الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة  /فقه وسلوك

الفصل الدراسي  /الثاني

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

رقم الوحدة

المادة  /فقه وسلوك

١

اليوم
التاريخ

اﻷحد

الفصل الدراسي  /الثاني

اﻻثنين

كفايات الوحدة

الثﻼثاء

الحصة  -الفصل

آية الكرسي

عنوان الوحدة

اﻷربعاء

الفترة الزمنية

مكوناتها

الطرائق العامة لتدريسها

حل المشكﻼت
معرفة في أي سورة وردت آية
الكرسي .

الخميس

)

(

 وردت آية
الكرسي في
سورة البقرة

الطريقة
اﻻستقرائية

)

(

حفظ آية الكرسي .
 فضل آية

معرفة آية الكرسي .
اﻷوقات التي يسن فيها قراءة آية
الكرسي

الكرسي

الطريقة
اﻻستنتاجية

)

(

 أوقات يسن
فيها قراءة آية

الحوار
والمناقشة

)

(

الكرسي

التعلم التعاوني

)

(

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المهارات الجديدة


المادة  /فقه وسلوك

المعالجة عند الضعف
القبلي

التعليم القبلي

آداب قضاء الحاجة ))( ١
دعاء دخول الخﻼء والخروج

 دعاء دخول



منه – دخول الخﻼء باليمنى

الخﻼءوالخروج

والخروج باليسرى – عدم
استقبال القبلة واﻻستتار عن
أنظار الناس – أماكن يحرم
قضاء الحاجة فيها والحكمة من

منه مع الدخول


باليسرى والخروج

ذلك.



الفصل الدراسي  /الثاني

باليمنى .
آداب قضاء الحاجة )(٢

وسائل تعليمية
صوتية وبصرية
تساعد على
المقصود بآية
الكرسي .
أنشطة متنوعة
تساعد على
اﻷوقات التي تقرأ
فيها أية الكرسي
.

 زيارة معمل
الحاسب اﻵلي
بالمدرسة

اﻻستجمار واﻻستنجاء – اشياء
يجوز اﻻستجمار بها وأشياء
يحرم اﻻستجمار بها

سيتم تقويم الطﻼب وفق ما يلي
قبل تدريس الوحدة

النشاطات
الصفية الفردية
والجماعية
طرح أسئلة
متعلقة بالدرس

 استخدام وسائل
تعليمية مناسبة

 استخدام أوراق
عمل

مصادر ومراجع إضافية
مطبوعات

كتاب
الطالب
كتاب
النشاط
أوراق
عمل

مواقع تعليمية

مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

أوراق العمل

التقويم البنائي عن
التقويم الختامي "
طريق:
التجميعي " عن
طريق :
أوراق العمل
تقويم الكفايات
 ....التعيينات
المﻼحظة
والتكليفات .....
اﻷسئلة الصفية
تقويم المهارات
 ....اﻷداء وحل
متابعة ملف
التقويم ومﻼحظة
اﻻنجاز
تطبيق اﻵداب
التقويم الذاتي
التي تعلمها

 مراعاة الفروق
الفردية بين
الطﻼب

منتديات وزارة التربية والتعليم

التقويم التشخيصي
عن طريق:

أثناء تدريس الوحدة

بعد تدريس الوحدة

ملحوظات

 الثاني/ الفصل الدراسي

 فقه وسلوك/ المادة

 الثالث اﻻبتدائي/ الصف

أنشطة الوحدة
المﻼحظات










































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

نوعه
عﻼﺟي






تقويمي










 √
 √

 √






















إثرائي
























































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











































الصفحة





















تشخيصي

















ﺑنائي




√
√
√
√
√
√
√









معلومات النشاط







































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













الرقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













: معلم المادة
..............................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي
رقم الوحدة

المادة  /فقه وسلوك
٢

اليوم
التاريخ

اﻷحد

الفصل الدراسي  /الثاني
اﻻثنين

كفايات الوحدة

الثﻼثاء

الحصة  -الفصل

الدعاء

عنوان الوحدة

اﻷربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

مكوناتها

الطرائق العامة لتدريسها

التعلم التعاوني )

(

 أدعو ربي و ﻻ أدعو
أحدا ً غيره – أعمل
يعرف أن الدعاء لله ﻻ لغيره .
يعمل ﺑوصية النبي  و ﻻ يسأل أحدا ً غير
الله .
يسأل الله أن يهديه و يغفر له و يرحمه و

بوصية نبيي محمد 
و ﻻ أسأل أحدا ً غير الله

يدعو الله أن يسعده في الدنيا و اﻵخرة .
يدعو الله أن يبعد عنه الشر .

