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 1 رقم الوحدة
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 القيم اإلسالمية    عنوان الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  الطرائق العامة لتدريسهاالطرائق العامة لتدريسها  مكوناتهامكوناتها  كفايات الوحدةكفايات الوحدة

  إسالمية .   إسالمية .     يكتسب اتجاهات وقيميكتسب اتجاهات وقيم  

        . يتعرف أحوال المبتدأ والخبر .يتعرف أحوال المبتدأ والخبر  

                                                                        . يتعرف أسلوب األمر والنهي .                                                                    يتعرف أسلوب األمر والنهي

  يتعرف همزة الوصل ويميزها .يتعرف همزة الوصل ويميزها .

                                                   يتعرف أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت                                               يتعرف أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت

  تب نهاية مغايرة لقصة سمعها أو قرأها .تب نهاية مغايرة لقصة سمعها أو قرأها .يكيك

     يكتسب رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل الشفهي يكتسب رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل الشفهي

  والكتابي في مجمال القيم اإلسالمية .والكتابي في مجمال القيم اإلسالمية .

     يفهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة ويحللها يفهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة ويحللها

  ويتذوقها وينقدها .ويتذوقها وينقدها .

     يتدرب على المحاورة والمشاركة في إبداء الرأي بجرأة يتدرب على المحاورة والمشاركة في إبداء الرأي بجرأة

  حة لذلك .حة لذلك .وطالقة وفق األسس الصحيوطالقة وفق األسس الصحي

     يستظهر خمس أيات من القرآن الكريم وعشر أبيات يستظهر خمس أيات من القرآن الكريم وعشر أبيات

  شعرية .شعرية .

   يتعرف على األسماء من حيث التنكير والتعريف والتذكير يتعرف على األسماء من حيث التنكير والتعريف والتذكير

  زها ويستخدمها  في جمل.زها ويستخدمها  في جمل.والتأنيث ويميوالتأنيث ويمي

  المدخلالمدخل  

  االستماعاالستماع  

  الفهم القرائيالفهم القرائي  

  إستراتيجية القراءةإستراتيجية القراءة  

  التحليل األدبيالتحليل األدبي  

  الرسم اإلمالئيالرسم اإلمالئي  

  الرسم الكتابيالرسم الكتابي  

  الصنف اللغويالصنف اللغوي  

  األسلوب اللغوياألسلوب اللغوي  

 حل المشكالت

)     ()     (  

 الطريقة االستقرائية

)     ()     (  

 الطريقة االستنتاجية 

)     ()     (  

 الحوار  والمناقشة

 )     ( )     (  

 التعلم التعاوني 

)     ()     (  
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 التعليم القبلي المهارات الجديدة
المعالجة عند الضعف 

 القبلي
 ملحوظات

  الرصيد اللغوي من األلفاظ

قيم الواألساليب حول 

 اإلسالمية 

  همزة الوصلرسم 

  المذكر والمؤنث والنكرة

 والمعرفة 

 اسلوب األمر 

  أساسيات خط الرقعة 

 كتابة نهاية مغايرة لقصة 

   اكتساب رصيد لغوي من اكتساب رصيد لغوي من

األلفاظ واألساليب الجديدة األلفاظ واألساليب الجديدة 

  في الوحدة في الوحدة 

   ( 11األعداد المفردة من ) األعداد المفردة من  ––  

1010  ))  

   الحال المفردةالحال المفردة  ––اسم اآللة اسم اآللة  

  كتابة التلخيصكتابة التلخيص  

  طفل مفكرطفل مفكر  

 ابة عبارات بخط النسخابة عبارات بخط النسخكتكت   

  وسائل تعليمية
صوتية وبصرية 

معرفة تساعد على 
القيم اآلاب 

.  افسالمية   

  أنشطة متنوعة
اتقان تساعد على 

المذكر والمونث 
والنكرة والمعرفة 

 .  والفريق بينهما 

  زيارة معمل
الحاسب اآللي 

 بالمدرسة

  مراعاة الفروق
الفردية بين 

 الطالب 

 

 

  استخدام وسائل
 تعليمية مناسبة 

 

 

  استخدام أوراق
 عمل

 

 مصادر ومراجع إضافية سيتم تقويم الطالب وفق ما يلي

 مصادر أخرى مواقع تعليمية مطبوعات بعد تدريس الوحدة أثناء تدريس الوحدة قبل تدريس الوحدة

التقويم التشخيصي عن 
 طريق:

 
 أوراق العمل 

 
النشاطات الصفية  

 لجماعيةالفردية وا
 

طرح أسئلة متعلقة  
 بالدرس

التقويم البنائي عن 
 طريق:

 
 أوراق العمل 

 المالحظة 

 األسئلة الصفية 

متابعة ملف  
 االنجاز

 التقويم الذاتي 

التقويم الختامي " 
 التجميعي " عن طريق :

تقويم الكفايات ....  
التعيينات والتكليفات 

..... 

