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 آداب وواجبات  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد يومال

      التاريخ

 ملخص الوحدة

الدروس اللغوية  -(  تمهل -مجالس علم  –الحمامة المطوقة ) نصوص الوحدة :
دخول الفاء  –دخول الالم المكسورة على الكلمات المبدوءة ب ال )  والتواصل اللغوي 

 –أنواع الجمع  –المفعول به  –الهمزة  –ل والباء والكاف على الكلمات المبدوءة ب ا
الحروف التي تنزل جزء منها ) الرسم الكتابي  ( سرد وكتابة قصة  – المفعول المطلق

 (  ي -ق –ش –س –ض ن -ص –عن السطر 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة : تحديد نتائج التعلم المرغوبة   11الخطوة الخطوة 
  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 نهاية هذه الوحدة أن :من الطالب في 
 .اآلداب والواجباتإلقاء خطبة محفلية  أمام الطالب عن  -.                            اآلداب والواجبات اتجاهات وقيم متصلة بمحو اكتساب 
 ح .استراتيجية قراءة التصف معرفة -قراءة النصوص قراءة صحيحة ويستوعبها ويستثمرها  .                            
 فهم  النص المسموع ويراعي آداب االستماع . -.                     اآلداب والواجباتاكتساب رصيد معرفي ولغوي متصل بمحور  
 دخلت الالم المكسورة على الكلمات المبدوءة بال  الكلمات التي رسم  
 فهم  بنية النص وصف الشخصية .  -.                  الالفاء والباء والكاف على الكلمات المبدوءة ب  عليهارسم الكلمات التي دخلت   
 .                 المفعول المطلق معرفة   -                                                                          .   المفعول به وإعرابهمعرفة   
 فهم  النصوص ويتذوق ما فيها من جمال وأساليب بالغية. -                                    ويستخدمها  في جمل. أنواع الجمع معرفة  
 .كتابة نص إرشادي  -                                           كتابةعبارات بخط النسخ بعد تصحيح أخطائها .              

 األسئلة األساسية  األفكار الكبرى ) األفهام الباقية ( 
 الفكرة الكبرى: 

اآلداب السامية واألخالق الحميدة من ديننا وترسم لنا واجبات  ا                   
 .   نقوم بها تجاه أنفسنا واهلنا ووطننا 

   أن :  المتعلماتسيفهم 
اإلسالم دين اآلداب واألخالث الحميدة ويوجب علينا واجبات   -

المعرفي واللغوي و يزيد ذلك زيادة الرصيد     عضيمة نحو وطننا 
 الل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية .من خ

والفعول به وضعف    ديل المفاهيم الخاطئة مثل المفعول المطلق تع -
 القراءة واالستظهار . 

 ؟  أعدد بعد اآلداب التي أعرفها  س
 ؟    المفعول به والمفعول المطلقما الفرق  س
 ؟ كيف نفرق بين جمع المذكر السالم والمؤنث السالم  س

كلمات التب بدأت بالالم المكسورة الأبين المقصود  س
 ؟  وغيرها من الالمات

 ؟   قصةكيف نكتب بطاقة   س
 

  بعد تعلم الوحدة ؟ بعد تعلم الوحدة ؟   المتعلماتالمتعلماتالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها 
 على قادرات المتعلمات ستكون المتعلمات  ستعرف

 تمهل(   -مجالس علم  –نصوص الوحدة :) الحمامة المطوقة  ❖
ة والتواصل اللغوي ) دخول الالم المكسورة على الدروس اللغوي ❖

دخول الفاء والباء والكاف على الكلمات  –الكلمات المبدوءة ب ال 
المفعول  –أنواع الجمع  –المفعول به  –الهمزة  –المبدوءة ب ال 

 سرد وكتابة قصة  ( –المطلق 
-ص –الحروف التي تنزل جزء منها عن السطر الرسم الكتابي )   ❖

 (  ي -ق –ش –س –ض ن 

 . اآلداب والواجباتبمجال  اسالمية وقيم  اتجاهات  اكتساب 
  والكتابي  الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي  معرفي رصيد  اكتساب 

 اآلداب والواجبات عالم بمجال  
 ونقدها  وتذوقها  وتحليلها  والمسموعة المقروءة  الوحدة  نصوص فهم 
 . جمع أنواع التعرف إعراب  
 عول المطلق . المفعول به والمفتعرف أسلوب  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية 
 . اآلداب واألخالقعمل ملصق عن  ❖

