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 تقنيات العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
وصف -هاتف دقيق داخل أسنانك -وسائل النقل -عالم فيزيائي) :نصوص الوحدة

الجملة  –الفاعل ) :اللغويةوالتواصل اللغويالدروس ( التلفاز–رسام القلب  –القاطرة 
 –منفردين ومتصلين بخط الرقعة ( ي -رسم حرفي )ن –الظروف  –الخبرية المنفية 

 ( إجراء مقابلة –كتابة قصة  –رسم الهمزة المتوسطة 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

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

 يتوقع منك في نهاية الوحدة أن :

 تصلة بمجال التقنيات.ماتجاهات وقيم  كتسبت 

 ستظهار عشرة أبيات من الشعر.ا 

 .قصة كتبت   .مقابلة جريت 

ي( منفردين ومتصلين بخط الرقعة رسما   -حرفي )ن  رسمت 
 صحيحا.

 .نهاية مغايرة لقصة سمعها أو قرأها كتبت 

تواصل الشفهي والكتابي لل ارصيد معرفي ولغوي يؤهله كتسبت 
 حول مجال التقنية.

ذوقها تتللها وحتنصوص الوحدة المقروءة والمسموعة و فهمت 
 .نقدهاتو

 ويميز الملة االسمية الخبرية المنفية ويستخدمها تعرفت 

 ظف إستراتيجية كتابة )تنظيم وتركيز : أسلوب البب والنتيجة( وت 

والتذكير والتأنيث على األسماء من حيث التنكير والتعريف  تعرفت 
   ويميزها ويستخدمها  في جمل.

 .تخدمهاستيزها  ومتالظروف و تعرفت 

         .تخدمهستيزه ومتالفاعل و تعرفت 

 األسئلة األساسية ( األفهام الباقية) األفكار الكبرى
 الفكرة الكبرى:

 التقنيات الحديثة تكون نعمة من هللا إذا استخدمت  فيما يفيد.
 أن : لماتمتعال تفهمس

 تكونالتقنيات الحديثة نعمة من هللا شرط استخدامها فيم ينفع و -
المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة بزيادة الرصيد 
 .ودروسها اللغوية

تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين الفاعل والمفعول به  -
ك والجملة المثبتة والمنفية والتفريق بين الظروف المختلفة وكذل

منفردتين أو متصلتين وضعف ( ي-الهمزة المتوسطة وكتابة )ن
 .القراءة واالستظهار والخجل والتلعثم في الحوار الشفهي

 ؟ما الفرق  بين الجملة الخبرية و والجملة االنشائية س
 ؟الفاعل وما إعرابه عرفي س
 ؟تسمية خط الرقعة بهذا األسم – عللي س

 ؟كيف نميز بين الظروف س

  ؟الهمزة المتوسطة على ياء والمنفردة على السطركيف نفرق بين رسم  س

 ؟هي عناصر القصةما  س

  ؟؟بعد تعلم الوحدةبعد تعلم الوحدة  متعلماتمتعلماتها الها التكتسبتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س
 على قادرات متعلماتال تكونس متعلماتال تعرفس

 .متصلة بمجال التقنيات وقيم اتجاهات ❖
 مجال في تابيوالك الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

 .التقنيات الحديثة
 .ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖
 .الفاعل وإعرابه ❖
 .المتوسطة على ياء وعلى السطر همزةال ❖

 .إجراء مقابلة ❖

   .مستخدما الدروس اللغوية قصةكتابة  ❖

 .ي مجال التقنياتف قيمو تجاهاتا كتسابا 
 يف الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر كتسابا 

 .التقنيات مجال
 نقدهاو تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 
 .لفاعل وإعرابها عرفةم 
 .لى ياء أو السطر منفردةع زهايلمتوسطة ويما مزةهلا عرفةم 
 .تابة قصة بعناصرها وكذلك إجراء مقابلةك 

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

 المهمة األدائية
 .يراعى فيها المهارات اللغوية التي درستكتابة قصة  ❖

 .المدرسة قائدةإجراء مقابلة مع  ❖

 .عن القيم اإلسالمية ودورالتقنيات الحديثة في نشرهاعمل مطوية  ❖

 المحكات الرئيسية
 .تحقيق درجات متقدمة في االختبارات ✓

 .ت بالكتاب المدرسيالقدرة على حل أسئلة التدريبا ✓
 ( متميز –كفء  –نام  -مبتدئ  ) يتم من خالل جدول المتابعة المعد ✓

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير اال*               .* اختبارات فجائية قصيرة                    .النشاط المنزلي 

 تقويم ذاتي                 * المالحظات                        .* اختبارات طويلة                       .كتابة تلخيص * 
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 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 متعلماتال تقومس ( األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة
 بما يأتي

 معلمةال تقومس
 بما يأتي

ر لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض صور بعرض صو الباتطدخل وتمهيد إلثارة انتباه الم 
فيها وتعزيز ذلك ببعض االيات واألحاديث عن  طالباتونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة ال

 قيم وأخالق اإلسالم.

