التكامل األفقي..........................:
التكامل الرأسي ......... ......:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
توضح المقصود بجهاز الصراف اآللي وبطاقة
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
1
2

الصرف اآللي .
توضح وحدات االدخال واالخراج في جهاز
الصراف اآللي .

3
تعدد ايجابيات وسلبيات استخدام بطاقة الصراف
اآللي .

4
توضح اهمية بطاقة الصراف اآللي

5

الكتاب المدرسي

المباشر

المعتمد

السبورة
والطباشير

 التعلمالجماعي

على األداء
القلم

 حلاإلنترنت
الحديقة المدرسية المشكالت
المشغل المدرسي  -التفكير
الناقد
البيئة المحلية

التقدير

والورقة
المالحظة
التواصل

قائمة
رصد

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
................................................................................................... ......................

الزمن
20د

الشرح والمناقشة
طرح األسئلة على التالميذ
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة

15د
20د

توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس

15د
20د

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

الثالثاء()5/15
الخميس()5/17

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

5
4

مالحظة :أحتفظ بم لف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1

المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :الصرف االلي عنوان الدرس :عدد الحصص()2التاريخ من:
التعلم القبلي........................:
التكامل األفقي..........................:
التكامل الرأسي ...............:
التنفيذ
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
اإلجراءات
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
التمهيد للدرس
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
1
الشرح والمناقشة
التقدير
المعتمد
يعي اهمية بطاقة الصرف االلي اذ بامكانه الكتاب المدرسي المباشر
استخدام البطاقة االلكترونية دون الحاجة الى
2

الزمن
20د

عميل .

3
4

يتعرف كيفية استخدام بطاقة الصراف اآللي .

5

 التعلمالسبورة
الجماعي
والطباشير
 حلاإلنترنت
الحديقة المدرسية المشكالت
المشغل المدرسي  -التفكير
الناقد
البيئة المحلية

على األداء
القلم
والورقة
المالحظة
التواصل

قائمة
رصد

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
........................................................................................................ .................

طرح األسئلة على التالميذ
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس

15د
20د
15د
20د

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

الثالثاء()5/22
الخميس()5/24

مالحظة :أحت فظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس

الشعبة

الحصة

5
4

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :التسويق السياحي
التعلم القبلي........................:
التكا مل الرأسي ...............:
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
ساللم
 التدريس التقويمدليل المعلم
 1توضح مفهوم التسويق السياحي
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
2
على األداء
 التعلمالسبورة
 3توضح طرائق التسويق السياحي
القلم
الجماعي
والطباشير
قائمة
والورقة
 حلاإلنترنت
4
رصد
المالحظة
الحديقة المدرسية المشكالت
التواصل
المشغل المدرسي  -التفكير
5
الناقد
البيئة المحلية

عنوان الدرس........... :عدد الحصص()2التاريخ من:

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
....................................................................................... .......................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

التكامل األفقي..........................:
التنفيذ
الزمن

اإلجراءات
التمهيد للدرس
الشرح والمناقشة
طرح األسئلة على التالميذ
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس

20د
15د
20د
15د
20د

(جدول المتابعة اليومي)
اليوم والتاريخ

الثالثاء()5/15
الخميس()5/17

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

5
4

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

Form # QF71-1-47rev.a

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :التسويق السياحي
التعلم القبلي........................:
التكامل الرأسي ...............:
التقويم
المواد واألدوات استراتيجيات
التدريس
والتجهيزات
النتاجات الخاصة
الرقم
األداة
اإلستراتجية
(مصادر التعلم)
ساللم
 التدريس التقويميراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة عند العمل  .دليل المعلم
1
التقدير
المعتمد
الكتاب المدرسي المباشر
2
على األداء
 التعلمالسبورة
3
القلم
الجماعي
والطباشير
قائمة
والورقة
 حل 4يطبق مهارات التسويق السياحي في المملكة االردنية اإلنترنت

عنوان الدرس........... :عدد الحصص()2التاريخ من:

الهاشمية سياحيا
يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة عند العمل .