 ..اآلداب واألخالق في  الطالبمسابقة بين  ❖

 .كتبة قصة  ❖

 المحكات الرئيسية 
 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .  ✓

 . اب المدرسي القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكت ✓
 متميز (   –كفء  –نام   -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ   ✓

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالية :  -

  *              . كاديمي         * المفكرات التذكير ا الالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

                 . تقويم ذاتي                  * اختبارات طويلة .                        * المالحظات        كتابة تلخيص * 

iPhone
قروب لغتي الجميلة
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 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم:  :    33الخطوة الخطوة 

  المتعلماتسيقوم  األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
 بما يأتي 

بما  معلمالسيقوم 
 يأتي 

بعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض  مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب بعرض صور ل 
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق 

ثم عرض صور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالب فيها 
اآلداب وتعزيز ذلك ببعض االيات واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم التي تدعم 

 والواجبات

راز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة إب 
 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام.

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب  
ة التدريس بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجيالكتاب لها 

 المناسبة  وهي كالتالي : 

)أنشطة منوعة( تنفيذ األنشطة من خالل الحوار والمناقشة بين  المدخل 
 المجموعات

فهم  –( ويتم عن طريق )قراءة جهرية معبرة  مجالس علم) نص الفهم القرائي  
 تنفيذ األنشطة(  –وصف األفكار  –وتحليل ونقد 

( وتتم بهذه   المفعول المطلق –ع الجمع أنوا –)المفعول به  الوظيفة النحوية 
 –تمكين الطالب  -دعم النشاطات –نشاطات التعلم  -الطريقة )نشاط تمهيدي
 نشاطات كتاب النشاط( 

تقديم النص صوتيا من -2التهيئة. -1( بهذه الخطوات )كل يعمل) نص االستماع 
الستماع من تقويم ا 4استثمار النص بتنفيفذ النشاطات.  -3المعلم أو التسجيل.

 خالل نص قصير خاص يعده المعلم.
( دخول الفاء والباء والكاف على الكلمات المبدوءة ب ال: ) الظاهرة اإلمالئية 

 .استنتاج –تحليل إمالئي  –مالحظة باالستقصاء  –ويتم بهذه الطريقة )تمهيد 

 –تأمل  –قراءة  –)كتابة عبارات بخط النسخ( ويتم بهذه الطريقة )تمهيد الرسم  
 مالحظة ومقارنة ومحاكاة 

استماع النص ومحاكاة  -: )وصف الحمى( تعريف باألديب النص الشعري 
 أفهم وأحلل واتذوق. –نشاطات أنمي لغتي  –الطالب 

 تصحيح وتعزيز( –كتابة النهاية  –( )تعريف  قصة)كتابة   التواصل الكتابي 
مختلفة عن  جموعةقي نهاية الوحدةعمل مطوية بعنوان الفصول األربعة  لكل م 

 األخرى. مسابقة في كتابة قصة مصورة يراعى فيها الدروس اللغوية.

 المناقشة والحوار. * 

 * كتابة البحث .
 * عمل مطوية . 

 * كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات 

 الطالبكتابي 

 والنشاط.
 * حل أوراق العمل.

* المشاركة في 
رسم خرائط ذهنية 

 أو خرائط مفاهيم .
 * جمع المعلومات

 

 يقدم التمهيد . 
* يحدد استراتيجية  

التدريس) تعلم تعاوني  
  –طريقة إلقائية  –

حوار   –تعلم نشط 
 تفكير ناقد   –ومناقشة 

* قراءة نموذجية  
 للنصوص. 

 * التعزيز المناسب 
 .تقسيم المجموعات* 

*إعداد أورق  

 . العمل
*إعداد الخرائط  
الذهنية وخرائط  

 المفاهيم

 

الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ تالتوقعا
 ومجموع النقاط

 القصةعناصر
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  القصة
 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 
 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة  
 لقوة واحدة من ا

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط بين  القصة

جميع العناصر وبنفس 
 القوة

 

اختار األسلوب المباشر  األسلوب 
 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع القصة في كتابة 

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق  
وابتعد  القصة في كتابة

 عن االسلوب المباشر 

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  القصةي كتابة ف

 عن المباشرة
 

 المحتوى
اشتمل جانب واحد 
فقت بعض من 

 األحوال
اشتمل على اغلب 

 األحوال
اشتمل جميع  
 األحوال

اشتمل جميع   
األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
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 : التربوية المشرفة
.............................. 