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

بترتيب الكتاب لها بقصد تحقيقها  الباتطرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للع 
 واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 

أو  علمةملنص صوتيا من التقديم ا-2.راءة صامتةق -1بهذه الخطوات ) (الم فيزيائيع) لمدخلاص ن 
 معلمةتقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده ال 4 .استثمار النص بتنفيذ النشاطات -3.التسجيل

أو  علمةمتقديم النص صوتيا من ال-2.التهيئة -1بهذه الخطوات ) (سائل النقلو) ص االستماعن 
اع من خالل نص قصير خاص يعده تقويم االستم 4 .استثمار النص بتنفيفذ النشاطات -3.التسجيل

 .معلمةال
وصف األفكار  –فهم وتحليل ونقد  –راءة جهرية معبرة ق) يتم عن طريقو (سام القلبر) لفهم القرائيا 

 ( تنفيذ األنشطة –

قراءة واستيعاب  –توضيح االستراتيجية  -علمةمراءة الق (التلفاز)–: قراءة متعمقة  ستراتيجية قراء ةا 
 ( تصميم األنشطة والتدريبات –ية تدريبات تطبيق –

نشاطات أنمي  – الباتطاستماع النص ومحاكاة ال -عريف باألديبت (صف القاطرةو) :لتحليل األدبي ا 
 أفهم وأحلل واتذوق. –لغتي 

 –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (لمتوسطة على ياء والمنفردة على السطرامزة هلاسم ر) لرسم اإلمالئيا 
 .ستنتاجا –تحليل إمالئي  – مالحظة باالستقصاء

قراءة  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (ي( منفردين ومتصلين بخط الرقعة -ن) سم حرفير) لرسم الكتابيا 
 ( مالحظة ومقارنة ومحاكاة –تأمل  –
ي إضاءات ورسم خريطة مفهومية فعريفه ت هذه الخطوات :ب (روف الزمان والمكانظ) لصنف اللغويا 

 طالبةلتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ نشاطات كتابي الله بعد التمهيد وا
 .والنشاط

قراءة الجمل  -2.التمهيد -1) هذه الطريقةب( (لجملة الخبرية المنفية )االسميةا ألسلوب اللغويا 
 ( لكتاب النشاط طالبةاالنتقال من كتاب ال -4.لنشاطين طالباتتنفيذ ال -3.المختارة

تمكين  -دعم النشاطات –نشاطات التعلم  -شاط تمهيدين) وتتم بهذه الطريقة (لفاعلا) ة النحويةلوظيفا 
 ( نشاطات كتاب النشاط – طالباتال
 تقويم وتعزيز. –تنفيذ الحوار  –تقسيم األدوار  –تعريف (تابة قصة خياليةك) ستراتيجية الكتابةا 
 تصحيح وتعزيز( –كتابة النهاية  –عريف ت) يتم بهذه الطريقةو (جراء مقابلةإ) لتواصل اللغويا 
قراءة جهرية وتعزيز من  –راءة صامتة ومناقشة ق (. داخل  أسنانك..اتف دقيقه) : لنص اإلثرائيا 

 .معلمةال
مسابقة في كتابة نهاية مغايرة لقصة  .ي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرىق 

 .يراعى فيها الدروس اللغوية

مناقشة ال* 
 والحوار.

 .* كتابة البحث
 .* عمل مطوية
 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 
 طالبةكتابي ال
 والنشاط.

* حل أوراق 
 العمل.

* المشاركة في 
رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 
 .مفاهيم
* جمع 

 المعلومات

 

 .التمهيد تقدم

 تحدد* 

استراتيجية 

تعلم ) التدريس

طريقة  –تعاوني 

 تعلم نشط –إلقائية 

حوار ومناقشة  –
 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 
 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

 عناصر القصة
استوف بعض عناصر 

ى الربط القصة وافتقد ال
 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
القصة ولم يكن  الربط 
بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
القصة ولم يكن  الربط 
بين عناصره على 
 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
القصة وكان  الربط بين 
جميع العناصر وبنفس 

 القوة
 

مباشر اختار األسلوب ال األسلوب 
 في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر 
في كتابة القصة مع 
 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 
في كتابة القصة وابتعد 
 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
في كتابة القصة وابتعد 

 عن المباشرة
 

 المحتوى
اشتمل جانب واحد 
فقت بعض من 

 األحوال
اشتمل على اغلب 

 حوالاأل
اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 



 

 األول / الفصل الدراسي     لغتي الخالدة /  مادةال المتوسط انيلث/  ا الصف
 

 

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

 : المدرسة ائدةق
.............................. 