)

(

 الدعاء عبادة و طاعة
لله سبحانه و تعالى
أدعو ربي أن يهديني و

يرزقه .

الطريقة
اﻹلقائية

التعلم النشط

)

(

يغفر لي و يرحمني
 و يرزقني – أدعو ربي
أن يسعدني في الدنيا و

تبادل اﻷدوار

)

(

اﻵخرة – أدعو ربي أن
يبعد عني الشر

طريقة الحوار
والمناقشة

)

(

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المهارات الجديدة

المادة  /فقه وسلوك

التعليم القبلي

 الدعاء عبادة من الله
 يختلف الطﻼب في معرفة

سبحانه وتعال

الفصل الدراسي  /الثاني

المعالجة عند الضعف
القبلي

 وسائل تعليمية صوتية
وبصرية لتوضيح أنواع
الدعاء وأوقاته .

ملحوظات

 مراعاة الفروق
الفردية بين
الطﻼب

إزالة النجاسة ويتم معرفة

 وسائل إجابة الدعاء
 الدعاء والقرآن

ذلك بطرح سؤال ماذا
تعرف عن أنواع النجاسة

 أنشطة متنوعة تساعد
على التفريق بين
الصحيح والخاطئ من
الدعاء .

 استخدام وسائل
تعليمية مناسبة

وكيف نتطهر منها

الكريم .

 زيارة معمل الحاسب
اﻵلي بالمدرسة

سيتم تقويم الطﻼب وفق ما يلي
قبل تدريس الوحدة

أثناء تدريس الوحدة

طرح أسئلة
متعلقة بالدرس

مطبوعات

كتاب
الطالب
كتاب
النشاط
أوراق
عمل

مواقع تعليمية

منتديات وزارة التربية
والتعليم

النشاطات
الصفية الفردية
والجماعية

التقويم الختامي "
التجميعي " عن
طريق :
تقويم الكفايات
 ....التعيينات
والتكليفات .....
اﻷسئلة
تقويم المهارات
الصفية
 ....اﻷداء
متابعة ملف
....وسرد جانب
اﻻنجاز
من سيرة
الرسول
التقويم الذاتي

مصادر ومراجع إضافية
مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

التقويم البنائي
التقويم التشخيصي عن طريق:
عن طريق:
أوراق العمل
أوراق العمل
المﻼحظة

بعد تدريس الوحدة

 استخدام أوراق
عمل

 الثاني/ الفصل الدراسي

 فقه وسلوك/ المادة

 الثالث اﻻبتدائي/ الصف

أنشطة الوحدة
المﻼحظات










































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

نوعه
عﻼﺟي






تقويمي








 √
 √
 √






























إثرائي







√
√
√
√














































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






























الصفحة
























تشخيصي

 √















ﺑنائي















معلومات النشاط










































 
 
 
 


 
 
 















الرقم

 
 
 
 


 
 
 















: معلم المادة
..............................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي
رقم الوحدة

المادة  /فقه وسلوك
٣

اليوم
التاريخ

الفصل الدراسي  /الثاني
اﻻثنين

اﻷحد

كفايات الوحدة

الثﻼثاء

الحصة  -الفصل

آداب المزاح

عنوان الوحدة

اﻷربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

مكوناتها

الطرائق العامة لتدريسها

التعلم التعاوني )

(

 الرسول  يمزح مع
أصحابه و ﻻ يقول إﻻ حقا ً

يعرف أن الرسول  كان يمزح مع
اصحابه و ﻻ يقول إﻻ حقا ً .
يدرك أن للمزاح آداب منها ) احترام
الكبير و عدم اﻻستهزاء به أو أذيته ( .
يفهم انه ﻻ مزاح في أمور الدين .

الطريقة
اﻹلقائية

)

(

 آداب المزاح ) أحترمكبار السن و ﻻ أكذب و ﻻ
أستهزئ بغيري و ﻻ

التعلم النشط

)

(

أؤذيه ( ﻻ أمزح في أمور
الدين

 التقويم .

