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 هـ                 للعام الدراسي األولالفصل الدراسي 

 اسم المعلمة : .....................................................

 وزارة التربية والتعليم

 ..............اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة 

 ...... مدرسة .....................................................



 

 التعامل مع الناس العنوان األولى الوحدة
 ؟آداب التعامل مع الناس ما  تمهيد

 من ...................... إلى ...................... الفترة الزمنية :
 : : تحديد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

 : يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن : األهداف العامة
  اعند مالقاته اتعامل بها مع غيرهآلداب التي تاتذكر   
   تذكر تحية  اإلسالم 
 تخفض صوتها أثناء الحديث مع غيرها 

    تستنتج من األحق بصحبتهم  
 تحسن التعامل مع الخدم والعمال 

 تحرص على مشاركة أهلها وأقاربها في المناسبات 

     تستدل على وجوب مساعدة المحتاجين والضعفاء 
 الصور النهي عن أذى الجار     تستنتج من  
 تتعرف على حق المسلم على المسلم في مرضه 

 : األسئلة األساسية :(  األفهام الباقية )األفكار الكبرى 
مرن دداب التعامررل مرع اآل رررين :    الفكررة الكبرررى:

 . التبسم في وجهه ، السالم عليه عند مالقاته
 :ستفهم المتعلمات 

 دداب التعامل مع الناس . 

 . تحية اإلسالم 

 . دداب التحدث عن اآل رين 

 . حقوق األصدقاء 

 . كيفية التعامل مع الخدم والعمال 

 . حق الجار   

 

 

 
 ؟ما آداب التعامل مع اآلخرين السؤال األول : 
  اذكري تحية اإلسالم .السؤال الثاني : 
  حق الجار .ما السؤال الثالث : 

 قادرات على :ستكون المتعلمات  ستعرف المتعلمات :

 . دداب التعامل مع الناس 

 . تحية اإلسالم 

 . دداب التحدث عن اآل رين 

 . حقوق األصدقاء 

 . كيفية التعامل مع الخدم والعمال 

   . حق الجار 

  دداب التعامل مع الناس .ذكر 
  تحية اإلسالم .معرفة 
  دداب التحدث عن اآل رين .بيان 
  حقوق األصدقاء .ذكر 
  مل مع الخدم والعمال .كيفية التعامعرفة 
  حق الجار .  بيان 

 ستقوم المعلمة بما يأتي : ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 والحوار المناقشة . 
 البحث كتابة . 
 مطوية عمل . 
 قصة كتابة. 
 والنشاط الطالبة كتابي نشاطات تنفيذ . 
 العمل أوراق حل . 
 مفاهيم  رائط أو ذهنية  رائط رسم في المشاركة. 
 علوماتالم جمع . 

 . تقدم التمهيد 
  طريقة  –تحدد إستراتيجية التدريس ) تعلم تعاوني

 . تفكير ناقد ( –حوار ومناقشة  –تعلم نشط  –إلقائية 
 . قراءة نموذجية للنصوص 
 التعزيز المناسب 
 .تقسيم المجموعات 
 .إعداد أورق العمل 
 . إعداد الخرائط الذهنية و رائط المفاهيم 



 

 

 

 

 

 : براهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد ال 2الخطوة 
 المهمات األدائية :

 . التعامل مع الناس  عن االنترنت من أبحاث عمل*
  . حق الجار توضح قصة الطالبات تحضر أن*

 : المحكات الرئيسية
 تحقيق درجات متقدمة في اال تبارات . *

 * القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .

 متميز ( . –كفء  –نام  -من  الل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ   * يتم
 : أدلة أ رى

 من  الل األدلة التالية :
األسئلة  - المفكرات – التذكير األكاديمي - ا تبارات طويلة - ا تبارات قصيرة -نقاشات الزميالت 

 . ملف اإلنجاز - المطويات – تقويم األقران -الفجائية 
 :  برات التعليم والتعلم:  3الخطوة 

 : األنشطة التعليمية
 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .مد ل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات  
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري  

 فهام .تعمل على تحقيق هذه األهداف واإل
عررض المعرفرة والمهررارة والخبررة التعليميررة المرراد إكسرابها للطالبررات بترتيرب الكترراب لهرا بقصررد  

 تحقيقها واحدة تلو األ رى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 
تبسرمك فري )  قرال :  الحديث الشرريفمن  الل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض  

 . دداب التعامل مع اآل رين، أطلب من الطالبات توضيح  (  يك لك صدقةوجه أ
، أطلررب مررن الطالبررات قررراءة  دداب التعامررل مررع اآل رررينأقرردم  للطالبررات عرررض بررور بوينررت عررن  