تقويم المهارات ....  
وحل التقويم األداء 

الحظة تطبيق وم
 اآلداب التي تعلمها 

 كتاب الطالب 
 

 كتاب النشاط 
 

 أوراق عمل 
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 المشرف التربوي :
.............................. 

 

 

 المدرسة : قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أنشطة الوحدة

 نوعه معلومات النشاط
 المالحظات

 عالجي تقويمي إثرائي بنائي تشخيصي الصفحة الرقم

 كتاب الطالب     √ 14 1

 لطالبكتاب ا  √    23 2

 كتاب الطالب  √    24 3

 كتاب الطالب     √ 27 4

2 29   √  
 كتاب الطالب 

 كتاب النشاط    √  8 1

 كتاب النشاط    √  8 2

 كتاب النشاط  √    9 1

 كتاب النشاط  √    9 2

 كتاب النشاط  √    10 1

 كتاب النشاط  √    10 2

 كتاب الطالب    √  35 3

 اب الطالبكت    √  45 2

 كتاب الطالب    √  53 2

1 72  √   
 كتاب الطالب 

 كتاب النشاط  √    24 2
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 2 رقم الوحدة
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين حداأل اليوم

      التاريخ

 األعالم   عنوان الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  الطرائق العامة لتدريسهاالطرائق العامة لتدريسها  مكوناتهامكوناتها  كفايات الوحدةكفايات الوحدة

  ي سلوكي  وتعامالتيي سلوكي  وتعامالتييكتسب قيم واتجاهات وتمثيلها فيكتسب قيم واتجاهات وتمثيلها ف  

  يتعرف المفرد والمثنى وتمييزها واستخدامها .يتعرف المفرد والمثنى وتمييزها واستخدامها .    

  استخدامها. استخدامها. رف  األفعال الناسخة وتمييزها ورف  األفعال الناسخة وتمييزها ويتعيتع  

  يمتلك  مهارة الحوار بالتدريب عليه .يمتلك  مهارة الحوار بالتدريب عليه .      

يتعرف همزة  القطع  وتمتمييزها  وكتابتها في يتعرف همزة  القطع  وتمتمييزها  وكتابتها في               

  موضعها.         موضعها.         

  يتعرف أسلوب االستفهام  وتميزه واستخدامه .يتعرف أسلوب االستفهام  وتميزه واستخدامه .    

يستظهر خمسة أسطر من الحديث الشريف يستظهر خمسة أسطر من الحديث الشريف               

  وعشرة أبيات شعرية .وعشرة أبيات شعرية .

تسب رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل تسب رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل يكيك            

  الشفهي والكتابي حول مجال األعالم .الشفهي والكتابي حول مجال األعالم .

يفهم نصوص  الوحدة المقروءة والمسموعة يفهم نصوص  الوحدة المقروءة والمسموعة                 

  وتحليلها وتذوقها  ونقدها .وتحليلها وتذوقها  ونقدها .

  يرسم بعض الحروف القائمة بخط الرقعة .يرسم بعض الحروف القائمة بخط الرقعة .              

  

  المدخلالمدخل  

  االستماعاالستماع  

  الفهم القرائيالفهم القرائي  

  إستراتيجية القراءةإستراتيجية القراءة  

  التحليل األدبيالتحليل األدبي  

   اإلمالئياإلمالئيالرسم الرسم  

  الرسم الكتابيالرسم الكتابي  

  الصنف اللغويالصنف اللغوي  

  األسلوب اللغوياألسلوب اللغوي  

 حل المشكالت

)     ()     (  

 االستقرائيةالطريقة 

)     ()     (  

 الطريقة االستنتاجية 

)     ()     (  

 الحوار  والمناقشة

 )     ( )     (  

 التعلم التعاوني 

)     ()     (  
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 التعليم القبلي المهارات الجديدة
المعالجة عند الضعف 

