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 صحتي وبيئتي  الموضوع:
)الفصل الدراسي الرابع االبتدائي  الصف:

 األول(

 من.االسبوع الثاني                 إلى الفترة الزمنية:

 .تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

  يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن: األهداف الرسمية:

 والغذاء الصحة بمجال متصل ولغوي معرفي رصيد تكتسب. 
 والغذاء الصحة بمجال تتعلق وقيم اتجاهات تكتسب. 
 االستماع آداب ومراعاة المسموع النص تفهم . 
 بالغية وأساليب جماليات من مافيها وتذوق النصوص تفهم. 
 واستعماله وتمييزه( األمر، المضارع، الماضي) الفعل فتعر . 
 .تعرف المفرد والجمع وأسلوب النهي وأسلوب النفي وتمييزها واستعمالها 

 .)ترسم الرسم الصحيح لكلمات مبدوءة بالالم دخلت عليها )ال 

 .تكتب الحروف )د، ذ، ر، ز، و( بخط النسخ كتابة سليمة 

 .تبني فقرتين وجمل تفصيلية لهما 

 تكتسب سلوكيات وآداب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية( 

 ستفهم التلميذة أن:

ما  قال رسول الله صلى الله عليه وسللم  ) الفكرة الكبرى:

مأل ابن آدم وع ء شرًا من بطنه، بحسب ابان آدم قيمما   

ال مح قة فثلث قطع مه، وثل  قشرابه،  ييمن صلبه، فإن ك ن

  (.وثلث قنفسه

 )األفهام الباقية(:

   د د ون يفللا د ومفيللداد إذا كللان متنوعللا يكللون الغللذاء صللحيا

د العناصلللر التلللي  د بفوائلللده الغذائيلللة، ومحتويلللا ومحتف لللا

 يحتاج إليها الجسم.

  .الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل 

 نهلللا تنقلللل الذبابلللة ليسلللت حعلللرة مزعجلللة فقلللط، بلللل أ

 األمراض من إنسان إلى آخر وتسبب العدوى. 

  كيللت تحللاف ين علللى صللحت  مللن خللالل االهتمللام

 بالتغذية؟

 ما مكونات الغذاء المفيد؟ 

 بم ينعم صحيح الجسم؟ 

 متى يكون الغذاء دواء؟ ومتى يكون داء؟ 

  مللا المقصللود بالجملللة التاليللة:  الصللحة تللاج علللى

 رؤوس األصحاء اليراه إال المرضى ؟

 يت نحفظ الطعام من التلوث؟ك 

 مم تتكون الجملة الفعلية؟ 

 ما االمراض التي تنقلها الذبابة بكثرة؟ 

 ما االماكن التي تقبل عليها الذبابة بكثرة؟ 

  ما اسم الجهاز في جسم اإلنسان الذي يتضرر أكثر

 من كثرة الطعام؟

م ا
ُّ
 لوحدةالمعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها التلميذات بعد تعل
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 المدخل  
   

١ 

 .....:ستعرف التلميذة

 .الصحة والغذاء 

 .االستماع 

 .ناقلة األمراض 

 التوازن الغذائي. 

 .كيت يحتفل أشعب بضيوفه؟ 
 

 ستكون التلميذة قادرة على...

 بمجللال متصللل ولغللوي معرفللي رصلليد باكتسللا 

 .والغذاء الصحة
 ( األملللر، المضلللارع، الماضلللي) الفعلللل تيلللتعر

 . واستعماله وتمييزه
 لصللحيح لكلمللات مبللدوءة بللالالم رسللم الرسللم ا

 دخلت عليها )ال(.

