
 

  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 



 

  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ٤  رقم الوحدة
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم

            التاريخ

  قضايا العمل  دةعنوان الوح
    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

 

  الطرائق العامة لتدريسهاالطرائق العامة لتدريسها  مكوناتهامكوناتها  كفايات الوحدةكفايات الوحدة

  اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال قضايا العمل 

اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل  

 الشفهي والكتابي حول مجال قضايا العمل

تحليلها فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة و 

 وتذوقها ونقدها

تقديم حلول جديدة غير واردة في النص المسموع  

 لمشكلة أو قضية ما

 استخدام إستراتيجية زيادة التركيز والفهم 

 رسم بعض الكلمات المفصولة خطا رسما صحيحا 

 رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة 

 تعرف اسمي الزمان والمكان واستخدامهما 

 وتمييزه واستخدامه تعرف أسلوب االستثناء 

 تعرف الصفة وتمييزها واستخدامها 

دمج النصوص المقننة واالستشهادات في النص  

 المكتوب

 كتابة المقال 

 إبداء وجهة النظر وتحليل األحداث 

استظهار خمسة آيات من القرآن الكريم وخمسة عشر   

  بيتا

  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 

(     )(     )  

    التعلم النشط

(     )(     )  

  



 

  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 
  

  ملحوظات  د الضعف القبليالمعالجة عن  التعليم القبلي  المهارات الجديدة

  الرصيد اللغوي من

األلفاظ واألساليب 

حول مجال قضايا 

  العمل

  رسم بعض الكلمات

المفصولة خطا 

 رسما صحيحا

  رسم بعض الجمل

والعبارات بخط 

 الرقعة

  اسما الزمان

 والمكان

 االستثناء 

 النعت 

 إبداء وجهة النظر   

  رسم األلف اللينة في

األفعال الثالثية 

  والرباعية

  رسم حروف الالم

والكاف والهاء بخط 

 الرقعة

  اسم الفاعل واسم

 المفعول وصيغ المبالغة

  أسلوب القسم وأسلوب

الشرط وأسلوب 

 التفضيل

  الحال والتمييز

  واالستثناء

  وسائل تعليمية

صوتية وبصرية 

لقراءة نصوص 

الوحدة تساعد على 

فهمها واستيعاب 

مدلوالت األلفاظ 

  واألساليب الجديدة

 تنوعة أنشطة م

تساعد على التفريق 

بين مفهومي الزمان 

 والمكان 

  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  دةأثناء تدريس الوح  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 

..... 
تقويم المهارات ....  

وحل التقويم األداء 
ومالحظة تطبيق 

  اآلداب التي تعلمها 

  كتاب الطالب 
  

  كتاب النشاط 
  

  أوراق عمل 
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  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  لوحدةأنشطة ا

  نوعه  معلومات النشاط

  عالجي  تقويمي  إثرائي  بنائي  تشخيصي  الصفحة  الرقم

  √       

١٦  ٣  √          

٢٠  ١  √          

٢٦  ١    √        

٥٢  ٢        √    

٥٧  ٢      √      

٦٢  ٢    √        

٦٣  ٣    √        

٦٦  ٤        √    

٧٠  ٢        √    

٨٢  ١        √    

٩٠  ٢        √    

٩٥  ١      √      

٨  ١  √          

٨  ٢        √    

٨  ٣        √    

 



 

  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ٥  رقم الوحدة
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم

            التاريخ

  سموم قاتلة  عنوان الوحدة
    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

 

  الطرائق العامة لتدريسهاالطرائق العامة لتدريسها  مكوناتهامكوناتها  كفايات الوحدةكفايات الوحدة

  اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال السموم القاتلة 

اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل  

 الشفهي والكتابي حول مجال السموم القاتلة

فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها  

 وتذوقها ونقدها

ظات في توظيف رموز خاصة تعين على إبداء المالح 

 النص المسموع

 استخدام إستراتيجية زيادة التركيز والفهم 

 رسم بعض الكلمات المزيد بعض أحرفها  

 كتابة آية أو حديث أو بيت من الشعر بخط الرقعة 

 تعرف اسم اآللة وتمييزها واستخدامها 

 تعرف أسلوب التعجب وتمييزه واستخدامه 

 تعرف العطف وتمييزه واستخدامه 

 بحث وتقنية  توظيف إستراتيجية 

 كتابة مذكرات يومية 

 اختيار صيغة الرسالة الشفهية  

استظهار خمسة اسطر من الحديث الشريف ،   

    وخمسة عشر بيتا 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

(     )  

  التعلم النشط

(     )  

  



 

  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 
  

  ملحوظات  المعالجة عند الضعف القبلي  التعليم القبلي  المهارات الجديدة

  الرصيد اللغوي من

األلفاظ واألساليب حول 

  قاتلة مجال سموم

  رسم بعض الكلمات

المزيد بعض أحرفها ، 

 كاأللف والواو

  رسم آية أو حديث أو

بيت شعري بخط 

 الرقعة رسما صحيحا

 اسم اآللة 

 التعجب 

 كتابة مذكرات يومية 

 العطف  

  الرصيد اللغوي من األلفاظ

واألساليب حول مجال 

  قضايا العمل

  رسم بعض الكلمات

المفصولة خطا رسما 

 صحيحا

 مل رسم بعض الج

 والعبارات بخط الرقعة

 اسما الزمان والمكان 

 االستثناء 

 النعت 

 المقال 

  إبداء وجهة النظر

  وسائل تعليمية

صوتية وبصرية 

لقراءة نصوص 

الوحدة تساعد على 

فهمها واستيعاب 

مدلوالت األلفاظ 

  واألساليب الجديدة

  أنشطة متنوعة

تساعد على التفريق 

بين مفهومي الزمان 

 والمكان

 الحاسب  زيارة معمل
  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

التشخيصي عن  التقويم
  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 ....  
والتكليفات  التعيينات

..... 
تقويم المهارات ....  