 : المدرسةةقائد
.............................. 

 المادة :  معلمة
.............................. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع االبتدائي الصف اآلداب والواجبات اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
 .اآلداب والواجباتمسابقة عن عالم  -1                   

 ( تشمل :اآلداب والواجباتعمل مطوية بعنوان ) -2                    
 . باآلداب والواجبات صورمرتبطة  

المفعول به  –الالم المكسورة  –أنواع الجمع مختصرات بعنوان تذكر أن حول )  
  المفعول المطلق (–

 . ب الفصلنماذج لخط النسخ  لطال 

 .اآلداب والواجبات  عرض بعض األراء حول  

 .اآلداب والواجبات  نصائح اإلسالم حول  
 .اآلداب والواجباتعالم مقتطفات من نصوص الوحدة حول  

 الهدف  هـ

  كتابة بطاقة تهنئة.مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  قةشيبطريقة  تكتب البطاقةأن المشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 كتابة بطاقة .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمعالجمهور  ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف  م

 ا
الناتج  
واألداء  
والغرض

 بطاقة تهنئة .  •

 ع
معايير  
ومحكات 
 النجاح 

 . بطاقة تهنئةبجوانب األلمام  ❖
 .مشوقه وممتعة كتابة بطاقة تهنئة  ❖
 . الشمولية ❖
 . الجانب اللغوي ❖
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 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 

 

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  رسة المد قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/                /          التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  يخ التار هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14   /        /               التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/              /             التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة
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 المهن والحرف العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة

  -(    جرة الفخار –أرباب الحرف   –كل يعمل –أحب العامل) نصوص الوحدة :
أنواع   – االسم المجرور بحرف الجر )   الدروس اللغوية والتواصل اللغوي

ملء   –  فقرة كتابة  - ف االسم والفعل والحر رسم األلف اللينة في  –  المعارف
 –الحروف التي تنزل جزء منها عن السطر ) الرسم الكتابي  (إبداء الرأي –االستمارة 

 (  غ-خ ع –ج ح –ز و –ر 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة : تحديد نتائج التعلم المرغوبة   11الخطوة الخطوة 
  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 في نهاية هذه الوحدة أن : الطالبيتوقع من 
 اكتساب رصيد معرفي ولغوي متصل بمجال المهن والحرف .-تجاوز الصعوبات القرائية واكتساب مهارات القراءة السليمة .   
 فهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .-اكتساب اتجاهات وقيم تتعلق بمجال المهن والحرف.    

 فهم النصوص وتذوق ما فيها من جمال وأساليب بالغية .- إغناء رصيده اللغوي واستعماله في تواصله الشفهي والكتابي . 
  تعرف المفعول المطلق وتميزها واستعمالها . - وتميزها واستعمالها . أنواع المعارف تعرف  
 وتميزها واستعمالها . األلف اللينة في األسماء واألفعال والحروفتعرف  -تعرف أسلوب الدعاء وتميزها واستعمالها .  
 حتوي كلمات مبدوءة ب)ال( دخلت عليها الباء والفاء والكاف .كتابة نصوص ت 
 . إبداء الرأي –مل االستمارة  تمثيل الحوار  –فقرة إعادة -( بخط النسخ كتابة سليمة .  غ -خ ع –ح  0-ج  -و–ز –ر  كتابة الحروف ) 
 اكتساب سلوكات وآداب من سيرة النبي وهديه . 

 األسئلة األساسية  (األفكار الكبرى ) األفهام الباقية 

 الفكرة الكبرى: 
 .   المهن والحرف لها أهمية كبيرة في حياة اإلنسان                   

   أن :  المتعلماتسيفهم 
المهن والحرف لها أهمية كبيرة في حياة اإلنسان  و يزيد ذلك   -

المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة زيادة الرصيد 
 ودروسها اللغوية .

ديل المفاهيم الخاطئة مثل المذكر والمؤنث وأسلوب األمر  تع -
 واسلوب النهي والفاعل والفعول به وضعف القراءة واالستظهار . 