دداب التعامررل مررع لتحديررد  العرررض جيرردان ومناقشررة المعلومررات الترري وردت فيرره فرري محاولررة مررنهن
 ومبرراته. مع توضيح الهدف منه   اآل رين

، اطلب من الطالبات قرراءة المطويرة  بطريقرة  دداب التعامل مع اآل رينعن أقدم للطالبات مطوية  
العالقررات بررين اسررتيعاب عمليررة مركررزة تعتمررد علررى تحليررل المعلومررات الترري وردت بهررا مررن  ررالل 

 .  دداب التعامل مع اآل رينوالفرعية للخروج بمفهوم شامل عن العناوين الرئيسة 
ويرتم ذلرك مرن  رالل االسرتعانة بشربكة  التعامرل مرع النراسطلب مرن الطالبرات جمرع معلومرات عرن أ 

االنترنت أو من  الل مكتبة المدرسة، أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد 
 عن عشرين سطران. 

الهدف مرن كتابرة مع توضيح  دداب التعامل مع اآل رين من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن أطلب 
 القصة ومبرراتها.

 .توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها  
  . ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدةت 



الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

عمل بحث 
دداب يوضح 

التعامل مع 
 الخدم والعمال

شمل بعض 
جوانب 
ع ولم الموضو

يتطرق للبعض 
 األ ر

شمل أغلب 
جوانب 
الموضوع 
وأغفل جانب 

 واحد

شمل جميع جوانب 
 الموضوع محل النقاش

شمل جميع جوانب 
الموضوع محل 
النقاش بشكل 
 مفصل ودقيق

 

الترتيب 
 ممتاز مناسب جدا مناسب  والتنسيق

 
 متميز

 
 

 في الموعد المحدد تأ ر يوم واحد تأ ر يومين الزمن
 
 د المحددفي الموع
 

 



 (المــهمة األدائيــة ) 

 التعامل مع الناس :اسم الوحدة 

   االبتدائي الثاني الصف : 

 عن :وعمل مطوية  التعامل مع الناستتمثل مهمتك في كتابة قصة عن 
 (صيغة تحية اإلسالم  – دداب التعامل مع اآل رين )

 الهدف هـ

 معلمة .مهمتك : 
 وية .توظيف الدروس اللغ الهدف:

أن تطرحيها بطريقة شيقة , وسلسة وتحقق الفائدة المشكلة والتحدي: 
 والمتعة للقارئ .

 معلمة متميزة . أنت : الدور د
 تنفيذ القصة والملصق . وظيفتك :

 طالبات المدرسة أو المجتمع . الجمهور ج
 سياق المقرر العلمي .السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا
ناتج ال

واألداء 
 والغرض

 تنفيذ رسم القصة والملصق .

 ع
معايير 
ومحكات 
 النجاح

 . اإللمام بجوانب القصة والملصق 

 .إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة 

 . الشمولية 

 . الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 



 جدول تنظيم التدريس
 المكون   
 التوقيع الفصل الحصة يخالتار اليوم ) الموضوع (

  ( 1اآلداب ) 
    هـ14/     / 

  ( 2اآلداب ) 
    هـ14/     / 

  ( 3اآلداب ) 
    هـ14/     / 

 

 

 

 

 



 

 األذكار واألدعية العنوان الثانية الوحدة
 ما الذكر الذي نقوله عند دخول المسجد والمنزل والخالء ؟   تمهيد

 ......... إلى ......................من ............. الفترة الزمنية :
 : : تحديد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

 : يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن : األهداف العامة
   تذكر دعاء د ول ودعاء الخروج من المسجد 
   تردد دعاء الد ول والخروج من المنزل 
 تتعرف على دعاء الد ول والخروج من الخالء 

    تحدد السلوك الصحيح  في الصور المعروضة 
   تذكر ما تقوله عند العطاس 
  توضح الدعاء الذي يقوله الغير للعاطس 
   تتعرف على الذكر  الذي تقوله  عند النوم 
 تتعرف على الدعاء الذي تقوله عند االستيقاظ 

 : األسئلة األساسية :(  األفهام الباقية )األفكار الكبرى 
 . تعلم بعض األذكار واألدعية كبرى:الفكرة ال

 :ستفهم المتعلمات 
 . دعاء د ول المنزل والخروج منه 

 . دعاء د ول المسجد والخروج منه 

 . دعاء د ول الخالء والخروج منه 

 . أذكار العطاس 

 . أذكار النوم 

  
 ما دعاء دخول المسجد والخروجالسؤال األول : 