 ب سلوكيات وآداب من سيرة النبي صلى اكتسا

 .الله عليه وسلم وهديه

 الخطوة الثانية: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

 المهمات األدائية:

العالقلة بلين التغذيلة السلليمة  عن ةاضرالمح بدور القيام في مهمت    تتمثل اقصحة واقغذاءبعد نهاية هذه الوحدة عن 

 أسس التغذية السليمة.   توضيح للمحاضرة األساسية العناصر وتتضمن والصحة العامة

 المحكات الرئيسية:

  ،متميز(. كتء، نام، من خالل أنه )مبتدئ 

 أدلة أخرى:

 يعرضن س المفكرات...( ويلة،اختبارات ط التذكير األكاديمي، اختبارات قصيرة، )مثال: من خالل األدلة األخرى

 .للنتائج المرغوبة نتحصيلهمدى  التلميذات

 : خبرات التعليم والتعلم3الخطوة 
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 )المــهمة األدائيــة(

 اسم الوحدة:

 الصحة والغذاء  

 االبتدائي الرابع الصف: 

 

 العناصر وتتضمن العامة والصحة السليمة التغذية بين العالقةعن  محاضرةتتمثل مهمت   في كتابة 

 السليمة التغذية أسس توضيح للمحاضرة األساسية

 ف

 الهدف:

 القيام بدور المحاضرة. مهمتِك:

 تناول العالقة بين التغذية السليمة والصحة العامة .  لهدف:ا

 للمستمع. وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة  دقيقة،بطريقة  ين األفكارأن تطرح المشكلة والتحدي:



 ر

 الدور:

 محاضرة لبقة.  أنت

 .السليمة التغذية أسس؛ لتتناولي المحاضرة دور  ينتتقمص لقد طلب من  أن

 . السليمة التغذية سأستوضيح  وظيفتك:

 و

 تلميذات المدرسة أو المجتمع. الجمهور:

 ر بالعالقة الوثيقة بين التغذية السليمة والصحة العامة. إقناع الجمهو تحتاج إلى:

 المدققة المقنعة  المحاضرة اللبقةالسياق الذي تجدين نفس  فيه هو: سياق  الموقت: ق

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 ة بطريقة بعيدة عن الخطابة والمباشرةطرح المحاضر.  

  معايير ومحكات النجاح: ع
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 شملت جميع شملت جميع شملت أغلب شملت بعض  الشمول
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 لغتي الجميلة المادة: ا الثانية الوحدة  العنوان:

 ول()الفصل الدراسي األالرابع االبتدائي  الصف: مدينتي وقريتي الموضوع:

 من.                  إلى، لفترة الزمنيةا

 .تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

  يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن: األهداف الرسمية:

 وقريتي مدينتي بمجال متصل ولغوي معرفي رصيد تكتسب. 
 وقريتي مدينتي بمجال تتعلق وقيم اتجاهات تكتسب. 
 االستماع آداب ومراعاة موعالمس النص تفهم. 
 بالغية وأساليب جماليات من مافيها وتذوق النصوص تتفهم. 
 واستعماله وتمييزه به المفعول تعرف. 
 المثبتة الجملة وتكوين واستعمالها المنفية االسمية الجملة تعرف. 
 المفتوحة والتاء المربوطة للتاء الصحيح الرسم ترسم. 
 سليمة كتابة النسخ بخط( غ، ع) الحرفين تكتب. 
 متنوعة تواصلية أغراض عن للتعبير ورسائل بطاقات تكتب. 
 النبي سيرة من سلوكيات تكتسب. 
  واستعمالها وتمييزها والضمير اإلشارة اسم تعرف. 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية( 



 ستفهم التلميذة أن:

)تقع جدة عند منتصت العاطئ  الفكرة الكبرى:

العرقي للبحر األحمر، وتعد البوابة البحرية والجوية 

للحرمين العريفين، والعريان التجاري الرئيس في 

البالد، وهي إحدى أهم المدن السياحية الساحلية في 

 المملكة(.

 

 )األفهام الباقية(:

   المفعللول بلله: اسللم يللدل علللى مللن وقللع عليلله فعللل

 الفاعل. 

 ماء إذا نطقلت تكتب التاء المربوطة في نهايلة األسل

د.   هاء عند الوقت، ونضع النقطتين فوقها دائما

  تنطللق تللاء عنللد الوقللت عليهللا أو عنللد وصلللها بمللا

 بعدها. 