 القبلي
 ملحوظات

 د اللغوي من األلفاظ الرصي

األعالم واألساليب حول 

 والمشاهير 

  همزة القطعرسم 

  األفعال الناسخة كان

 وأخواتها

 اسلوب اإلستفهام 

  رسم حرف األلف بخط

 الرقعة ,

 إجراء حوار 

 كتابة الحوار  

  الرصيد اللغوي من األلفاظ

القيم واألساليب حول 

 اإلسالمية 

  همزة الوصلرسم 

 رة المذكر والمؤنث والنك

 والمعرفة 

 اسلوب األمر 

  أساسيات خط الرقعة 

 كتابة نهاية مغايرة لقصة

   

  وسائل تعليمية
صوتية وبصرية 

معرفة تساعد على 
األعالم واألفعال 
  الناسخة وعملها 

. 

  أنشطة متنوعة
اتقان تساعد على 

أسلوب االستفهام 
والتفريق بين 
همزتي القطع 

 .  والوصل

  زيارة معمل
الحاسب اآللي 

 لمدرسةبا

  مراعاة الفروق
الفردية بين 

 الطالب 

 

 

  استخدام وسائل
 تعليمية مناسبة 

 

 

  استخدام أوراق
 عمل

 

 مصادر ومراجع إضافية سيتم تقويم الطالب وفق ما يلي

 مصادر أخرى مواقع تعليمية مطبوعات بعد تدريس الوحدة أثناء تدريس الوحدة قبل تدريس الوحدة

التقويم التشخيصي عن 
 ق:طري

 
 أوراق العمل 

 
النشاطات الصفية  

 الفردية والجماعية
 

طرح أسئلة متعلقة  
 بالدرس

التقويم البنائي عن 
 طريق:

 
 أوراق العمل 

 المالحظة 

 األسئلة الصفية 

متابعة ملف  
 االنجاز

 التقويم الذاتي 

التقويم الختامي " 
 التجميعي " عن طريق :

تقويم الكفايات ....  
التعيينات والتكليفات 

..... 

تقويم المهارات ....  
األداء وحل التقويم 

ومالحظة تطبيق 
 اآلداب التي تعلمها 

 كتاب الطالب 
 

 كتاب النشاط 
 

 أوراق عمل 
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 المشرف التربوي :
.............................. 

 

 

 المدرسة : قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أنشطة الوحدة

 نوعه معلومات النشاط
 المالحظات

 عالجي تقويمي إثرائي بنائي تشخيصي الصفحة الرقم

 كتاب الطالب     √ 82 1

2 90 √     
 كتاب الطالب

4 95 √     
 كتاب الطالب

3 103 
 √    

 كتاب الطالب

4 107 
   √  

 كتاب الطالب

3 109 
   √  

 كتاب الطالب

1 122 √     
 طالبكتاب ال

2 133 √     
 الطالبكتاب 

2 137 
   √  

 الطالبكتاب 

1 139 
 √    

 الطالبكتاب 

1 142 
   √  

 الطالب كتاب ا

1 144 
   √  

 الطالبكتاب 

2 145 
  √   

 طالبكتاب ال

1 149 
   √  

 طالبكتاب ال

1 30 
   √  

 كتاب النشاط

2 31 
  √   

 كتاب النشاط

3 32 
 كتاب النشاط √    

 كتاب النشاط     √ 34 4

5 35 
   √  

 كتاب النشاط
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 3 رقم الوحدة
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 الوطن   عنوان الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  الطرائق العامة لتدريسهاالطرائق العامة لتدريسها  مكوناتهامكوناتها  كفايات الوحدةكفايات الوحدة

         . يكتسب اتجهات وقيم متصلة بمجال الوطن 

 . يعرف االستبانات وتمييزها وتعبئتها 

               . يميز التاء المربوطة عن التاء المفتوحة 

 . يتعرف أسلوب النداء وتميزه واستخدامه 

          يكتسب رصيد معرفي  ولغوي يؤهلني

 الشفهي والكتابي حول مجال الوطن .للتواصل 

    يفهم نصوص الوحدة المقرؤءة والمسموعة

 وتحليلها وتذوقها ونقدها .

     يتعرف جمع المذكر السالم بنوعيه وجمع التكسير

 وتمييزهما .

         . عرف معاني الحروف الناسخة وأحوال اسمها وخبرها 

   يرسم حرفي ) الراء والزاي ( بخط الرقعة  رسما

 صحيحا .

        يبني خطبة وطنية وفق األسس الصحيحة لذلك

  وإلقاؤها .  