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسط الثاني الصف تقنيات اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
 قصة خيالية يراعى فيها ما درس في الوحدةكتابة  -1                   
 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .أعجبتني من نصوص الوحدة قتطفاتم 

 .ريطة ذهنية عن الفاعل والظروفخ 

 .الفصل الباتطماذج لخطي الرقعة والنسخ لن 

 .في المقص المدرسي الباتطعض أراء الب 

 .يالباتطقابلة مع المرشد الم 

 .صور للتقنيات الحديثة – صائح حول التقنيات الحديثةن 

 الهدف هـ

 خيالية أن تكتب قصةمهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية دف : اله

 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 الخيالية القصةكاتب أنت : 

 .سرد قصة خياليةوظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالباتالجمهور ج

 العلمي ررالمقسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 
واألداء 
والغرض

 .وأقسام كل منهاأحوال المبتدأ والخبر نهاية قصة مكتوبة تسرد فيها   •

 ع

معايير 
ومحكات 
 النجاح

 .القصةاأللمام بجوانب  ❖

 .مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة  ❖

 .الشمولية ❖

 .الجانب اللغوي ❖
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 التدريس جدول تنظيم
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ( الموضوع) 

 مدخل الوحدة.  ❖

 ( عالم فيزيائي) نص المدخل  ❖

وسائل ) نص االستماع ❖
 ( النقل

 

( رسام القلب) الفهم القرائي ❖
 ( التلفاز) استراتيجية قراءة ❖

 

وصف ) التحليل األدبي ❖
 ( القاطرة

 

رسم ) الرسم اإلمالئي : ❖
طة على ياء الهمزة المتوس

 ( أو منفردة على السطر

 رسم حرفي :الرسم الكتابي  ❖
منفردين أو ( ي -ن)

 متصلين 

ظروف ) الصنف اللغوي ❖
 (الزمان والمكان

 ( الفاعل) الوظيفة النحوية ❖

كتابة ) التواصل اللغوي ❖
 ( نهاية مغايرة لقصة

الجملة ) األسلوب اللعغوي ❖
 االسمية –المنفية 

قصة ) استرايجية الكتابة ❖
 ( يةخيال

جدتي عليك ) النص اإلثرائي ❖
 ( رحمة هللا

عمل مطوية ) خاتمة الوحدة ❖
 (خيالية كتابة قصة –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14  /  /

   

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

 : المدرسة قائدة
.............................. 

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

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة دةقائ  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ ـه14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة



 

 األول / الفصل الدراسي     لغتي الخالدة /  مادةال المتوسط انيلث/  ا الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوادر وقيم  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
الضيف  –التاجر والخطاط  –حسدني عليك  –فصاحة الصديق :) نصوص الوحدة

 – نائب الفاعل) :الدروس اللغويةوالتواصل اللغوي( جحا والوليمة –الصدقة والكوب  -الثقيل
الكلمات  –رسم الفاء والقاف بخط الرقعة  –السماء الخمسة ( الفعلية) الجملة الخبرية المنفية
 ( تحويل نص سردي إلى نص حواري –إدارة ندوة  –المنونة تنوين النصب 

  الفصل -الحصة 
  الفترة الزمنية

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

 ك في نهاية الوحدة أن :يتوقع من

 قيم واتجاهات متصلة بمجال النوادر والقيم. كتسبت 

 نائب الفاعلوتمييزها واستخدامها. تعرفت 

 األسماء الخمسة  وتمييزها واستخدامها.  تعرفت 

 .ير ندوة مصغرة داخل حجرة الصفدت 

اسلوب الجملة الخبرية المنفية الفعلية   وتمييزها   تعرفت 
 وكتابتها في موضعها.

 ظف إسترتيجية كتابة تنظيم وتركيز التسلسل.وت 

تظهر عشرة أبيات شعرية  وخمسة اسطر نثرية. يستخدم إسترتيجية ست 
 القراءة المتعمقة األسئلة.

 رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل الشفهي والكتابي حول كتسبت 
 النوادر والقيم.

 نصوص  الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها  ونقدها. فهمت 

 ق( بخط الرقعة رسما صحيحا. -الحرفين )ف رسمت 

 ول نص سردي إلى نص حواري.حت 

 الكلمات المنونة تنوين نصب رسما إمالئيا صحيحا. رسمت 
 األسئلة األساسية ( األفهام الباقية) األفكار الكبرى

 فكرة الكبرى:ال
 .بالنوادر والقيم مرتبطة بثقافتنا اإلسالمية طالبةثقافة ال                      

 أن : متعلماتال تفهمس
المعرفي عن طريق زيادة الرصيد  طالبةالنوادر والقيم تبني ثقافة ال -

 .واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية

خلط بين الفاعل ونائب الفاعل تعديل المفاهيم الخاطئة مثل ال -
والجملة الخبرية المنفية االسمية والفعلية والسماء الخمسة 

واألفعال الخمسة وتنوين النصب لفظا وخطا والتغلب على ضعف 
 .القراءة وكذلك االستظهار

 ؟كيف نفرق بين الفاعل ونائب الفاعل س
 وما إعرابها؟ ما هي األسماء الخمسة  س
 ؟خبرية المنفية االسمية والفعليةكيف  نميز بين الجملة ال س

 ؟كيف نحول النص السردي إلى نص حواري س

  ؟نصوص الوحدة قراءة جهرية وقراءة صامتة قراءة صحيحة  ئيأقر س

 ؟كيف تدير ندوة داخل صفك س

  ؟؟بعد تعلم الوحدةبعد تعلم الوحدة  متعلماتمتعلماتها الها التكتسبتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س
 على تقادرا متعلماتال تكونس متعلماتال تعرفس

 .حول النوادر والقيم االسالمية وقيم اتجاهات ❖
النوادر  في والكتابي الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

 كيفية قراءة النصوص قراءة صحيحة –  .والقيم
 .ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖
 .الفرق بين تنوين النصب وتنوين الضم والفتح ❖
 .ء والقاف بخط الرقعةرسم الفا ❖
   .كتابة وتحويل نص سردي إلى نص حواري –  .إدارة ندوة-

 .ول النوادر والقيم اإلسالميةحقيم و تجاهاتا كتسابا 
 يف الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر كتسابا 

 .القيم والنوادر مجال
 قدهانو تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 
 .لفرق الفاعل ونائب الفاعل وتنوين النصب والضما عرفةم 
 .يفية تحويل نص سردي إلى نص حواريك عرفةم 
 كيفية إدارة ندوة – .سم الفاء والقاف بخط الرقعةر 

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

 المهمة األدائية
 .عى فيها المهارات اللغوية التي درستيرا وتحويل نص سردي إلى نص حواريكتابة  ❖

 .حول القيم والنودار طالباتدارة ندوة بين ال ❖

 .عن النوادر والقيمعمل مطوية  ❖

 المحكات الرئيسية
 .تحقيق درجات متقدمة في االختبارات ✓

 .القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي ✓
 ( متميز –فء ك –نام  -مبتدئ  ) يتم من خالل جدول المتابعة المعد ✓

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير اال*               .* اختبارات فجائية قصيرة                    .النشاط المنزلي 

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



 

 األول / الفصل الدراسي     لغتي الخالدة /  مادةال المتوسط انيلث/  ا الصف
 

 

 
 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 متعلماتال تقومس ( األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة
 بما يأتي

 معلمةال تقومس
 بما يأتي

بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض  الباتطدخل وتمهيد إلثارة انتباه الم 
فيها وتعزيز ذلك ببعض االيات  طالباتستكشاف ومناقشة الصور ونشاطات  المدخل  بمبدأ اال

 واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم.

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

بترتيب الكتاب لها بقصد  الباتطالمراد اكسابها للرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية ع 
 تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 

أو  علمةمتقديم النص صوتيا من ال-2.راءة صامتةق -1بهذه الخطوات ) (صاحة الصديقف) لمدخلاص ن 
 معلمةن خالل نص قصير خاص يعده القويم االستماع مت 4 .استثمار النص بتنفيذ النشاطات -3.التسجيل

أو  علمةمتقديم النص صوتيا من ال-2.التهيئة -1بهذه الخطوات ) (سدني عليكح) ص االستماعن 
تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده  4 .استثمار النص بتنفيفذ النشاطات -3.التسجيل

 .معلمةال
 –فهم وتحليل ونقد  –راءة جهرية معبرة ق) تم عن طريقيو (لصدقة والكوبا) لفهم القرائيا 

 ( تنفيذ األنشطة –وصف األفكار 

 –توضيح االستراتيجية  -علمةمراءة الق (جحا والوليمة)–: قراءة متعمقة  ة ءستراتيجية قراا 
 ( تصميم األنشطة والتدريبات –تدريبات تطبيقية  –قراءة واستيعاب 

نشاطات  – الباتطاستماع النص ومحاكاة ال -عريف باألديبت (للضيف الثقيا) :لتحليل األدبي ا 
 أفهم وأحلل واتذوق. –أنمي لغتي 

مالحظة  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (سم الكلمات المنونة تنوين نصبر) لرسم اإلمالئيا 
 .ستنتاجا –تحليل إمالئي  –باالستقصاء 

مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (لرقعةق  منفردين ومتصلين بخط ا-ف) سم حرفير) لرسم الكتابيا 
 ( مالحظة ومقارنة ومحاكاة –تأمل  –قراءة  –
ي إضاءات ورسم خريطة فعريفه ت هذه الخطوات :ب (ألسماء الخمسةا) لصنف اللغويا 

مفهومية له بعد التمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ نشاطات 
 .والنشاط طالبةكتابي ال

قراءة الجمل  -2.التمهيد -1) هذه الطريقةب( (لجملة الخبرية المنفية )الفعليةا ألسلوب اللغويا 
 ( لكتاب النشاط طالبةاالنتقال من كتاب ال -4.لنشاطين طالباتتنفيذ ال -3.المختارة

دعم  –نشاطات التعلم  -شاط تمهيدين) وتتم بهذه الطريقة (ائب الفاعلن) لوظيفة النحويةا 
 ( نشاطات كتاب النشاط – طالباتتمكين ال -النشاطات

 –تنفيذ الحوار  –تقسيم األدوار  –تعريف (حويل نص سردي إلى نص حواريت) ستراتيجية الكتابةا 
 تقويم وتعزيز.

 تصحيح وتعزيز( –كتابة النهاية  –عريف ت) يتم بهذه الطريقةو (دارة ندوةإ) للغويالتواصل ا 
 علمةمزيز من العقراءة جهرية وت –راءة صامتة ومناقشة ق (لخطاط والتاجرا) : لنص اإلثرائيا 
حويل نص سردي تمسابقة في  .ي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرىق 

 .يراعى فيها الدروس اللغوية إلى نص حواري

المناقشة * 

 والحوار.
 .* كتابة البحث
 .* عمل مطوية
 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 
 طالبةلكتابي ا

 والنشاط.
* حل أوراق 

 العمل.
* المشاركة في 

رسم خرائط 
ذهنية أو خرائط 

 .مفاهيم
* جمع 

 المعلومات

 

 .التمهيد تقدم

استراتيجية  تحدد* 
تعلم ) التدريس

طريقة  –تعاوني 
تعلم نشط  –إلقائية 

 –حوار ومناقشة  –
 تفكير ناقد 

* قراءة نموذجية 
 للنصوص.

 * التعزيز المناسب
 .المجموعات تقسيم* 

*إعداد أورق 

 .العمل
*إعداد الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 
 المفاهيم

 

الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

 المطويةعناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  المطوية
 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  المطوية

رجة بين عناصره على د
 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
المطوية ولم يكن  الربط 
بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  المطوية

بين جميع العناصر 
 وبنفس القوة

 

اختار األسلوب المباشر  األسلوب 
 المطويةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع  المطويةارفي كتابة 

 ع من التشويقنو

اختار األسلوب المشوق 
في كتابة المطوية وابتعد 
 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
المطوية في كتابة 

 وابتعد عن المباشرة
 

 المحتوى
اشتمل جانب واحد 
فقت بعض من 

 األحوال
اشتمل على اغلب 

 األحوال
اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

 ئلبدال
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 : المشرفة التربوية
.............................. 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسط الثاني الصف نوادر وقيم  اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
 وتحويل نص سردي إلى نص حواري.كتابة  -1                   
 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .وادر وقيم من بالدين 

 .ن فكاهات جحام 

 .فصلال الباتطماذج لخط النسخ والرقعة  لن 

 .مع زمالئه الباتطدوة أدارها  أحد الن 

 .صائح غالية في آداب الضيافةن 

 .(نائب الفاعل –ألسماء الخمسة ا) ختصر بعنوان تذكر أن عنم 

 الهدف هـ

  مطوية.مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 .طرح المطوية بصورة مشوقة وجذابة ومفيدةالمشكلة والتحدي :

 الدور د

  محترف. معلمةأنت : 

 .تنفيذ مطويةوظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالباتالجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 
واألداء 
والغرض

 .مطويةرائعة تسخدم فيها ما درس بهذه الوحدة بشكل خاص من مهارات •

 ع

معايير 
ومحكات 
 النجاح

 .تنفيذ المطويةام بجوانب األلم ❖

 .مشوقه وممتعة تنفيذها بشكل جماعي ❖

 .الشمولية ❖

 .الجانب اللغويمراعاة  ❖



 

 األول / الفصل الدراسي     لغتي الخالدة /  مادةال المتوسط انيلث/  ا الصف
 

 

 جدول تنظيم التدريس
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ( الموضوع) 

 مدخل الوحدة.  ❖

فصاحة ) نص المدخل  ❖
 ( الصديق

حسدني ) الستماعنص ا ❖
 ( عليك

 

التاجر ) الفهم القرائي ❖
 ( والخطاط

جحا ) استراتيجية قراءة ❖
 ( والوليمة

 

الضيف ) التحليل األدبي ❖
 ( الثقيل

 

رسم ) الرسم اإلمالئي : ❖
الكلمات المنونة بتنوين 

 ( النصب

رسم الفاء  :الرسم الكتابي  ❖
 (.والقاف  بخط الرقعة

السماء ) الصنف اللغوي ❖
 (الخمسة

نائب ) ة النحويةالوظيف ❖
 ( الفاعل

الجملة ) األسلوب اللغوي ❖
 الفعلية –المنفية 

تجويل ) استرايجية الكتابة ❖
نص سردي إلى نص 

 حواري(

الصدقة ) النص اإلثرائي ❖
 (والكوب

 عمل مطوية ) خاتمة الوحدة ❖

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 : ويةالمشرفة الترب
.............................. 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

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

 
 



 

 األول / الفصل الدراسي     لغتي الخالدة /  مادةال المتوسط انيلث/  ا الصف
 

 

 

 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 
 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/           /              التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 ـه14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة ئدةقا

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  صةالح  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  حصةال  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/            /             التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة
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 أعالم سابقون العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
الوزير  –ذات النطاقين  –أسامة بن زيد  -رشيد الدين الصوري) نصوص الوحدة :

 الدروس اللغويةوالتواصل اللغوي -( األسير الصامد –آيات من سورة لقمان  –الحكيم 
الهمزة ( ض-ص –ش  -س) رسم –األفعال الصحيحة والمعتلة  -التوكيد –المفعول به )

 (( تويل نص حواري إلى نص سردي إلقاء خطبة محفلية –المتطرفة 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11خطوة خطوة الال
  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 يتوقع منك في نهاية الوحدة أن :

 عالم السابقين.ألات وقيم متصلة بمجال اهااتج كتسبت 

 استخدامه.وتمييزها ولمفعول به ا عرفت 

 .قي خطبة محفليةلت 

 .أسلوب التوكيد وتميزه واستخدامه تعرفت 

ي للتواصل الشفهي رصيد معرفي  ولغوي يؤهلن كتسبت 
 األعالم السابقين.والكتابي حول 

نصوص الوحدة المقرؤءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها  فهمت 
 .ونقدها

  .جمع المذكر السالم بنوعيه وجمع التكسير وتمييزهما تعرفت 

  ألفعال الصحيحة والمعتلة.امعاني  تعرفت 

  .خط الرقعة  رسما صحيحابض(  -ص -ش -سحرفي  رسمت 

  .تركيز ، اسلوب المقارنةو إستراتيجية كتابة )تنظيم وظيفت 

 .أبيات من الشعر ياتمن القرآن وخمسة آتظهر خمسة ست 

  .الهمزة المتطرفة المسبوقة بمتحرك والمسبوقة بساكن رسمت 
 األسئلة األساسية ( األفهام الباقية) األفكار الكبرى

 الفكرة الكبرى:
 .ون هم قدوتنااألعالم السابق                   

قيم اإلسالم العظيمة واتجاهاته تدعو إلى االقتداء  أن : متعلماتال تفهمس
المعرفي واللغوي من خالل اتقان باألعالم السابقين ويزيد ذلك زيادة الرصيد 

 .نصوص الوحدة ودروسها اللغوية

تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط الفاعل والمفعول به  واألفعال  -
فعال المعتلة وكذلك الحروف المتاشبة مثل السين الصحيحة واأل

 والشين وضعف القراءة واالستظهار.

 ؟من هي ذات النطاقين س
 ؟ما الفرق بين األفعال االصحيحة واألفعال المعتلة س
 ؟كيف تفرق بين أسلوب التوكيد وأسلوب األمر س

 ؟هل هناك فرق بين كتابة السين والشين  بخط الرقعة أو النسخ س

  ؟الخطبةما هي أركان  س

 ؟كيفية تحويل نص حواري إلى نص سردي س

  ؟؟بعد تعلم الوحدةبعد تعلم الوحدة  متعلماتمتعلماتها الها التكتسبتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س
 على قادرات متعلماتال تكونس متعلماتال تعرفس

 .اسالمية متصلة بمجال األعالم السابقين وقيم اتجاهات ❖
 مجال يف والكتابي الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

 .األعالم السابقين
 .ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖
 .المفعول به وإعرابه ❖
 .التفريق بين األفعال الصحيحة واألفعال المعتلة ❖

  .محفلية طريقة إلقاء خطبة ❖

 تحويل نص حواري إلى نص سردي ❖

 .سالمية في مجال األعالم السابقينا قيمو تجاهاتا كتسابا 
 الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر تسابكا 

 .األعالم السابقين مجال في
 تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 

 ونقدها
 .لفرق بين السين والشين والصاد والضادا عرفةم 
  .حويل نص حواري إلى نص سرديت 

 حفلية.م لقاء خطبةإ 

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

 المهمة األدائية
 .خطبة بعنوان الرسول وحب الوطنكتابة  ❖

 .عرض استمارة تعريفية وتقوم كل مجموعة بتعبئتها ❖

 .وطني في عيون أبنائهعمل مطوية  ❖

 المحكات الرئيسية
 .تحقيق درجات متقدمة في االختبارات ✓

 .يالقدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرس ✓
 ( متميز –كفء  –نام  -مبتدئ  ) يتم من خالل جدول المتابعة المعد ✓

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير اال*               .* اختبارات فجائية قصيرة                    .النشاط المنزلي 

 تقويم ذاتي                 * المالحظات                        .ات طويلة* اختبار                       .كتابة تلخيص * 
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 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 متعلماتال تقومس ( األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة
 بما يأتي

 معلمةال تقومس
 بما يأتي

سالمية والتعليق ثم عرض بعرض صور لبعض القيم اإل الباتطدخل وتمهيد إلثارة انتباه الم 
فيها وتعزيز ذلك ببعض االيات  طالباتصور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة ال

 واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم.

براز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائية التي إ 
 .اف واألفهامتعمل على تحقيق هذه األهد

بترتيب الكتاب لها بقصد  الباتطرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للع 
 تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 

من تقديم النص صوتيا -2.راءة صامتةق -1بهذه الخطوات ) (شيد  الدين الصورير) لمدخلاص ن 
ن خالل نص قصير خاص تقويم االستماع م 4 .استثمار النص بتنفيذ النشاطات -3.أو التسجيل معلمةال

  معلمةيعده ال

أو  علمةمتقديم النص صوتيا من ال-2.التهيئة -1بهذه الخطوات ) (سامة بن زيدأ) ص االستماعن 
ل نص قصير خاص يعده تقويم االستماع من خال 4 .استثمار النص بتنفيفذ النشاطات -3.التسجيل

 .معلمةال
 –فهم وتحليل ونقد  –راءة جهرية معبرة ق) يتم عن طريقو (واعظ لقمانم) لفهم القرائيا 

 ( تنفيذ األنشطة –وصف األفكار 

 –توضيح االستراتيجية  -علمةمراءة الق (األسير الصامد)–: قراءة متعمقة  ة ءستراتيجية قراا 
 ( تصميم األنشطة والتدريبات – تدريبات تطبيقية –قراءة واستيعاب 

نشاطات  – الباتطاستماع النص ومحاكاة ال -عريف باألديبت (لوزير الحكيما) :لتحليل األدبي ا 
 أفهم وأحلل واتذوق. –أنمي لغتي 

تحليل  –مالحظة باالستقصاء  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (لهمزة المتطرفةا) لرسم اإلمالئيا 
 .ستنتاجا –إمالئي 

 –تأمل  –قراءة  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (ض--ص-ش-سم الحروف سر) الكتابي لرسما 
 ( مالحظة ومقارنة ومحاكاة

ي إضاءات ورسم فعريفه ت هذه الخطوات :ب (ألفعال الصحيحة والمعتلةا) لصنف اللغويا 
يذ خريطة مفهومية له بعد التمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنف

 .والنشاط طالبةنشاطات كتابي ال
تنفيذ  -3.قراءة الجمل المختارة -2.التمهيد -1) هذه الطريقةب( (لتوكيدا ألسلوب اللغويا 

 ( لكتاب النشاط طالبةاالنتقال من كتاب ال -4.لنشاطين طالباتال
 دعم –نشاطات التعلم  -شاط تمهيدين) وتتم بهذه الطريقة (لمفعول بها) لوظيفة النحويةا 

 ( نشاطات كتاب النشاط – طالباتتمكين ال -النشاطات
 –تنفيذ الحوار  –تقسيم األدوار  –تعريف (حويل نص حواري إلى نص سرديت) ستراتيجية الكتابةا 

 تقويم وتعزيز.

 تصحيح وتعزيز( –كتابة النهاية  –عريف ت) يتم بهذه الطريقةو (لقاء خطبة محفليةإ) للغويالتواصل ا 
  علمةمزيز من العقراءة جهرية وت –راءة صامتة ومناقشة ق (ات النطاقينذ) : لنص اإلثرائيا 
حويل نص تمسابقة في  .نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرى يف 

 .يراعى فيها الدروس اللغوية حواري إلى نص سردي

 المناقشة والحوار.* 
 .* كتابة البحث

 .* عمل مطوية
 * كتابة قصة.

نشاطات * تنفيذ 
 طالبةكتابي ال

 والنشاط.
 * حل أوراق العمل.

* المشاركة في 
رسم خرائط ذهنية 

 .أو خرائط مفاهيم
 * جمع المعلومات

 

 .التمهيد تقدم
استراتيجية  تحدد* 

تعلم تعاوني ) التدريس
 –طريقة إلقائية  –

حوار  –تعلم نشط 

 تفكير ناقد  –ومناقشة 
* قراءة نموذجية 

 للنصوص.
 لمناسب* التعزيز ا

 .تقسيم المجموعات* 
*إعداد أورق 

 .العمل
*إعداد الخرائط 
الذهنية وخرائط 

 المفاهيم

 

الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

 المطويةعناصر
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  المطوية
 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  المطوية

عناصره على درجة  بين
 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  المطوية

بين عناصره على درجة 
 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  المطوية

بين جميع العناصر 
 وبنفس القوة

 

اختار األسلوب المباشر  األسلوب 
 لمطويةفي كتابة ا

اختار األسلوب المباشر 
مع  مطويةلافي كتابة 

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  المطويةفي كتابة 

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
 لمطويةافي كتابة 

 وابتعد عن المباشرة
 

 المحتوى
اشتمل جانب واحد 
فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 
 األحوال

اشتمل جميع 
 األحوال

اشتمل جميع  
لتدعيم األحوال مع ا
 بدالئل
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 : المشرفة التربوية
.............................. 

 : المدرسة قائدة
.............................. 

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسط الثاني الصف سابقون أعالم اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
 يراعى فيها ما درس في الوحدة بحث عن أحد األعالم السابقينكتابة  -1                   
 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .ور لبعض األعالم السابقينص 

 .ذات النطاقين ن هيم 

 .الفصل الباتطماذج لخط الرقعة والنسخ  لن 

 .في المقص المدرسي الباتطعض أراء الب 

 .(المفعول به –لتوكيد ا) ختصرات عنم 

 .لفرق بين الفعل الصحيح والفعل المعتل(ا) ائدة لغويةف 

 الهدف هـ

  كتاب.مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ,  شيقةبطريقة  البحثتكتب أن : المشكلة والتحدي

 الدور د

 .كاتبأنت : 

 .بحثكتابة وظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالباتالجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 
واألداء 
والغرض

 .بحثخطبة  •

 ع

معايير 
ت ومحكا
 النجاح

 .البحثاأللمام بجوانب  ❖

 .مشوقه وممتعة بحثكتابة  ❖

 .الشمولية ❖

 .الجانب اللغوي ❖
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 جدول تنظيم التدريس
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ( الموضوع) 

 مدخل الوحدة.  ❖

)رشيد الدين نص المدخل  ❖
 ( الصوري

أسامة بن ) عنص االستما ❖
 ( زيد

 

مواعظ ) الفهم القرائي ❖
 لقمان(

األسير ) استراتيجية قراءة ❖
 ( الصامد

 

الوزير ) التحليل األدبي ❖
 ( الحكيم

 

الهمزة ) الرسم اإلمالئي : ❖
 ( المتطرفة

رسم الحروف الرسم الكتابي  ❖
 ((.ض -ص-ش -س

المفعول ) الصنف اللغوي ❖
 (به

نائب ) الوظيفة النحوية ❖
 ( الفاعل

األفعال ) لغوياألسلوب ال ❖
 الصحيحة والمعتلة(

إلقاء ) استرايجية الكتابة ❖
 (خطبة محفلية

ذات ) النص اإلثرائي ❖
 (النطاقين

 عمل مط) خاتمة الوحدة ❖

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14  /  /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

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

 : المدرسة قائدة
.............................. 

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

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/               /          التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 خالتاري هـ14/        /                 التاريخ
  الدرس  الدرس  الدرس
  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة  المدرسة قائدة
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