تبادل اﻷدوار

)

(

طريقة الحوار
والمناقشة

)

(

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المهارات الجديدة

المادة  /فقه وسلوك

التعليم القبلي

الفصل الدراسي  /الثاني

المعالجة عند الضعف
القبلي

ملحوظات

 أنواع النجاسات )
البول – الحجر –
الغائط – التراب

 تعريف آداب المزاح
واﻻقتداء فيها بالرسول
صلى الله عليه وسلم

 المزاح وأمور
الدين

 وسائل تعليمية صوتية
وبصرية لتوضيح المزاح
وآدابه .

 النجاسات التي يجب
التطهر منها قبل
الصﻼة ) الثوب –
البدن – المكان

 أنشطة متنوعة تساعد
على التفريق الصحيح
والخاطىء من المزاح

 استخدام أوراق
عمل

وثيابك فطهر (

سيتم تقويم الطﻼب وفق ما يلي

النشاطات
الصفية الفردية
والجماعية
طرح أسئلة
متعلقة بالدرس

التقويم الختامي "
التجميعي " عن
أوراق العمل
طريق :
المﻼحظة
تقويم الكفايات
 ....التعيينات
اﻷسئلة الصفية
والتكليفات .....
متابعة ملف
تقويم المهارات
اﻻنجاز
 ....اﻷداء ...
التقويم الذاتي

مطبوعات

كتاب
الطالب
كتاب
النشاط
أوراق
عمل

مواقع تعليمية

مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

أوراق العمل

التقويم البنائي عن
طريق:

بعد تدريس الوحدة

مصادر ومراجع إضافية

منتديات وزارة التربية والتعليم

التقويم التشخيصي
عن طريق:

أثناء تدريس الوحدة

 استخدام وسائل
تعليمية مناسبة

 زيارة معمل الحاسب
اﻵلي بالمدرسة

 دليل الطهارة )

قبل تدريس الوحدة

 مراعاة الفروق
الفردية بين
الطﻼب

 الثاني/ الفصل الدراسي

 فقه وسلوك/ المادة

 الثالث اﻻبتدائي/ الصف

أنشطة الوحدة
المﻼحظات










































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

نوعه
عﻼﺟي






تقويمي














































إثرائي














































√
√
√
√
√

تشخيصي















ﺑنائي




 √
 √
 √








معلومات النشاط























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


































































الصفحة

 
   
   
 
 
 
   
 
 
   
 



 
 








الرقم

 
 
 



 
 
 
 














: معلم المادة
..............................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي
رقم الوحدة

المادة  /فقه وسلوك
٤

اليوم
التاريخ

اﻷحد

الفصل الدراسي  /الثاني
اﻻثنين

كفايات الوحدة

الثﻼثاء

الحصة  -الفصل

آداب المجالس

عنوان الوحدة

اﻷربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

مكوناتها

الطرائق العامة لتدريسها

التعلم التعاوني )
يفهم أن للمجالس آداب يجب اتباعها .

 السﻼم عند دخول
المجلس و عند الخروج

يحرص على اتباع اﻷداب و التعاليم
الخاصة ﺑالمجلس.
يتعلم كيف يكون المجلس ﺑعيداً عن

منه – التفسح للداخل –

يذكر دعاء كفارة المجلس ؟

الطريقة
اﻹلقائية

)

(

اﻹنصات للمتحدث
و عدم مقاطعته و تجنب رفع
الصوت عند الحديث – ذكر الله

الغيبة و النميمة .

(

التعلم النشط

)

(

و الصﻼة على النبي 
 و المحافظة على كفارة
المجلس أحرص على

تبادل اﻷدوار

)

(

مجالس الخير

طريقة الحوار
والمناقشة

)

(

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة  /فقه وسلوك

التعليم القبلي

المهارات الجديدة

الفصل الدراسي  /الثاني

المعالجة عند الضعف
القبلي

ملحوظات

 تعريف التيمم وهو مسح
الوجه والكفين بالتراب
الطهور.

 صفة التيمم كما في

 آداب المجالسمنها لسﻼم

ص٢٤

عند الدخول وعند

 دليل التيمم قوله

الخروج .