 اذكر ثالثة من أصحاب المهن يعملون في الليل .  س 
 ؟  من يلبس معطفاً أبيض في عمله   س 

 ؟   انواع المعارفكيف نفرق بين  س 

 ؟  االسم المجرورأبين كيفية إعراب  س 

 ؟   تب فقرة عن المهن والحرف كيف نك س 

 أكتب كلمات بها ألف لينة آخر األسماء واألفعال والحروف .  س 

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  المتعلماتالمتعلماتالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها 
 على قادرات المتعلمات كونتس المتعلمات عرفتس

جرة   –أرباب الحرف   –كل يعمل –نصوص الوحدة :) أحب العامل ❖
 ار (   الفخ

الدروس اللغوية والتواصل اللغوي ) االسم المجرور بحرف الجر     ❖
رسم األلف اللينة في االسم والفعل والحرف   –أنواع المعارف   –
   إبداء الرأي(–ملء االستمارة  –كتابة فقرة  -
–ز و –ر  –الحروف التي تنزل جزء منها عن السطر الرسم الكتابي )  ❖

 . (  غ-خ ع –ج ح 
 

 . المهن والحرفبمجال  اسالمية وقيم  تجاهاتا  اكتساب 
  والكتابي  الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي  معرفي رصيد  اكتساب 

 . المهن والحرف بمجال 
 ونقدها  وتذوقها  وتحليلها  والمسموعة المقروءة  الوحدة  نصوص فهم 
 . رسم األلف اللينة في آخر الكلمةكيفية  
 .  االستفهام –سالم جمع المذكر ال –المعطوف بالواو والفاء إعراب  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم   22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية 
 .المهن والحرف عمل ملصق عن  ❖

 . في كتابة بطاقة تهنئة  الطالبمسابقة بين  ❖

 .كتبة قصة ❖

 المحكات الرئيسية 
 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .  ✓

 . الكتاب المدرسي القدرة على حل أسئلة التدريبات ب  ✓
 متميز (   –كفء  –نام   -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ   ✓

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالية :  -

  *              . كاديمي         * المفكرات التذكير ا الالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

             . تقويم ذاتي                  * اختبارات طويلة .                        * المالحظات            كتابة تلخيص * 



 

 الثاني / الفصل الدراسي     الجميلة  لغتي  /  المادة ئياالرابع االبتد/   الصف
 

 
 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم:  :    33الخطوة الخطوة 

  المتعلماتسيقوم  األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
 بما يأتي 

بما  معلمالسيقوم 
 يأتي 

ور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض  مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب بعرض ص 
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق 

ثم عرض صور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالب فيها 
الحرف وتعزيز ذلك ببعض االيات واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم التي تدعم 

 والمهن

راز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة إب 
 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام.

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب  
ة التدريس بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجيالكتاب لها 

 المناسبة  وهي كالتالي : 

)أنشطة منوعة( تنفيذ األنشطة من خالل الحوار والمناقشة بين  المدخل 
 المجموعات

فهم  –ويتم عن طريق )قراءة جهرية معبرة  أحب العمل ) نص الفهم القرائي  
 تنفيذ األنشطة(  –وصف األفكار  –وتحليل ونقد 

( وتتم بهذه أنواع المعارف –الجر   االسم المجرور بحرف) الوظيفة النحوية 
 –تمكين الطالب  -دعم النشاطات –نشاطات التعلم  -الطريقة )نشاط تمهيدي
 نشاطات كتاب النشاط( 

تقديم النص صوتيا من -2التهيئة. -1( بهذه الخطوات )كل يعمل) نص االستماع 
ماع من تقويم االست 4استثمار النص بتنفيفذ النشاطات.  -3المعلم أو التسجيل.

 خالل نص قصير خاص يعده المعلم.
: )األلف اللينة في األفعال واألسماء والحرف  ( ويتم بهذه الظاهرة اإلمالئية  

 .استنتاج –تحليل إمالئي  –مالحظة باالستقصاء  –الطريقة )تمهيد 

( ويتم بهذه غ-خ ع –ج ح –ز و –ر  –الحروف التي تنزل جزء منها عن السطر الرسم ) 
 مالحظة ومقارنة ومحاكاة  –تأمل  –قراءة  –تمهيد الطريقة )

استماع النص ومحاكاة  -)وصف الحمى( تعريف باألديب النص الشعري : 
 أفهم وأحلل واتذوق. –نشاطات أنمي لغتي  –الطالب 

( )تعريف  تمثيل الحوار إبداء الرأي –كتابة وملء االستمارة ) التواصل الكتابي 
 زيز(تصحيح وتع –كتابة النهاية  –

قي نهاية الوحدةعمل مطوية بعنوان الفصول األربعة  لكل مجموعة مختلفة عن  
 األخرى. مسابقة في كتابة قصة مصورة يراعى فيها الدروس اللغوية.

