
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية
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 الوطن والء وعطاء العنوان
 الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 –أنفذت بالدها  –الحنين إلى الوطن  –وطني  –وطني السعودية )نصوص الوحدة

االسم المقصور  –االستثناء بإال ) : والتواصل اللغوي الدروس اللغوية( الكعبة المشرفة 

 ( االسم المجرور بحرف الجر  –طة على الياء الهمزة المتوس –واالسم المنقوص 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة أن :

 ية النص الوصفي .بن عرفت  -                                      المقروء . فتالقراءة السليمة و عرفت 

 رصيد معرفي ولغوي متصل بمحور الوطن والء وعطاء . كتسبت -                                استراتيجية وضع األسئلة حول فقرات النص . عرفت 

 االستماع . النص المسموع ويراعي آداب فهمت  -                           اتجاهات وقيم تتعلق بمحور الوطن والء وعطاء . كتسبت 

 االسم المجرور بعالمات فرعية والمجرور بعالمات أصلية . عرفت -                     النصوص ويتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية . فهمت 

 االسم المنقوص .االسم المقصور و عرفت -                                                       أسلوب االستثناء واستعماله . عرفت 

 تب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة .كت -                                                        سم الهمزة المتوسطة  على الياء .رت 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 .  حب الوطن يكون بالوالء له والعطاء

 أن : المتعلمات  تفهمس

أراضيها متحفاً جغرافياً  مهبط الوحي وقبلة المسلمين وتشكل المملكة -

المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص بزيادة الرصيد  ويدعم ذلكرائعاً 

 الوحدة ودروسها اللغوية .

االسم المقصور واالسم تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين  -

وضعف القراءة  وغيرها  الياءسطة على والهمزة المتوالمنقوص

 .وضعف الخط واالستظهار والخجل والتلعثم في الحوار الشفهي 

 ؟  لماذا تحب وطنط وتعتز به س

 ؟  ما الذي استطيع أن أقوله عن وطني س

 ؟ بهذا األسم النسخ تسمية خط  – يعلل س

 ؟االسم المجرور بعالمة فرعية وعالمة أصلية كيف نميز بين  س

لتي تقدمها الدولة للحجيج عندما يتوافدون ألداء فريضة ما الخدمات ا س

 ؟  الحج

 ؟  ما عناصر القصة المقرؤة س

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  المتعلمات المتعلمات ها ها تكتسبتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س

 على قادرات المتعلمات  ستكون المتعلمات  تعرفس
وص من خالل نص الوطن والء وعطاءبمحور متصلة  وقيم اتجاهات ❖

 .الوحدة 

حب  مجال في والكتابي الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

 . الوطن

 . ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖

 . عالمات الجر األصلية هي الكسرة والفرعية هي الياء ❖

 . على الياءالهمزة المتوسطة رسم  ❖

 . النسخقصة مقرؤة وكذلك عبارات بخط كيفية كتابة  ❖

 . لوطن والء وعطاءاي مجال ف قيمو تجاهاتا كتسابا 

 يف الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر كتسابا 

 .الوطن والء وعطاء  مجال

 نقدهاو تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 

 . سلوب االستثناء وأدواتهأ عرفةم 

 .اءلهمزة المتوسطة على اليا عرفةم 

 . طبة محفلية وإلقائهاختابة ك 

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

 المهمة األدائية

 يراعى فيها المهارات اللغوية التي درست   .قصة مقرؤة كتابة  ❖

 .     ديوان وطنيإنجاز مشروع بعنوان  ❖

 . الوطن والء وعطاءعمل مطوية عن  ❖

 المحكات الرئيسية

 درجات متقدمة في االختبارات . تحقيق ✓

 القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي . ✓

 متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ   ✓

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 لتذكير االكاديمي         * المفكراتالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .              * ا 

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

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

يقوم المعلم بما س

 يأتي

بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض  لطالباتادخل وتمهيد إلثارة انتباه م 

فيها وتعزيز ذلك ببعض االيات  الطالباتصور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة 

 .األخالق والفضائلالتي تدعم  واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم

ار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائية التي براز األفكإ 

 تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب الكتاب لها بقصد  لطالباتلرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها ع 

 ريس المناسبة  وهي كالتالي : تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التد

-2. راءة صامتةق -1بهذه الخطوات ) (-حبي لمملكتي  –وطني  –بالدي  –ذا وطن ه )لمدخلاص ن 

ن تقويم االستماع م 4استثمار النص بتنفيذ النشاطات .  -3تقديم النص صوتيا من المعلم أو التسجيل .

 .خالل نص قصير خاص يعده المعلم 

(ويتم عن طريق ) قراءة جهرية معبرة  طني المملكة العربية السعوديةو)  لفهم القرائياص ن 

 تنفيذ األنشطة ( –وصف األفكار  –فهم وتحليل ونقد  –

المختارة  ألمثلةاقراءة  -2التمهيد . -1بهذه الطريقة )  (نداء ما أوله أل  ) ألسلوب اللغويا 
 ( كتابته –النظرللجملة  -استماع –قراءة استخدام الخطوات األربع ) -4. لألمثلة الطالباتترديد  -3.

رض نشاطات ع ( بهذه الخطوات : السم المقصور واالسم المنقوصا ) لصنف اللغويا 

 . للطالباتتوجيه وتقويم ومساعدة المعلم  –قراءة النشاط  –تعليمية 

كاة حام –توضيح االستراتيجية  -( قراءة المعلم لوطنا )–قراءة متعمقة  :يةئستراتيجية قراا 

 ( للطالباتتقويم وتشجيع  – للمعلم الطالبات

تقديم النص صوتيا من المعلم أو -2التهيئة . -1بهذه الخطوات ) (لحنين إلى الوطنا ) االستماع صن 

تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده  4استثمار النص بتنفيفذ النشاطات .  -3التسجيل .
 المعلم .