    يستظهر خمسة أسطر من النثر العربي وعشرة

   أبيات من الشعر

  المدخلالمدخل  

  االستماعاالستماع  

  الفهم القرائيالفهم القرائي  

  إستراتيجية القراءةإستراتيجية القراءة  

  التحليل األدبيالتحليل األدبي  

  الرسم اإلمالئيالرسم اإلمالئي  

  الرسم الكتابيالرسم الكتابي  

  الصنف اللغويالصنف اللغوي  

  األسلوب اللغوياألسلوب اللغوي  

 حل المشكالت

 ( (        ))  

 االستقرائيةالطريقة 

)     ()     (  

 الطريقة االستنتاجية 

)     ()     (  

 الحوار  والمناقشة

 )     ( )     (  

 التعلم التعاوني 

)     ()     (  
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 التعليم القبلي المهارات الجديدة
المعالجة عند الضعف 

 القبلي
 ملحوظات

  الرصيد اللغوي من األلفاظ

الوطن واألساليب حول 

 وحبه والحمايته 

  المفتوحة والتاء  التاءرسم

 المربوطة 

 الحروف الناسخة وعملها 

 نداءاسلوب ال 

  رسم الراء والزاي  بخط

 النسخ 

 . إلقاء خطبة وطنية  

  تعبئة استمارة تعريفة

 معلوماتية

 

  الرصيد اللغوي من األلفاظ

واألساليب حول األعالم 

 والمشاهير 

 رسم همزة القطع 

  األفعال الناسخة كان

 وأخواتها

 فهاماسلوب اإلست 

  رسم حرف األلف بخط

 الرقعة ,

 إجراء حوار 

   كتابة الحوار

  وسائل تعليمية
صوتية وبصرية 

حب تساعد على 
الوطن ومعرفة 

الحروف الناسخة 
 .  وعملها

  أنشطة متنوعة
اتقان تساعد على 

اسلوب النداء 
والتفريق بين التاء 

المفتوحة والتاء 
 .  المربوطة 

  زيارة معمل
الحاسب اآللي 

 سةبالمدر

  مراعاة الفروق
الفردية بين 

 الطالب 

 

 

  استخدام وسائل
 تعليمية مناسبة 

 

 

  استخدام أوراق
 عمل

 

 مصادر ومراجع إضافية سيتم تقويم الطالب وفق ما يلي

 مصادر أخرى مواقع تعليمية مطبوعات بعد تدريس الوحدة أثناء تدريس الوحدة قبل تدريس الوحدة

التقويم التشخيصي عن 
 طريق:

 
 أوراق العمل 

 
النشاطات الصفية  

 الفردية والجماعية
 

طرح أسئلة متعلقة  
 بالدرس

التقويم البنائي عن 
 طريق:

 
 أوراق العمل 

 المالحظة 

 األسئلة الصفية 

متابعة ملف  
 االنجاز

 التقويم الذاتي 

التقويم الختامي " 
 التجميعي " عن طريق :

تقويم الكفايات ....  
التعيينات والتكليفات 

..... 

ويم المهارات .... تق 
األداء وحل التقويم 

ومالحظة تطبيق 
 اآلداب التي تعلمها 

 كتاب الطالب 
 

 كتاب النشاط 
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 األول/ الفصل الدراسي     لغتي الخالدة   / المادة األول المتوسط /  الصف
 

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

 

 

 المدرسة : قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أنشطة الوحدة

 نوعه معلومات النشاط
 المالحظات

 عالجي تقويمي إثرائي بنائي تشخيصي الصفحة الرقم

 كتاب الطالب     √ 154 1

3 155 √     
 كتاب الطالب

1 162 √     
 كتاب الطالب

4 164 
 √    

 كتاب الطالب

1 167 
   √  

 كتاب الطالب

1 169 
   √  

 كتاب الطالب

2 173 √     
 طالبكتاب ال

1 179 √     
 الطالبكتاب 

2 186 
   √  

 الطالبكتاب 

2 191 
 √    

 الطالبكتاب 

3 193 
   √  

 الطالبكتاب 

1 199 
   √  

 الطالبكتاب 

1 200 
  √   

 طالبكتاب ال

5 206 
   √  

 طالبكتاب ال

1 56 
   √  

 كتاب النشاط

4 57 
  √   

 كتاب النشاط

1 58 
 كتاب النشاط √    

 كتاب النشاط     √ 59 1

3 60 
   √  

 كتاب النشاط

 