 ؟ منه

 خالء والخروجما دعاء دخول الالسؤال الثاني : 
 ؟ منه

 ماذا يقال قبل النوم ؟:  الثالثالسؤال 

 ستكون المتعلمات قادرات على : ستعرف المتعلمات :

 . دعاء د ول المنزل والخروج منه 

 . دعاء د ول المسجد والخروج منه 

 . دعاء د ول الخالء والخروج منه 

 . أذكار العطاس 

 . أذكار النوم 

  ج منه .دعاء د ول المنزل والخروبيان 
  دعاء د ول المسجد والخروج منه .ذكر 
  دعاء د ول الخالء والخروج منه .معرفة 
  أذكار العطاس .بيان 
  أذكار النوم .تحديد 

 ستقوم المعلمة بما يأتي : ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 والحوار المناقشة . 
 البحث كتابة . 
 مطوية عمل . 
 قصة كتابة. 
 والنشاط الطالبة كتابي نشاطات تنفيذ . 
 العمل أوراق حل . 
 مفاهيم  رائط أو ذهنية  رائط رسم في المشاركة. 
 المعلومات جمع . 

 . تقدم التمهيد 
  طريقة  –تحدد إستراتيجية التدريس ) تعلم تعاوني

 . تفكير ناقد ( –حوار ومناقشة  –تعلم نشط  –إلقائية 
 . قراءة نموذجية للنصوص 
 التعزيز المناسب 
 .تقسيم المجموعات 
 .إعداد أورق العمل 
 . إعداد الخرائط الذهنية و رائط المفاهيم 



 
 

 

 : : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 
 المهمات األدائية :

 . أذكار وأدعية الوحدة عن االنترنت من أبحاث عمل*
  . دعاء د ول الخالء والخروج منه توضح قصة الطالبات تحضر أن*

 : لرئيسيةالمحكات ا
 تحقيق درجات متقدمة في اال تبارات . *

 * القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .

 متميز ( . –كفء  –نام  -* يتم من  الل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ  
 : أدلة أ رى

 من  الل األدلة التالية :
األسئلة  - المفكرات – تذكير األكاديميال - ا تبارات طويلة - ا تبارات قصيرة -نقاشات الزميالت 

 . ملف اإلنجاز - المطويات – تقويم األقران -الفجائية 
 : :  برات التعليم والتعلم 3الخطوة 

 : األنشطة التعليمية
 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .مد ل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات  
الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري إبراز األفكار واإلفهام  

 تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عررض المعرفرة والمهررارة والخبررة التعليميررة المرراد إكسرابها للطالبررات بترتيرب الكترراب لهرا بقصررد  

 وهي كالتالي :   تحقيقها واحدة تلو األ رى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة
، أطلرب مرن الطالبرات  أدعيرة د رول الخرالء والخرروج منرهأقدم  للطالبات عررض برور بوينرت عرن  

أدعيرة د رول  وردت فيره فري محاولرة مرنهن لتحديرد  قراءة العرض جيدان ومناقشة المعلومات التي
 مع توضيح الهدف منه ومبرراته.  الخالء والخروج منه

، اطلب من الطالبات قراءة المطوية   عية د ول المسجد والخروج منهأدعن أقدم للطالبات مطوية  
العالقات بين استيعاب بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من  الل 

 .  أدعية د ول المسجد والخروج منه والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن العناوين الرئيسة 
ويتم ذلك من  الل االستعانة بشبكة االنترنت  أذكار العطاسومات عن أطلب من الطالبات جمع معل 

أو من  رالل مكتبرة المدرسرة، أقردم الطالبرات المعلومرات فري شركل مقرال كتيرب صرغير ال يزيرد عرن 
 عشرين سطران. 

 القصررةمررع توضرريح الهرردف مررن كتابررة  أذكررار النرروم عررنقصرريرة  قصررةمررن الطالبررات كتابررة  أطلررب 
 ومبرراتها.

 .وراق العمل ومناقشة المجموعات فيها توزيع أ 
  . ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدةت 



الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

دعاء بحث عن 
د ول المسجد 
   . والخروج منه

بعض  شمل
جوانب الموضوع 
ولم تتطرق 
 . للبعض األ ر

شمل أغلب 
جوانب 

وضوع وأغفل الم
 جانب واحد .

جميع جوانب  شمل
 .الموضوع محل النقاش

جميع جوانب  شمل
الموضوع محل 
النقاش بشكل 
 . مفصل ودقيق

 

الترتيب 
 ممتاز مناسب جدا مناسب  والتنسيق

 
 متميز

 
 

 في الموعد المحدد تأ ر يوم واحد تأ ر يومين الزمن
 

 في الموعد المحدد
 

 



 (المــهمة األدائيــة ) 

 األذكار واألدعية :اسم الوحدة 

   االبتدائي الثاني الصف : 

 عن :وعمل مطوية  أذكار العطاس والنومعن  مقالةتتمثل مهمتك في كتابة 
 ( ذكر االستيقاظ من النوم –دعاء د ول المسجد والخروج منه ) 

 الهدف هـ

 . صحفيةمهمتك : 
 توظيف الدروس اللغوية . الهدف:

أن تطرحيها بطريقة شيقة , وسلسة وتحقق الفائدة دي: المشكلة والتح
 والمتعة للقارئ .

 متميزة . صحفية أنت : الدور د
 والملصق . المقالةتنفيذ  وظيفتك :

 طالبات المدرسة أو المجتمع . الجمهور ج
 سياق المقرر العلمي .السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

 والملصق . المقالةتنفيذ رسم 

 ع
معايير 
ومحكات 
 النجاح

  والملصق . المقالةاإللمام بجوانب 

 .إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة 

 . الشمولية 

 . الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 



 جدول تنظيم التدريس
 المكون   
 لتوقيعا الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (

  أدعية دخول المسجد
والمنزل والخالء 

 . والخروج منها

 
 هـ14/     /

   

  أذكار العطاس
 والنوم .

    هـ14/     / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 آداب النظافة العنوان الثالثة الوحدة
 ؟ آداب النظافة ما  تمهيد

 من ...................... إلى ...................... الفترة الزمنية :
 : : تحديد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

 : يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن : األهداف العامة
   تتعرف على أهمية غسل اليدين قبل األكل وبعده       
    تعتني بنظافة فمها 
  تستنتج ما يحدث إذا أكلت ويدها متسخة 
 تذكر األدوات التي تستخدمها لنظافة الفم 

 لى استخدام منشفتها الخاصة     تحرص ع 
  تحرص على الظهور بالمالبس النظيفة 
     تتجنب البول وهي  قائمه 
    تكتب في األماكن المخصصة للكتابة 
    تضع النفايات في المكان المخصص لها 
 تستنتج ما يحدث إذا وضعت النفايات في المكان  غير المخصص 

 : األسئلة األساسية :(  األفهام الباقية )األفكار الكبرى 
 . تعلم دداب النظافة الفكرة الكبرى:

 :ستفهم المتعلمات 
 . أدوات نظافة البدن 

 . كيفية نظافة المالبس والمكان   

 

 

 
 
 

  ما أدوات نظافة البدن .السؤال األول : 
  ؟ مكانما كيفية نظافة المالبس والالسؤال الثاني : 

 ادرات على :ستكون المتعلمات ق ستعرف المتعلمات :

 . أدوات نظافة البدن 

   . كيفية نظافة المالبس والمكان 
  أدوات نظافة البدن .ذكر 
  كيفية نظافة المالبس والمكان .  معرفة 

 ستقوم المعلمة بما يأتي : ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 والحوار المناقشة . 
 البحث كتابة . 
 مطوية عمل . 
 قصة كتابة. 
 والنشاط الطالبة كتابي نشاطات تنفيذ . 
 العمل أوراق حل . 
 مفاهيم  رائط أو ذهنية  رائط رسم في المشاركة. 
 المعلومات جمع . 

 . تقدم التمهيد 
  طريقة  –تحدد إستراتيجية التدريس ) تعلم تعاوني

 تفكير ناقد ( . –حوار ومناقشة  –تعلم نشط  –إلقائية 
 . قراءة نموذجية للنصوص 
 التعزيز المناسب 
 جموعات.تقسيم الم 
 .إعداد أورق العمل 
 . إعداد الخرائط الذهنية و رائط المفاهيم 



 

 

 

 

 

 : : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 
 المهمات األدائية :

 . دداب النظافة عن االنترنت من أبحاث عمل*
  . نظافة البدن توضح قصة الطالبات تحضر أن*

 : المحكات الرئيسية
 درجات متقدمة في اال تبارات . تحقيق *

 * القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .

 متميز ( . –كفء  –نام  -* يتم من  الل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ  
 : أدلة أ رى

 من  الل األدلة التالية :
األسئلة  - المفكرات – التذكير األكاديمي - ا تبارات طويلة - ا تبارات قصيرة -نقاشات الزميالت 

 . ملف اإلنجاز - المطويات – تقويم األقران -الفجائية 
 : :  برات التعليم والتعلم 3الخطوة 

 : األنشطة التعليمية
 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .مد ل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات  
قديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بت 

 تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عررض المعرفرة والمهررارة والخبررة التعليميررة المرراد إكسرابها للطالبررات بترتيرب الكترراب لهرا بقصررد  

 تحقيقها واحدة تلو األ رى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 
: ) النظافرة  قرال الحرديث الشرريف : من  الل العمل على شكل مجموعات تعاونيرة وبعرد عررض  

 . دداب النظافة، أطلب من الطالبات توضيح  من اإليمان (
، أطلب من الطالبات قراءة العرض جيدان  أدوات نظافة البدنأقدم  للطالبات عرض بور بوينت عن  

مررع توضرريح وردت فيرره فرري محاولررة مررنهن لتحديررد أدوات نظافررة البرردن ومناقشررة المعلومررات الترري 
 .  الهدف منه ومبرراته

، اطلررب مررن الطالبررات قررراءة المطويررة   كيفيررة نظافررة المالبررس والمكررانأقرردم للطالبررات مطويررة عررن  
العالقات بين استيعاب بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من  الل 

 . كيفية نظافة المالبس والمكان والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن ناوين الرئيسة الع
ويتم ذلك من  الل االستعانة بشبكة  نظافة المالبس والمكانأطلب من الطالبات جمع معلومات عن  

االنترنت أو من  الل مكتبة المدرسة، أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد 
 شرين سطران. عن ع

مررع توضرريح الهرردف مررن كتابررة القصررة  دداب النظافررة مررن الطالبررات كتابررة قصررة قصرريرة عررن أطلررب 
 ومبرراتها.

 .توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها  
  . ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدةت 



الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 النقاطومجموع 

عمل بحث 
نظافة يوضح 

المالبس 
 والمكان

شمل بعض 
جوانب 

الموضوع ولم 
يتطرق للبعض 

 األ ر

شمل أغلب 
جوانب 
الموضوع 
وأغفل جانب 

 واحد

شمل جميع جوانب 
 الموضوع محل النقاش

شمل جميع جوانب 
الموضوع محل 
النقاش بشكل 
 مفصل ودقيق

 

الترتيب 
 ممتاز مناسب جدا مناسب  والتنسيق

 
 يزمتم

 
 

 في الموعد المحدد تأ ر يوم واحد تأ ر يومين الزمن
 

 في الموعد المحدد
 

 



 (المــهمة األدائيــة ) 

 دداب النظافة :اسم الوحدة 

   االبتدائي الثاني الصف : 

 عن :وعمل مطوية  دداب النظافةتتمثل مهمتك في كتابة قصة عن 
 ( كيفية نظافة المالبس والمكان –أدوات النظافة ) 

 الهدف هـ

 معلمة .مهمتك : 
 توظيف الدروس اللغوية . الهدف:

أن تطرحيها بطريقة شيقة , وسلسة وتحقق الفائدة المشكلة والتحدي: 
 والمتعة للقارئ .

 معلمة متميزة . أنت : الدور د
 تنفيذ القصة والملصق . وظيفتك :

 طالبات المدرسة أو المجتمع . الجمهور ج
 سياق المقرر العلمي .ياق الذي تجدين نفسك فيه هو : الس الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

 تنفيذ رسم القصة والملصق .

 ع
معايير 
ومحكات 
 النجاح

 . اإللمام بجوانب القصة والملصق 

 .إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة 

 . الشمولية 

 . الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 



 جدول تنظيم التدريس
 المكون   
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (

 نظافة البدن . 
    هـ14/     / 

  نظافة المالبس
 .والمكان 

    هـ14/     / 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آداب األكل والشرب العنوان الرابعة الوحدة
 ؟آداب األكل والشرب  ما  تمهيد

 .................. إلى ......................من .... الفترة الزمنية :
 : : تحديد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

 : يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن : األهداف العامة
   تذكر الذكر الذي يقال عند بدء األكل        
  تتعرف على الذكر الذي يقال عند الفراغ من األكل  أن  
  داب األكل والشربدتستدل على 

           تحدد نوع التصرف في الصور 
     أن تحافظ على دداب األكل والشرب 
   تقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلم في عدم عيب الطعام 
 تحدد الغذاء المفيد 

 : األسئلة األساسية :(  األفهام الباقية )األفكار الكبرى 
  الفكرة الكبرى:

 . تعلم دداب األكل والشراب
 :ستفهم المتعلمات 

  والشراب .دداب األكل 

 . الذكر الذي يقال عند بدء األكل 

 . الذكر الذي يقال بعد الفراغ من األكل 

 . الدليل على دداب األكل والشراب 

  
 

 . آداب األكل والشراب أذكرالسؤال األول : 

 ابالشرما الدليل على آداب األكل والسؤال الثاني : 

الذي يقال عند بدء األكل ما :  الثالثالسؤال 
 والفراغ منه ؟

 ستكون المتعلمات قادرات على : ستعرف المتعلمات :

 . دداب األكل والشراب 

 . الذكر الذي يقال عند بدء األكل 

 . الذكر الذي يقال بعد الفراغ من األكل 

 . الدليل على دداب األكل والشراب 

  دداب األكل والشراب .ذكر 
  عند بدء األكل .الذكر الذي يقال بيان 
  الذكر الذي يقال بعد الفراغ من األكل .معرفة 
  الدليل على دداب األكل والشراب .توضيح 

 ستقوم المعلمة بما يأتي : ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 والحوار المناقشة . 
 البحث كتابة . 
 مطوية عمل . 
 قصة كتابة. 
 والنشاط الطالبة كتابي نشاطات تنفيذ . 
 عملال أوراق حل . 
 مفاهيم  رائط أو ذهنية  رائط رسم في المشاركة. 
 المعلومات جمع . 

 . تقدم التمهيد 
  طريقة  –تحدد إستراتيجية التدريس ) تعلم تعاوني

 تفكير ناقد ( . –حوار ومناقشة  –تعلم نشط  –إلقائية 
 . قراءة نموذجية للنصوص 
 التعزيز المناسب 
 .تقسيم المجموعات 
 .إعداد أورق العمل 
 اد الخرائط الذهنية و رائط المفاهيم .إعد 



 
 

 : : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 
 المهمات األدائية :

 . دداب األكل والشراب عن االنترنت من أبحاث عمل*
  . دداب األكل توضح قصة الطالبات تحضر أن*

 : المحكات الرئيسية
 رات .تحقيق درجات متقدمة في اال تبا *

 * القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .

 متميز ( . –كفء  –نام  -* يتم من  الل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ  
 : أدلة أ رى

 من  الل األدلة التالية :
األسئلة  - المفكرات – التذكير األكاديمي - ا تبارات طويلة - ا تبارات قصيرة -نقاشات الزميالت 

 . ملف اإلنجاز - المطويات – تقويم األقران -ائية الفج
 : :  برات التعليم والتعلم 3الخطوة 

 : األنشطة التعليمية
 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .مد ل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات  
مناقشرة المهمرات األدائيرة التري  إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع 

 تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عررض المعرفرة والمهررارة والخبررة التعليميررة المرراد إكسرابها للطالبررات بترتيرب الكترراب لهرا بقصررد  

 تحقيقها واحدة تلو األ رى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 
لعمرر برن أبري  : قرال  الحديث الشريفموعات تعاونية وبعد عرض من  الل العمل على شكل مج 

دداب األكرل ، أطلرب مرن الطالبرات توضريح  : ) يا غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك ( سلمة 
 . والشراب

، أطلرب مرن الطالبرات قرراءة العررض  دداب األكرل والشررابأقدم  للطالبات عرض بور بوينرت عرن  
مررع  وردت فيرره فرري محاولررة مررنهن لتحديررد دداب األكررل والشررراب لومررات الترريجيرردان ومناقشررة المع

 توضيح الهدف منه ومبرراته. 
، اطلرب مرن الطالبرات قرراءة المطويرة   الدليل على دداب األكل والشررابأقدم للطالبات مطوية  عن  

عالقات بين الاستيعاب بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من  الل 
 .  والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الدليل على دداب األكل والشرابالعناوين الرئيسة 

ويرتم ذلرك مرن  رالل االسرتعانة بشربكة  دداب األكل والشرابمعلومات عن أطلب من الطالبات جمع  
ال يزيد  االنترنت أو من  الل مكتبة المدرسة، أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير

 عن عشرين سطران. 
مررع توضرريح الهردف مررن كتابررة القصررة  دداب الشرراب مررن الطالبررات كتابرة قصررة قصرريرة عررن أطلرب 

 ومبرراتها.
 .توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها  
  . ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدةت 



ة الشواهد واألدل متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

دداب بحث عن 
   . األكل والشراب

بعض  شمل
جوانب الموضوع 
ولم تتطرق 
 . للبعض األ ر

شمل أغلب 
جوانب 

الموضوع وأغفل 
 جانب واحد .

جميع جوانب  شمل
 .الموضوع محل النقاش

جميع جوانب  شمل
الموضوع محل 
النقاش بشكل 
 . مفصل ودقيق

 

الترتيب 
 ممتاز مناسب جدا مناسب  والتنسيق

 
 متميز

 
 

 في الموعد المحدد تأ ر يوم واحد تأ ر يومين الزمن
 

 في الموعد المحدد
 

 



 (المــهمة األدائيــة ) 

 دداب األكل والشراب :اسم الوحدة 

   االبتدائي الثاني الصف : 

 عن :وعمل مطوية دداب األكل والشراب عن  مقالةتتمثل مهمتك في كتابة 
 ( دداب األكل والشرابالدليل على  – دداب األكل والشراب )

 الهدف هـ

 . صحفيةمهمتك : 
 توظيف الدروس اللغوية . الهدف:

أن تطرحيها بطريقة شيقة , وسلسة وتحقق الفائدة المشكلة والتحدي: 
 والمتعة للقارئ .

 متميزة . صحفية أنت : الدور د
 والملصق . المقالةتنفيذ  وظيفتك :

 المدرسة أو المجتمع .طالبات  الجمهور ج
 سياق المقرر العلمي .السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

 والملصق . المقالةتنفيذ رسم 

 ع
معايير 
ومحكات 
 النجاح

  والملصق . المقالةاإللمام بجوانب 

 .إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة 

 . الشمولية 

 واألدبي . الجانب اللغوي واإلبداعي 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 



 جدول تنظيم التدريس
 المكون   
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (

 آداب األكل والشراب 
 (1  ). 

    هـ14/     / 

 آداب األكل والشراب 
 (2  ). 

    هـ14/     / 

 

 

 

 



 

 

الخاصة وحقوق  المحافظة على الممتلكات العنوان الخامسة الوحدة
 اآلخرين

 ؟ ماذا أفعل إذا وجدت محفظة ملقاة على األرض  تمهيد
 من ...................... إلى ...................... الفترة الزمنية :
 : : تحديد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

 : يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن : األهداف العامة
 ل المحافظة على الممتلكات الخاصة .تبين وسائ 

 . توضح أهمية المحافظة على حقوق اآل رين 

 تستنتج أهمية المحافظة على األشجار 

      تعدد أوجه استفادتنا من األشجار        
 تحافظ على األشجار   

       تقارن بين الممتلكات العامة والخاصة                
  تتجنب العبث بالممتلكات العامة  
 أن تحرص على المحافظة على الماء 

 : األسئلة األساسية :(  األفهام الباقية )األفكار الكبرى 
تعلررررم وسررررائل المحافظررررة علررررى   الفكرررررة الكبرررررى:

 . الممتلكات
 :ستفهم المتعلمات 

 . وسائل المحافظة على الممتلكات الخاصة 

 . أهمية المحافظة على حقوق اآل رين 

 جارأهمية المحافظة على األش . 

 . الفرق بين الممتلكات العامة والخاصة 

 

 

 

لكات وسائل المحافظة على الممتما السؤال األول : 
 ؟ العامة والخاصة
  ؟ فائدة األشجارما السؤال الثاني : 

 ستكون المتعلمات قادرات على : ستعرف المتعلمات :

 . وسائل المحافظة على الممتلكات الخاصة 

 اآل رين . أهمية المحافظة على حقوق 

 . أهمية المحافظة على األشجار 

 . الفرق بين الممتلكات العامة والخاصة 

  وسائل المحافظة على الممتلكات الخاصة .ذكر 
  أهمية المحافظة على حقوق اآل رين .معرفة 
  أهمية المحافظة على األشجار .بيان 
  الفرق بين الممتلكات العامة والخاصة .توضيح 

 ستقوم المعلمة بما يأتي : يأتي : ستقوم المتعلمات بما
 والحوار المناقشة . 
 البحث كتابة . 
 مطوية عمل . 
 قصة كتابة. 
 والنشاط الطالبة كتابي نشاطات تنفيذ . 
 العمل أوراق حل . 
 مفاهيم  رائط أو ذهنية  رائط رسم في المشاركة. 
 المعلومات جمع . 

 . تقدم التمهيد 
 طريقة  –ي تحدد إستراتيجية التدريس ) تعلم تعاون

 . تفكير ناقد ( –حوار ومناقشة  –تعلم نشط  –إلقائية 
 . قراءة نموذجية للنصوص 
 التعزيز المناسب 
 .تقسيم المجموعات 
 .إعداد أورق العمل 
 . إعداد الخرائط الذهنية و رائط المفاهيم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 
 المهمات األدائية :

 . المحافظة على الممتلكات  عن االنترنت من أبحاث عمل*
  .المحافظة على الممتلكات الخاصة  توضح قصة الطالبات تحضر أن*

 : المحكات الرئيسية
 تحقيق درجات متقدمة في اال تبارات . *

 * القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .

 متميز ( . –كفء  –نام  -تدئ  * يتم من  الل جدول المتابعة المعد ) مب
 : أدلة أ رى

 من  الل األدلة التالية :
األسئلة  - المفكرات – التذكير األكاديمي - ا تبارات طويلة - ا تبارات قصيرة -نقاشات الزميالت 

 . ملف اإلنجاز - المطويات – تقويم األقران -الفجائية 
 : :  برات التعليم والتعلم 3الخطوة 

 : التعليميةاألنشطة 
 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .مد ل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات  
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري  

 تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
رة التعليميررة المرراد إكسرابها للطالبررات بترتيرب الكترراب لهرا بقصررد عررض المعرفرة والمهررارة والخبر 

 تحقيقها واحدة تلو األ رى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 
، أطلررب مررن الطالبررات قررراءة  المحافظررة علررى الممتلكرراتأقرردم  للطالبررات عرررض بررور بوينررت عررن  

كيفيرة المحافظرة علرى لتحديرد  ت فيه في محاولة مرنهنالعرض جيدان ومناقشة المعلومات التي ورد
 مع توضيح الهدف منه ومبرراته.   الممتلكات

، اطلب من الطالبات قراءة المطوية  بطريقة  كيفية المحافظة على البيئةعن أقدم للطالبات مطوية  
ين العالقررات برراسررتيعاب عمليررة مركررزة تعتمررد علررى تحليررل المعلومررات الترري وردت بهررا مررن  ررالل 

 .  كيفية المحافظة على البيئةوالفرعية للخروج بمفهوم شامل عن العناوين الرئيسة 
ويرتم ذلرك مرن  رالل  االقتصاد في استعمال الماء والكهربراءأطلب من الطالبات جمع معلومات عن  

االستعانة بشبكة االنترنت أو من  الل مكتبرة المدرسرة، أقردم الطالبرات المعلومرات فري شركل مقرال 
 صغير ال يزيد عن عشرين سطران.  كتيب

مع توضيح الهدف من  المحافظة على الممتلكات العامة من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن أطلب 
 كتابة القصة ومبرراتها.

 .توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها  
  . ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدةت 



الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

عمل بحث 
يوضح 

المحافظة على 
 الممتلكات

شمل بعض 
جوانب 

الموضوع ولم 
يتطرق للبعض 

 األ ر

شمل أغلب 
جوانب 
الموضوع 
وأغفل جانب 

 واحد

شمل جميع جوانب 
 الموضوع محل النقاش

شمل جميع جوانب 
الموضوع محل 
النقاش بشكل 
 مفصل ودقيق

 

يب الترت
 ممتاز مناسب جدا مناسب  والتنسيق

 
 متميز

 
 

 في الموعد المحدد تأ ر يوم واحد تأ ر يومين الزمن
 

 في الموعد المحدد
 

 



 (المــهمة األدائيــة ) 

 المحافظة على الممتلكات :اسم الوحدة 

   االبتدائي الثاني الصف : 

 عن :ل مطوية وعمالمحافظة على الممتلكات تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن 
 ( وسائل االقتصاد في استعمال الماء والكهرباء –كيفية المحافظة على الممتلكات ) 

 الهدف هـ

 معلمة .مهمتك : 
 توظيف الدروس اللغوية . الهدف:

أن تطرحيها بطريقة شيقة , وسلسة وتحقق الفائدة المشكلة والتحدي: 
 والمتعة للقارئ .

 زة .معلمة متمي أنت : الدور د
 تنفيذ القصة والملصق . وظيفتك :

 طالبات المدرسة أو المجتمع . الجمهور ج
 سياق المقرر العلمي .السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

 تنفيذ رسم القصة والملصق .

 ع
معايير 
ومحكات 
 النجاح

 . اإللمام بجوانب القصة والملصق 

 ة مشوقه وممتعة.إجرائه بطريق 

 . الشمولية 

 . الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 



 جدول تنظيم التدريس
 المكون   
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (

  المحافظة على
الممتلكات الخاصة 

 . وحقوق الجار

    هـ14/     / 

  المحافظة على
 البيئة.

    هـ14 /    / 

  المحافظة على
الممتلكات العامة 

واالقتصاد في 
استعمال الماء 

 والكهرباء .

 
 هـ14/     /

   

 

 

 

 

 


