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1للتعليم األساسي ح مشيرفمدرسة 
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صورتي
هنا
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2020/2019العام الدراسي 

المجموع األنشطة الصفية الملف
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مبادرة
إلى أمي الغالية

الق،واألخالقيمنفسيفيترسخاألخالقيةالتربيةمادةإن

اكمحوليمنمعوالمشاركةاإلحتراموالتسامحروحوتعزز

حملتوكذلكاإليجابيوالتفاعلالمبادرةروحلديتنميأنها

وامبدعمبتكرافردا  أكونأنعلىتشدعنيإنهاالمسؤولية

.طموحا

فييزةالممبصمتنيألضعتساندينيأنالغاليةأميياأريدك

الفنفسي،فياألخالقيةالقيمترسخمعلمتيإن.المادةهذه

.أمييادعمكمنعليتبخلي

...........................................:إبنك  

.........................................:الّصف
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السيرة 
الذاتية 

:..الطالبإسم 

: .الصف

:العمر

:..العائلةفي ترتيبك 

د:الميالدمكان 

:الجنسية

: .الهاتفرقم 

: .الحياةقدوتك في 

ا: .هواياتك

ا:تجيدهاالمهارات التي 

:قراءتهاالمواضيع التي تفضل 

:لكصديق أعز 

:المستقبل أتمنى أن أصبح في 
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أهمية
ملف االنجاز للطالب

هداف يكسبه مهارة التعلم الذاتي من خالل  تحقيقه لأل
.المطلوبة

.يساعده على التفكير فيما تعلمه 

.ينمي لديه مهارات التواصل و التعاون 

.يكسبه مهارة تنظيم األعمال 

1

2

3
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معايير تقييم 
مادة التربية األخالقية

المعيار م
الدرجة 

األساسية 

الدرجة المستحقة 

40األنشطة المنزلية1

5استبيان الطالب2

5استبيان ولي األمر 3

10.ترتيب و نظافة الملف و احضاره في الوقت المحدد4

20األم للطالب من خالل القصصدعم5

20مالحظة المعلمة للقيم التي انغرست لدى الطالب6

:  مالحظات

..............................................................................
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االمراسم ولي 

أبدأأحيانادائماالعبارةم

هل يقبل ابنك بجلوس بجانب زميل من جنسيه غير عربية في الصف1

يسخر ابنك من شخص قزم رآه في الشارع2

يقاطع ابنك زميله أثناء حديثه3

.ال يبدأ ابنك الحديث إال عندما يتأكد بأن زميله أنهى حديثه 4

يلتزم ابنك بتعليمات والديه حتى في حال غيابهم5

يصر ابنك على رأيه حتى لو كان مخالفا لجميع الحاضرين6

ابنك على استعداد لمشاركة أدواته المدرسية لزميل نسي أدواته7

.سيبادر ابنك لشراء هدية من مصروفه الخاص لزميله المريض8

.يفضل ابنك انجاز أعماله بدون مشاركة من زميلتها 9

.في التنقل بين الصفوف" المقعد"سيبادر ابنك بمساعدة زميله 10

.يظهر ابنك أفكارا وأعماال مميزة عندما يعمل ضمن مجموعة11

.يتلفظ ابنك بألفاظ  غير محببة12

ولي األمر بإضافتهايرغب , تعليقاتمالحظات أو 
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

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

استبانة ولي األمر
،،،األمروليعزيزي
البيتبينالحقيقةالشراكةنظرايمثلهولمااالخالقيةالتربيةبمادةالرشيدةالقيادةتوليهلمانظرا  

بأهميةمناإيماناو,االيجابيةاألخالقيةالقيمترسيخوالتعليمةالعلميةنجاحفيكبيرةأهميةمنوالمدرسة
عن)الستبانةاهذابتعبئةالتكرممنكمنأمل.المتعلمينأبنائناوسلوكياتقيمومهاراتتطويرفيدوركم

البحثألغراضاالستبانةهذابانعلمامناسباترونهالذيالمكانفي()إشارةبوضعدقةبكل(بنكإ
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..الطالب اسم 

أبدأأحيانادائماالعبارةم

هل تقبل بجلوس بجانب زميل من جنسيه غير عربية في الصف1

هل تسخر من شخص قزم رآه في الشارع2

هل تقاطع زميلك أثناء حديثه3

.ال تبدأ الحديث إال عندما تتأكد بأن زميلك أنهى كالمه4

.تلتزم بتعليمات والديك حتى في حال غيابهم5

تصر على رأيك حتى لو كان مخالفا لجميع الحاضرين6

.أنت على استعداد لمشاركة أدواتك المدرسية لزميل نسى أدواته7

ستبادر لشراء هدية من مصروفك الخاص لزميلك المريض8

.تفضل انجاز أعمالك بدون مشاركة من زمالئك9

.ستبادر بمساعدة زميلك المقعد في التنقل بين الصفوف 10

تظهر أفكارا وأعماال مميزة عندما تعمل ضمن مجموعة11

تعليقات ترغُب بإضافتهامالحظات أو 

استبانة تقييم ذاتي للطالب
الطالبة ،،،عزيزتي \عزيزي الطالب 

نجاح العملية كبيرة فيأهمية نظرا لما توليه القيادة الرشيدة بمادة التربية األخالقية ولما يمثله رأيك من  
المكان في () منكم تعبئة هذا االستبانة بكل دقة بوضع إشارة رأيكم نأمل التعليمة و ايمانا منا بأهمية 

مناسبا علما بان هذا االستبانة ألغراض البحثالذي ترونه 
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الفصل الثاني 
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3الوحدة 

تأثير التجارة والسفر 
واالتصاالت في الثقافة

كلماتي الجديدة
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1الجديدة ، في الدرس كلماتي 

:يقوم الطالب بتسجيل الكلمات الجديدة في كل درس 

.................................................................................................
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في جملة مفيدة و التعبير عنها بصورة أو رسمه أو وضعها اختار احدى الكلمات 

:الدرس اسم 
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2الجديدة ، في الدرس كلماتي 
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في جملة مفيدة و التعبير عنها بصورة أو رسمه أو وضعها اختار احدى الكلمات 

: .اسم الدرس 

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

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

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

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

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

12



4الجديدة ، في الدرس كلماتي 

:يقوم الطالب بتسجيل الكلمات الجديدة في كل درس 

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

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

................................................................................
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السالم وتحمل المسؤولية 

كلماتي الجديدة
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