 المناقشة والحوار. * 
 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية . 
 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 
 الطالبكتابي 

 والنشاط.
 * حل أوراق العمل.

لمشاركة في * ا
رسم خرائط ذهنية 

 أو خرائط مفاهيم .
 * جمع المعلومات

 

 يقدم التمهيد . 
* يحدد استراتيجية  

التدريس) تعلم تعاوني  

  –طريقة إلقائية  –
حوار   –تعلم نشط 
 تفكير ناقد   –ومناقشة 

* قراءة نموذجية  
 للنصوص. 

 * التعزيز المناسب 
 .تقسيم المجموعات* 

*إعداد أورق  

 . العمل
اد الخرائط  *إعد

الذهنية وخرائط  
 المفاهيم

 

الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

 القصةعناصر
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  القصة
 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 
 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة  
 واحدة من القوة 

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط بين  القصة

جميع العناصر وبنفس 
 القوة

 

اختار األسلوب المباشر  األسلوب 
 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع القصة في كتابة 

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق  
تعد واب القصة في كتابة

 عن االسلوب المباشر 

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  القصةفي كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى
اشتمل جانب واحد 
فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 
 األحوال

اشتمل جميع  
 األحوال

اشتمل جميع   
األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
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 : التربوية المشرفة
.............................. 

 : المدرسةةقائد
.............................. 

 المادة :  معلمة
.............................. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع االبتدائي الصف المهن والحرف اسم الوحدة

ال
ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
م

 

 تتمثل مهمتك في : -
 كتابة بطاقة عن المهن والحرف  يراعى فيها ما درس في الوحدة -1                   
 عمل ملصق عن ) المهن والحرف ( تشمل :  -2                    

 صور جميلة عن المهن والحرف .  

 مقتطفات من نصوص  الوحدة خاصة بالمهن والحرف .  

 النسخ  لطالب الفصل .نماذج لخط  

 الرسول قدوتنا في العمل . 

 األسماء الموصولة (. –االستفهام  –جمع المذكر السالم  –مختصرات عن ) المعطوف   
 .  برنامج جميل ليوم العمل 

 الهدف  هـ

  كتابة بطاقة تهنئة.مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةطريقة ب تكتب البطاقةأن المشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 كتابة بطاقة .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمعالجمهور  ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف  م

 ا

الناتج  
واألداء  
والغرض

 بطاقة تهنئة .  •

 ع
معايير  
ومحكات 
 النجاح 

 . بطاقة تهنئةاأللمام بجوانب  ❖
 .مشوقه وممتعة كتابة بطاقة تهنئة  ❖
 . الشمولية ❖
 . الجانب اللغوي ❖
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 جدول تنظيم التدريس
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (

أنشطة مدخل الوحدة.  ❖
 مختلفة 

 امل ) أحب الع نص االنطالق  ❖
) 

االسم  الوظيفة النحوية )  ❖

 (   المجرور بحرف الجر 

 نص االستماع ) كل يعمل (  ❖

النص الشعري) أرباب  ❖
 الحرف (

رسم  الظاهرة اإلمالئية )  ❖
األسماء األلف اللينة في آخر 
 واألفعال والحروف  

الحروف التي تنزل  الرسم ) ❖
–ر  –جزء منها عن السطر 

 (غ-خ ع –ج ح  –ز و 

تابة التواصل اللغوي ) ك ❖
التعبير عما   – قصةبطاقة 

تقتضيه مواقف اجتماعية  
اإلجابة عن أسئلة  –مختلفة  
 برنامج العيد (  –محددة 

خاتمة الوحدة ) عمل مطوية  ❖
 ( بطاقة تهنئةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 : ةالتربوي المشرفة
.............................. 

 : المدرسةةقائد
.............................. 

 المادة :  معلمة
.............................. 
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 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 

 

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14   /        /               التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/              /             التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  ة المدرس قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  درسة الم قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  ريخ التا 

  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14    /        /              التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/               /           التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 
  الدرس   الدرس   الدرس 
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة


