
 المعلمة

بالتحضير المهمة النقاط
النعم

المطلوب التعديلالتعليقات

#
المعتمد حسب مساءاً 5:00 الساعة قبل األثنين يوم التحضير إرسال تم 

بالدرس عالقة لها و بعناية مخططلها حافزة تهيئة1

للدرس الرئيسية بالفكرة مرتبط القبلي السؤال2

واضح و مذكور المعيار3

بوضوح مذكور الدرس عنوان- الموضوع4

واضح المعلمة إسم5

المادة إسم6

صحيح التاريخ7

الدرس رقم8

أعمال تقييم ، بحث و مشاهدة ، نقاش ، اسئلة:  النشاط نوع9

10

:                                             شكل على تنفذ الدرس شرح خالل المهام

كامل للصف أم أقران ، جماعي ، فردي                             

 الزمني للتوقيت مطابق و خطوة و مهمة كل أمام بالتفصيل مذكور الوقت11

الدراسية للحصة

المدرسة من المعتمد التوقيت يطابق للتحضير العام الوقت12

المصادرمذكورة13

14
 محسوسة مصادر ، تكنولوجيا ) الصف داخل المستخدمة المصادر تنوع

التعلم تدعم ( ادوات و العاب ،

ذكية أهداف بكونها تتميز محددة واضحة االهداف16

باالهداف ومرتبط مذكور واضح التعلم  معيار او نتاج17

18
 التفكير على الطالب تحفز مفتوحة أسئلة الدرس خالل المطروحة األسئلة

المعلومة بناء و

19
 الطالب تمكن  من للتاكد واضح الختامي النشاط أو الدرس نهاية سؤال

الدرس خالل المطروحة للمهارة

مواهبهم و ميولهم تناسب واضحة الموهوبين أنشطة20

السابقة المعرفة إختبار نتائج على مبنية الموهوبين أنشطة21

مناسبة و واضحة الخاصة اإلحتياجات ذوي الطالب أنشطة22

واضحة أسس على مبنية الخاصة االحتياجات ذوي انشطة23

السابقة المعرفة إختبار نتائج حسب الطالب لكل مفردة المهام24

25
 حسب  اخر إلى مستوى من الطالب تأخذ متلرابطة بطريقة مبنية المهام

بلوم مستويات

اإلبتكار و اإلبداع تدعم المهام26

27
 مع يشاركها و ينشرها و مهامه إلتمام التكنولوجيا الطالب يستخدم

االخرين

28
 بشكل مرتبطة و بالمهام القيام خالل واضحة القيم و الطالبية الكفاءات

سليم

29
 و بشكل بالتحضير مذكورة لالسبوع المحددة القيمة و الطالبية الكفاءة

اضح

30
 التفكير )تعزز المهام خالل من مطبقة و واضحة 21 القرن مهارات

( التعاون و ،اإلبداع التواصل الناقد،

قوي بشكل اضحة و الوطنية الهوية31

32
 تحضير خالل مذكور و اضح و النتائج استخدام و القبلي االختبار نسب

المهام
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