 

 للعيش في القرية والمدينة مزايا وعيوب. ناقعي؟ 

 ماذا نسمي االسم الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ 

 أين رعى الراعي األغنام؟ 

 لم تسلل األعداء؟ 

 ه الراعي عندما وقع في األسر؟ما األمر الذي فكر في 

 كيت أخبر الراعي أهل قريته بقدوم األعداء؟ 

 متى قصد العاعر ومن معه القرية؟ 

 كيت ذهبوا إلى هناك؟ 

 ما الوصت الذي ذكره العاعر للحقول؟ 

 كيت يؤدي الفالحون أعمالهم؟ 

  جاء في النص: أن الحقلول تلروى بالسلاقية فلبم أصلبحت

 تروى اآلن؟

 ار المعي على األقدام في رأي ؟لماذا اختار الزو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م الوحدة
ُّ
 المعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها التلميذات بعد تعل
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 المكون   األهداف االجرائية  األنعطة التعليمية دور المتعلمة دور المعلمة االتقويم التوقيع
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  والتاريخ
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 المدخل  
   

١ 

 .....:ستعرف التلميذة

 .مدينتي 

 .الراعي الحكيم 

 .زيارة ضاحية 

 .مدينتي أبها 

 .فأر القرية وفأر المدينة 

 

 ستكون التلميذة قادرة على...

 مللدينتي بمجللال متصللل ويولغلل معرفللي رصلليد باكتسللا 

 .وقريتي
 وقريتي مدينتي بمجال تتعلق وقيم اتجاهات باكتسا. 
 واستعماله وتمييزه به المفعول تيتعر. 
 المفتوحة والتاء المربوطة للتاء الصحيح الرسم رسم. 
 النبي سيرة من سلوكيات باكتسا. 

 الخطوة الثانية: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

 مهمات األدائية:ال

 مدينلة جلدة، وتوضليح أهلم المنلاطق علن  بحل تتمثل مهمتل   فلي كتابلة  مدينتي وقريتي بعد نهاية هذه الوحدة عن

 التاريخية والسياحية فيها.  

 من خالل أنه )مبتدئ،نام،كتء،متميز(. المحكات الرئيسية:

 أدلة أخرى:

 نعرضيس المفكرات...( اختبارات طويلة، كير األكاديمي،التذ اختبارات قصيرة، )مثال: من خالل األدلة األخرى 

 .....للنتائج المرغوبة نتحصيلهمدى التلميذات 

 : خبرات التعليم والتعلم3الخطوة 



  

وتقويم 

 ذاتي

 

 توزع الدوار

 

تطرح أسئلة على 

  زميالتها او

 معلماته

 

  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

تستمدوتستنبط 

واه أمن اف

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 يمترسم خارطة مفاه

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة على 

  زميالتها او

 معلماتها

التركيز على إعداد  

اإلمالئي الماهر 

 والقارئ الواعي 

السطر اإلمالئي  

 والعداءاللغوي 

الباركود على  فتح 

المنهج المدرسي 

نعطة ان وحل األ 

 وجدت

تقسيم الطالبات من 

أحل التعاون في 

  حل األنعطة

توزيع وإدارة 

أوراق     األسئلة  

 عمل

 

ا  ا

نص  

الفهم 

 القرائي

 االنطالق

 الدعم

 

 

  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

تستمدوتستنبط 

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  جدول تعد 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة على 

  زميالتها او

 معلماتها

التركيز على إعداد  

اإلمالئي الماهر 

 والقارئ الواعي 

السطر اإلمالئي  

 والعداءاللغوي 

الباركود على  فتح 

المنهج المدرسي 

وحل األنعطة ان  

 وجدت

من  تقسيم الطالبات

أحل التعاون في 

  حل األنعطة

توزيع وإدارة 

أوراق     األسئلة  

 عمل

 

  

األسلوب 

  اللغوي

  

 ال 



  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

تستمدوتستنبط 

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 عتربط بالواق

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

في حل تعارك 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة على 

  زميالتها او

 معلماتها

التركيز على إعداد  

اإلمالئي الماهر 

 والقارئ الواعي 

السطر اإلمالئي  

 والعداءاللغوي 

الباركود على  فتح 

المنهج المدرسي 

وحل األنعطة ان  

 وجدت

تقسيم الطالبات من 

أحل التعاون في 

  حل األنعطة

ة توزيع وإدار

أوراق     األسئلة  

 عمل

 

  

الصنت 

  اللغوي

 

  

  /١ 

  

مالح .  

 ة

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

تستمدوتستنبط 

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

  المدرسيعلى المنهج  تفتح الباركود

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة 

زميالتها  ىعل

 معلمتها او

  معلماتها

التركيز على إعداد  

اإلمالئي الماهر 

 والقارئ الواعي 

السطر اإلمالئي  

 والعداءاللغوي 

الباركود على  فتح 

المنهج المدرسي 

وحل األنعطة ان  

 وجدت

تقسيم الطالبات من 

أحل التعاون في 

  حل األنعطة

توزيع وإدارة 

أوراق     األسئلة  

 عمل

 

 

ترتيجاإلس

ية 

  القرائية

 

 

 

   + 

أنعطة  

 الباركود

 

  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

تستمدوتستنبط 

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

الباركود  فتح  

على المنهج 

وحل  المدرسي 

 األنعطة ان وجدت

تقسيم الطالبات من 

أحل التعاون في 

  حل األنعطة

توزيع وإدارة    عملأوراق  األسئلة  

نص 

  االستماع
 



 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

التعلم  تن م جدول

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة على 

 معلماتها او زميالتها

 معلماتها

  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

ط تستمدوتستنب

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 رطة مفاهيمترسم خا

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة على 

 معلماتها زميالتها او

 معلماتها

الباركود  فتح  

على المنهج 

وحل  المدرسي 

 األنعطة ان وجدت

تقسيم الطالبات من 

أحل التعاون في 

  حل األنعطة

وإدارة توزيع   عملأوراق  األسئلة  

النص   ت     ت  

  اإلثرائي
  ١ا

  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

تستمدوتستنبط 

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 مكونلل

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

 االفتراضية 

ة على تطرح أسئل

 معلمتها زميالتها او

 معلماتها

الباركود  فتح  

على المنهج 

وحل  المدرسي 

 األنعطة ان وجدت

تقسيم الطالبات من 

أحل التعاون في 

  حل األنعطة

توزيع وإدارة   عملأوراق  األسئلة  

  

بنية  

 النص

 

 



  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

تستمدوتستنبط 

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 هدافإعداد األ 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة على 

 معلمتها زميالتها او

 معلماتها

الباركود  فتح  

على المنهج 

وحل  المدرسي 

 األنعطة ان وجدت

تقسيم الطالبات من 

أحل التعاون في 

  نعطةحل األ

توزيع وإدارة   عملأوراق  األسئلة  
  

ال اهرة  

  االمالئية

والرسم 

  الكتابي

 األحد 

٣٢/١ 

 

 االثنين 

� � �  

 

 

 الثالثاء 

٣٢/١ 

 

 األربعاء

٣٢/١ 

  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

تستمدوتستنبط 

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 فواهمن ا

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة على 

 معلمتها زميالتها او

 معلماتها

الباركود على  فتح 

المنهج المدرسي 

وحل األنعطة ان  

 وجدت

 حل األنعطةأحل التعاون في تقسيم الطالبات من 

  

 النص  

 الععري

 

 الخميس 

٣٢/١ 

 األحد

٢٣/١ 

  

  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

تستمدوتستنبط 

أمن افواه 

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

الباركود  فتح  

المنهج على 

وحل  المدرسي 

 األنعطة ان وجدت

تقسيم الطالبات من 

التعاون في  أحل

  حل األنعطة

توزيع وإدارة     عملأوراق  األسئلة  

الوظيفة 

 النحوية

 االثنين

 

١/٣ 

 الثالثاء

٣/٣  



  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

 توزع الدوار

 المدرسيمنهج على التفتح الباركود 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة على 

 زميالتها او معلمتها

 معلماتها

  

 مالح ة. 

  

تقويم 

  ذاتي

  

  

تقويم 

 جماعي

  

تقويم  

 فودي

  

  

وتقويم 

 ذاتي

  

تستمدوتستنبط 

 أمن افواه

الطاالبات الدرس 

 من افواه

ميسرة للدرس 

 والعرض

  تحلل تفسر

 تربط بالواقع

تعد المخطط 

  السلوري

تعد معروعا  

 للمكون

تن م جدول التعلم 

 توزع الدوار

 المدرسيعلى المنهج تفتح الباركود 

تستنج عنوان 

  االمضمون 

تحدد ماتريد ان 

تتعلمه من خالل 

 إعداد األهداف 

 ترسم خارطة مفاهيم

تعارك في حل 

  األنعطة

تعلم  تعد جدول 

 خاص بها 

 تلعب دورها جيدا

تعارك في حل 

المعكالت 

 االفتراضية 

تطرح أسئلة 

علىزميالتها 

 اومعلمتها

 معلماتها

الباركود على  فتح 

المنهج المدرسي 

وحل األنعطة ان  

 وجدت

 حل األنعطةأحل التعاون في تقسيم الطالبات من 

 
 

  

التواصل 

  اللغوي

لعفهي ا

  والكتابي

 األربعاء

٢/٣ 

 الخميس 

٤/٣  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 )المــهمة األدائيــة(

 مدينتي وقريتي  اسم الوحدة:

 االبتدائي الرابع الصف: 

 

 مدينة جدة وتوضيح أهم المناطق التاريخية والسياحية فيهاعن  بح تتمثل مهمت   في كتابة 

 –البح  عن المصادر والمراجع  –تحديد موضوع البح   ح :للبوعلى أن تتضمن العناصر األساسية 

 كتابة البح  بعكل علمي وبطريقة من مة ومرتبة  –تجميع وتن يم األفكار 

 ف

 الهدف:

 .بح  ينأن تكتب مهمتِك:

 توضيح أهم المناطق التاريخية والسياحية في مدينة جدة.  ينأن تتناول الهدف:

 وسلسللة وتحقللق الفائللدة والمتعللة للقللارئ دقيقللة،بطريقللة  ارين األفكللأن تطللرح المشكككلة والتحككدي:

 والمتلقي. 

 ر

 الدور:

 باحثة مدققة.  أنت

أهم المناطق التاريخية والسياحية في  ؛ لتتناوليالباحثة المدققة دور  ينتتقمص لقد طلب من  أن

 بح  علمي دقيق.على شكل مدينة جدة 

 ية في مدينة جدة. تناول أهم المناطق التاريخية والسياح وظيفتك:

 و

 تلميذات المدرسة أو المجتمع. الجمهور:

 بأهمية السياحة الداخلية. الجمهور  توعية تحتاج إلى:



 ق

 السياق الذي تجدين نفس  فيه هو: سياق الباحثة المدققة المقنعة  الموقت:

 ينمتعللأن تطللرحين البحلل  بطريقللة بعيللدة عللن السللطحية وبطريقللة جذابللة ومعللوقة بحيلل  ت التحللدي:

د بكل األفكار التي تعرض لها البح  بالنقاش. القارئ وتجعل  ينه ملما

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

  تناولين فيها أهم المناطق التاريخية والسياحية في مدينة جدة.تبح  علمي 

  معايير ومحكات النجاح: ع

 

 4 متميز 3 كفء 2 ناٍم 1 مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 لنقاطومجموع ا

 اللغة

استخدمت لغة 

طغت عليها 

 – األلفاظ العامية

أخطاء إمالئية 

 متعددة 

استخدمت لغة 

شابتها بعض 

 – األلفاظ العامية

أخطاء إمالئية 

 قليلة 

استخدمت لغة 

صحيحة خالية 

 من العامية

استخدمت لغة 

فصيحة خالية من 
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 ح البعناصر 

إلى  توافتقد

الربط الجيد بين 

 عناصره
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على درجة 

واحدة من 

 القوة
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د  البح عناصر   رابطا

بين جميع العناصر 
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في  السطحي

البح  مع كتابة 

 قدر من التدقيق

 تاختار

األسلوب 

في  العلمي
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