األداء وحل التقويم 
ومالحظة تطبيق 

  اآلداب التي تعلمها 

  كتاب الطالب 
  

  كتاب النشاط 
  

  أوراق عمل 
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  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  أنشطة الوحدة

  نوعه  معلومات النشاط
  المالحظات

  عالجي  تقويمي  ئيإثرا  بنائي  تشخيصي  الصفحة  الرقم

   √      

١١١  ٤  √          
 

١١٣  ٦      √      
 

١١٦  ٤        √    
 

١١٩  ١        √    
 

١٢٢  ٢        √    
 

١٢٧  ٤    √        
 

١٤٠  ٢  √          
 

١٤١  ٣  √          
 

١٤٤  ٣    √        
 

١٥٠  ١    √        
 

١٥٥  ٣    √        
 

١٥٩  ٣  √          
 

١٦٤  ٣    √        
 

١٦٤  ٤        √    
 

٣٦  ١        √    
 

٣٦  ٢        √  √   

٤١  ٣    √       
 



 

  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ٣  رقم الوحدة
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم

            التاريخ

  الثورة المعلوماتية  عنوان الوحدة
    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

 

  الطرائق العامة لتدريسهاالطرائق العامة لتدريسها  مكوناتهامكوناتها  كفايات الوحدةكفايات الوحدة

  اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال الثورة المعلوماتية 

اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل الشفهي  

 والكتابي مرتبط بمجال الثورة المعلوماتية

ففهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها  

 وتذوقها

 تعليل الرأي فيما استمع إليه من حديث الحجج والبراهين 

 الخمس لزيادة التركيز والفهم تتطبيق االستراتيجيا 

رسم بعض الكلمات المحذوف بعض أحرفها كهمزة الوصل  

واأللف اللينة المتوسطة والمتطرفة والواو والياء رسما 

 صحيحا

 كتابة لوحات إرشادية بخط الرقعة  

 واستخدامه تعرف البدل وتمييزه 

 تعرف أسلوب العدد وتمييزه واستخدامه  

 كتابة محضر اجتماع  

 إدارة اجتماع 

  استظهار خمسة اسطر نثرية  

  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

(     )(     )  

  تقرائيةاالسالطريقة 

(     )(     )  

  الطريقة االستنتاجية 

(     )(     )  

  الحوار  والمناقشة

 (     ) (     )  

  التعلم التعاوني 

(     )(     )  

  



 

  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 
  

  التعليم القبلي  المهارات الجديدة
المعالجة عند الضعف 

  القبلي
  ملحوظات

  رسم بعض الكلمات

المحذوف بعض أحرفها 

  رسما صحيحا

  كتابة لوحات إرشادية

 وإعالنات بخط الرقعة

 رفة المصادرمع 

 العدد 

 البدل 

 كتابة محضر اجتماع 

 إدارة اجتماع 

  

  الرصيد اللغوي من

األلفاظ واألساليب حول 

مجال الثورة 

  المعلوماتية

  رسم بعض الكلمات

المزيد بعض أحرفها 

 كاأللف والواو

  رسم آية أو حديث أو

بيت شعر بخط الرقعة 

 رسما صحيحا

 اسم اآللة 

 التعجب 

 العطف 

 يه ةكتابة مذكرات يومي  

o  وسائل تعليمية صوتية

وبصرية لقراءة نصوص 

الوحدة تساعد على 

فهمها واستيعاب 

مدلوالت األلفاظ 

  واألساليب الجديدة

 أنشطة متنوعة  - ٢

تساعد على التفريق 

بين مفهومي الزمان 

 والمكان

 زيارة معمل  - ٣
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  

 الفردية والجماعية
  

سئلة متعلقة طرح أ 
  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 

  داب التي تعلمها اآل

  كتاب الطالب 
  

  كتاب النشاط 
  

  أوراق عمل 
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  الثاني/ الفصل الدراسي      لغتي الخالدة   / المادة  المتوسط  لثثاال /  الصف
 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  أنشطة الوحدة

  نوعه  معلومات النشاط
  المالحظات

  عالجي  تقويمي  إثرائي  بنائي  تشخيصي  الصفحة  الرقم

   √      

٢٠٦  ٧        √    
 

٢١٢  ١        √    
 

٢١٨  ٣        √    
 

٢٢٢  ١    √        
 

٢٣٢  ٣      √      
 

٢٣٤  ١  √          
 

٢٤٠  ٢        √    
 

٢٥١  ٣    √        
 

٢٥٦  ٢    √        
 

٢٦٠  ٢        √    
 

٢٦٨  ٤        √    
 

٦٨  ١        √    
 

٧٣  ٤        √    
 

٧٤  ١    √        
 

٨٠  ٢        √    
 

٨٤  ١        √  √   

 