تعالى )) فلم تجدوا
 اﻻقتداء بالنبي صلى الله

ماء فتييموا

عليه وسلم في المجالس

 وسائل تعليمية صوتية
وبصرية لتوضيح آداب
المجالس

 أنشطة متنوعة تساعد
على التفريق الفهم
الصحيح والفهم
الخاطىء في آداب
المجالس

 مراعاة الفروق
الفردية بين
الطﻼب

 استخدام وسائل
تعليمية مناسبة

صعيدا...
 حاﻻت التيمم
ص٢٥

 زيارة معمل الحاسب
اﻵلي بالمدرسة

 استخدام أوراق
عمل



سيتم تقويم الطﻼب وفق ما يلي
قبل تدريس الوحدة

النشاطات
الصفية الفردية
والجماعية
طرح أسئلة
متعلقة بالدرس

التقويم الختامي "
التجميعي " عن
أوراق العمل
طريق :
المﻼحظة
تقويم الكفايات
 ....التعيينات
اﻷسئلة الصفية
والتكليفات .....
متابعة ملف
تقويم المهارات
اﻻنجاز
 ....اﻷداء ...
التقويم الذاتي

كتاب
الطالب
كتاب
النشاط
أوراق
عمل

مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

أوراق العمل

التقويم البنائي عن
طريق:

مطبوعات

مواقع تعليمية

منتديات وزارة التربية والتعليم

التقويم التشخيصي
عن طريق:

أثناء تدريس الوحدة

بعد تدريس الوحدة

مصادر ومراجع إضافية

 الثاني/ الفصل الدراسي

 فقه وسلوك/ المادة

 الثالث اﻻبتدائي/ الصف

أنشطة الوحدة
المﻼحظات










































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

نوعه
عﻼﺟي






تقويمي



















































إثرائي

√
√
√
√


































تشخيصي



 
   
   
   
 
 
   




 
 
  
 



 
 































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











































الصفحة


















√
√
√
√







ﺑنائي









معلومات النشاط
























الرقم

 
 
 
 


 
 
 
 














: معلم المادة
..............................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي
رقم الوحدة

المادة  /فقه وسلوك
٥

اليوم
التاريخ

اﻷحد

الفصل الدراسي  /الثاني
اﻻثنين

كفايات الوحدة

الثﻼثاء

الحصة  -الفصل

آداب الكﻼم

عنوان الوحدة

اﻷربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

مكوناتها

الطرائق العامة لتدريسها

التعلم التعاوني )

(

 أنعم الله علينا
بنعمة اللسان –
يتعلم آداب الكﻼم .
يحافظ على المداومة على ذكر الله .-يحرص على الصدق في الحديث.

واجبنا تجاه
هذه النعمة )

الطريقة
اﻹلقائية

)

(

الصدق في
الحديث

-يحافظ على الصﻼة على النبي .

التعلم النشط

)

(

 – الذكر –
يتجنب الكﻼم المحرم .يحرص على الكﻼم الطيب .

الصﻼة على
النبي - 

تبادل اﻷدوار

)

(

تجنب الكﻼم
المحرم (

طريقة الحوار
والمناقشة

)

(

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة  /فقه وسلوك

التعليم القبلي

المهارات الجديدة

الفصل الدراسي  /الثاني

المعالجة عند الضعف
القبلي

 حديث ))بني اﻹسﻼم
على خمس...

 فهم واتقان آداب
 ترتيب الصﻼة بين

الكﻼم ومنها الحفاظ

 وسائل تعليمية صوتية
وبصرية لتوضيح آداب
الكﻼم

ملحوظات

 مراعاة الفروق
الفردية بين
الطﻼب

اﻷركان وهي أول ما

على نعمة الله تعالى

يحاسب عليه العبد يوم

في اللسان والنطق

القيامة

بالحق وتجنب المحرم

 حكم ترك الصﻼة .

من القول.
 الصﻼة في المسجد

 أنشطة متنوعة تساعد
على التفريق الصحيح
والخاطئ في الكﻼم .

 زيارة معمل الحاسب
اﻵلي بالمدرسة

سيتم تقويم الطﻼب وفق ما يلي
قبل تدريس الوحدة

أثناء تدريس الوحدة

طرح أسئلة
متعلقة بالدرس

متابعة ملف
اﻻنجاز
التقويم الذاتي

التقويم الختامي "
التجميعي " عن
طريق :
تقويم الكفايات
 ....التعيينات
والتكليفات .....
تقويم المهارات
 ....اﻷداء ...