5

الحديقة المدرسية المشكالت
المشغل المدرسي  -التفكير
الناقد
البيئة المحلية

المالحظة
التواصل

رصد

التأمل الذاتي

التكامل األفقي..........................:
التنفيذ
الزمن

اإلجراءات
التمهيد للدرس
الشرح والمناقشة
طرح األسئلة على التالميذ
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس

20د
15د
20د
15د
20د

(جدول المتابعة اليومي)

أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
.................................................................................. ................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

اليوم والتاريخ

الثالثاء()5/15
الخميس()5/17

الشعبة

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

5
4

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................) 3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

خطة الدرس

الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :أشغال يدوية

عنوان الدرس........... :عدد الحصص()2التاريخ

التعلم القبلي........................:
التكامل الرأسي ...............:
الرقم
1
2
3

النتاجات الخاصة

توضح مفهوم االشغال اليدوية .
توضح أهمية االشغال اليدوية .

4
5

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)
دليل المعلم
الكتاب المدرسي
السبورة
والطباشير
اإلنترنت
الحديقة المدرسية
المشغل المدرسي
البيئة المحلية

التقويم
استراتيجيات
التدريس
األداة
اإلستراتجية
 التدريسالمباشر
 التعلمالجماعي
 حلالمشكالت
 التفكيرالناقد

التقويم
المعتمد
على األداء
القلم
والورقة
المالحظة
التواصل

ساللم
التقدير

قائمة
رصد

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
..............................................................................................................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................

التكامل األفقي..........................:
التنفيذ
اإلجراءات

الزمن

التمهيد للدرس
الشرح والمناقشة
طرح األسئلة على التالميذ
تقسيم التالميذ لمجموعات عمل متوافقة
توزيع المواد واألدوات الالزمة للعمل
تنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب
تلخيص النقاط الهامة على السبورة
تكليف التالميذ بحل أسئلة الدرس

20د
15د
20د
15د
20د

(جدول المتابعة اليومي)
الشعبة

اليوم والتاريخ

الثالثاء()5/15
الخميس()5/17

الحصة

النتاجات
المتحققة

الواجب
البيتي

5
4

مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
مدير المدرسة/االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....
أعداد المعلمين .........................)3....................)2.......................)1
المشرف التربوي االسم والتوقيع...........................التاريخ...../..../....

خطة الدرس
الصف/المستوى :السابع المبحث:التربية المهنية عنوان الوحدة :أشغال يدوية

عنوان الدرس........... :عدد الحصص()2التاريخ

التعلم القبلي........................:
التكامل الرأسي ........ .......:
الرقم

النتاجات الخاصة

1
2
3

يقدر اهمية وقيمة العمل اليدوي .

4

ينتج ميدالية من الخرز وعقدا من الخرز

5

المواد واألدوات
والتجهيزات
(مصادر التعلم)
دليل المعلم
الكتاب المدرسي
السبورة
والطباشير
اإلنترنت
الحديقة المدرسية
المشغل المدرسي
البيئة المحلية

التقويم
استراتيجيات
التدريس
األداة
اإلستراتجية
 التدريسالمباشر
 التعلمالجماعي
 حلالمشكالت
 التفكيرالناقد

التقويم
المعتمد
على األداء
القلم
والورقة
المالحظة
التواصل

ساللم
التقدير

قائمة
رصد

التأمل الذاتي
أشعر بالرضا عن......................................................................:
.................................................................................. ............................
تحديات واجهتني.......................................................................:
..................................................................................................................
اقتراحات للتحسين.......................................................................:
.........................................................................................................................
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طرح األسئلة على التالميذ
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مالحظة :أحتفظ بملف (حقيبة)لألنشطة جميعها وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمتها لتنفيذ الدرس
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