مصادر ومراجع إضافية
مطبوعات

كتاب
الطالب
كتاب
النشاط
أوراق
عمل

مواقع تعليمية

منتديات وزارة التربية
والتعليم

النشاطات
الصفية الفردية
والجماعية

اﻷسئلة
الصفية

بعد تدريس الوحدة

 استخدام أوراق
عمل

مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

التقويم البنائي
التقويم التشخيصي عن طريق:
عن طريق:
أوراق العمل
أوراق العمل
المﻼحظة

 استخدام وسائل
تعليمية مناسبة

 الثاني/ الفصل الدراسي

 فقه وسلوك/ المادة

 الثالث اﻻبتدائي/ الصف

أنشطة الوحدة
المﻼحظات










































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

نوعه
عﻼﺟي

تقويمي





















































إثرائي


























ﺑنائي

 √































 √









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










































الصفحة
























تشخيصي





√
√
√
√
√
√
√
√










معلومات النشاط














































 
 
 
 













الرقم

 
 
 
 
 


 
 
 
 













: معلم المادة
..............................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي
رقم الوحدة

المادة  /فقه وسلوك
٦

اليوم
التاريخ

الفصل الدراسي  /الثاني
اﻻثنين

اﻷحد

كفايات الوحدة

الثﻼثاء

الحصة  -الفصل

آداب اللباس

عنوان الوحدة

اﻷربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

مكوناتها

الطرائق العامة لتدريسها

يتعرف على جوانب النظافة التي يجب

التعلم التعاوني )

أن يحافظ عليها في بدنه وثوبه .

(

يتدرب على الحفاظ على النظافة
الشخصية كمسلم.

 النظافة

يتعرف على مواصفات اللباس الشرعي  مواصفات اللباس
.
يترك اللباس غير الشرعي تعظيما
للحﻼل وتركا للحرام .

الطريقة
اﻹلقائية

)

(

الشرعي
 - الحذر من التشبة

التعلم النشط

)

(

بغير المسلمين

يحذر من التشبه ﺑغير المسلمين من
الكفار .
يحذر من اﻹسبال فهو مخالف لله

 اﻹسبال  -اﻹسراف

تبادل اﻷدوار

)

(

ورسوله.
يترك اﻹسراف ﻷن الله ﻻ يحب
المسرفين

طريقة الحوار
والمناقشة

)

(

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة  /فقه وسلوك

التعليم القبلي

المهارات الجديدة

الفصل الدراسي  /الثاني

المعالجة عند الضعف
القبلي

 حديث ))بني اﻹسﻼم
على خمس...
 ترتيب الصﻼة بين

 بيان آداب اللباس
واﻻقتداء بالرسول صلى
الله عليه وسلم في ذلك

 مراعاة الفروق
الفردية بين
الطﻼب

اﻷركان وهي أول ما
يحاسب عليه العبد يوم
القيامة

.

 وسائل تعليمية صوتية
وبصرية لتوضيح آداب
اللباس

ملحوظات

 أنشطة متنوعة تساعد
على التفريق الصحيح
والخاطئ في تنفيذ آداب
اللباس

 استخدام وسائل
تعليمية مناسبة

 حكم ترك الصﻼة .
 الصﻼة في المسجد

 زيارة معمل الحاسب
اﻵلي بالمدرسة

سيتم تقويم الطﻼب وفق ما يلي
قبل تدريس الوحدة

أثناء تدريس الوحدة

طرح أسئلة
متعلقة بالدرس

متابعة ملف
اﻻنجاز
التقويم الذاتي

مطبوعات

كتاب
الطالب
كتاب
النشاط
أوراق
عمل

مواقع تعليمية

منتديات وزارة التربية
والتعليم

النشاطات
الصفية الفردية
والجماعية

اﻷسئلة
الصفية

التقويم الختامي "
التجميعي " عن
طريق :
تقويم الكفايات
 ....التعيينات
والتكليفات .....
تقويم المهارات
 ....اﻷداء ...

مصادر ومراجع إضافية
مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

التقويم البنائي
التقويم التشخيصي عن طريق:
عن طريق:
أوراق العمل
أوراق العمل
المﻼحظة

بعد تدريس الوحدة

 استخدام أوراق
عمل

 الثاني/ الفصل الدراسي

 فقه وسلوك/ المادة

 الثالث اﻻبتدائي/ الصف

أنشطة الوحدة
المﻼحظات










































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

نوعه
عﻼﺟي

تقويمي











 √
 √
 √

























 √
 √
 √
 √
 √
























إثرائي









ﺑنائي






























تشخيصي
















معلومات النشاط























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

































































الصفحة

 
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 


 
 








الرقم

 
 
 




 
 
 
 
 












: معلم المادة
..............................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي
رقم الوحدة

المادة  /فقه وسلوك
٧

اليوم
التاريخ

اﻷحد

الفصل الدراسي  /الثاني
اﻻثنين

كفايات الوحدة

الثﻼثاء

الحصة  -الفصل

البرنامج اليومي

عنوان الوحدة

اﻷربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

مكوناتها

الطرائق العامة لتدريسها

 النوم واﻻستيقاظ

التعلم التعاوني )

(

مبكرا -دعا
اﻻستيقاظ من

يتعلم آداب الكﻼم .
يحافظ على المداومة على ذكر الله .

النوم  -اظ على
الصﻼة جماعة

الطريقة
اﻹلقائية

)

(

في المسجد -

يحرص على الصدق في الحديث.يحافظ على الصﻼة على النبي .-يتجنب الكﻼم المحرم .

المواظبة على
قراة القرآن

التعلم النشط

)

(

العظيم واﻷذكار
الشرعية اليومية

يحرص على الكﻼم الطيب

 -تناول اﻹفطار

تبادل اﻷدوار

)

(

في المنزل -
مشاركة اﻷهل في
تناول الوجبات

طريقة الحوار
والمناقشة

)

(

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة  /فقه وسلوك

التعليم القبلي

المهارات الجديدة

الفصل الدراسي  /الثاني

المعالجة عند الضعف
القبلي

 حديث ))بني اﻹسﻼم
على خمس...
 ترتيب الصﻼة بين

بيان البرنامج

اﻷركان وهي أول ما

اليومي وكيفية

يحاسب عليه العبد يوم

قضاء الوقت

القيامة

والمحافظة عليه

 وسائل تعليمية صوتية
وبصرية لتوضيح
برنامج يومي
والمحافظة على الوقت

 أنشطة متنوعة تساعد
على التفريق الصحيح
والخاطئ في البرنامج
اليومي .

ملحوظات

 مراعاة الفروق
الفردية بين
الطﻼب

 استخدام وسائل
تعليمية مناسبة

 حكم ترك الصﻼة .
 الصﻼة في المسجد

 زيارة معمل الحاسب
اﻵلي بالمدرسة

سيتم تقويم الطﻼب وفق ما يلي
قبل تدريس الوحدة

أثناء تدريس الوحدة

طرح أسئلة
متعلقة بالدرس

متابعة ملف
اﻻنجاز
التقويم الذاتي

مطبوعات

كتاب
الطالب
كتاب
النشاط
أوراق
عمل

مواقع تعليمية

منتديات وزارة التربية
والتعليم

النشاطات
الصفية الفردية
والجماعية

اﻷسئلة
الصفية

التقويم الختامي "
التجميعي " عن
طريق :
تقويم الكفايات
 ....التعيينات
والتكليفات .....
تقويم المهارات
 ....اﻷداء ...

مصادر ومراجع إضافية
مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

التقويم البنائي
التقويم التشخيصي عن طريق:
عن طريق:
أوراق العمل
أوراق العمل
المﻼحظة

بعد تدريس الوحدة

 استخدام أوراق
عمل

 الثاني/ الفصل الدراسي

 فقه وسلوك/ المادة

 الثالث اﻻبتدائي/ الصف

أنشطة الوحدة
المﻼحظات










































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

نوعه
عﻼﺟي

تقويمي





















































إثرائي























 √






















تشخيصي







 √
 √
 √
 √









ﺑنائي

 √











معلومات النشاط























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

































































الصفحة

 
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   



 
 








الرقم

 
 
 




 
 
 
 













: معلم المادة
..............................