 قراءة جهرية وتعزيز من المعلم . –( قراءة صامتة ومناقشة  دهانقذت بالأ:)  لنص اإلثرائيا 
تصحيح  -مواقف حيوية -تصميم نشاطات -ستثمار نموج الكتابا ( لكعبة المشرفةا)  :نيةالنص ب 

 وتقويم

 –ويتم بهذه الطريقة ) تمهيد  (على الياء  لهمزة المتوسطةاتابة ك)  :لظاهرة اإلمالئية ا 

 .ستنتاجا –حليل إمالئي ت –مالحظة باالستقصاء 

 مالحظة ومقارنة ومحاكاة  –تأمل  –قراءة  –ويتم بهذه الطريقة ) تمهيد  ( ط النسخخ )لرسم ا 
نشاطات أنمي  – لطالباتااستماع النص ومحاكاة  -تعريف باألديب (الدي ب ) :لنص الشعري ا 

 أفهم وأحلل واتذوق. –لغتي 
 –نشاطات التعلم  -م بهذه الطريقة ) نشاط تمهيديوتت (لمجرور بحرف الجرا) لوظيفة النحويةا 

 نشاطات كتاب النشاط ( – الطالباتتمكين  -دعم النشاطات
 –كتابة النهاية  –) تعريف  ( تابة نص وصفي من فقرات متعددة وصف مكانك)  للغويالتواصل ا 

 تصحيح وتعزيز(

طبة خة في كتابة نهاية ي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرى . مسابقق 
 يراعى فيها الدروس اللغوية . محفلية

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

 الطالبةكتابي 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
األدلة الشواهد و

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
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 

ان  الربط وك ةالقصة 

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 لقصةافي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  قصةلفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  قصةالفي كتابة 

 رةعن المباش
 

 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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 : التربوي ةرفالمش
.............................. 

 

 

 : المدرسة ةمدير
.............................. 

 

 

 المادة : ةمعلم
.............................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الخامس االبتدائي الصف  الوطن والء وعطاء اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 عى فيها ما درس بالوحدة .قصة يراكتابة  -1                   

 تشمل : األخالق والفضائلعن عمل مطوية -2                    

 . قتطفات أعجبتني من نصوص الوحدةم 

 .عناصر القصة –ريطة األفكار خريطة ذهنية عن خ 

 . النسخ لطالب الفصل ماذج لخطن 

 . ب الوطنحصائح حول ن 

 .لوالء للوطن اور رائعة من ص 

 .للوطن  للعطاء ور رائعةص 

 الهدف هـ

  -تنفيذ مطوية  – مقرؤة قصةأن تكتب مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

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

 الدور د

 . ةكاتبأنت : 

 .  المطويةالقصة وتنفيذ وظيفتك : 

 درسة أو المجتمعطالب الم الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة . •

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 . لمطويةا القصة و األلمام بجوانب ❖

 .مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة  ❖

 . الشمولية ❖

 . الجانب اللغوي ❖
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 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 مدخل الوحدة.  ❖

بالدي  –وطني نص المدخل)   ❖

 ( حبي لمملكتي  –

وطني الفهم القرائي )  ❖

 ( المملكة العربية السعودية

نص االستماع ) فئات تكلؤها  ❖

 عين الشريعة(

 (  الوطنستراتيجية قراءة )ا ❖

االستثناء األسلوب اللغوي )  ❖

 (بإال

االسم الصنف اللغوي )  ❖

 (المقصور والمنقوص 

 (الوطناستراتيجية قرائية ) ❖

الحنين إلى نص االستماع)  ❖

 (الوطن

أنقذت النص اإلثرائي)  ❖

 (بالدها 

 ( الكعبة المشرفةبنية النص )  ❖

الظاهرة اإلمالئية ) الهمزة  ❖

 ( لياءعلى ا المتوسطة

 الرسم ) خط النسخ( ❖

 (بالديالنص الشعري)  ❖

المجرور الوظيفة النحوية )  ❖

 (بحرف الجر

التواصل اللغوي ) كتابة  ❖

 ( نص وصفي 

خاتمة الوحدة ) عمل مطوية  ❖

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : التربوي ةالمشرف
.............................. 

 

 

 : المدرسة ةمدير
.............................. 

 

 

 ادة :الممعلمة 
.............................. 
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 حقوق الطفولة  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة

من حق  –منظمة اليونيسيف  –حقوق الطفل في اإلسالم :) نصوص الوحدة
أسلوبا الترجي  –االسم المعطوف : والتواصل اللغوي س اللغويةالدرو(   الطفل

 –كتابة عبارات بخط النسخ  -السطرالهمزة المتوسط على  -األفعال الخمسة  –والتمني 
 (  إجراء مقابلة شفهية  –إجراء مقابلة صحفية 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 
  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة أن :

 .حقوق الطفولة قديم عرض شفهي عن ت( 2.                              حقوق الطفولة متصلة بمحور  اتجاهات وقيم  تكتسب   (1

 . اإلعالني تعرف بنية النصت( 4.      قرأ النصوص قراءة صحيحة ويفهم ويستوعب جوانبها واستثماراتها ( ت3

 . فهم النص المسموع ويراعي آداب االستماعت( 6  حقوق الطفل           متصل بمحور رصيد معرفي ولغوي  تكتسب  (5

 فهم النصوص ويتذوق ما فيها من جماليات وأساليب ( ت8     زيد الرصيد اللغوي ويستخدمه في التواصل الشفهي والكتابي.ت   (7

           في جمل.  اويستخدمه األفعال الخمسةتعرف ت ( 11    الترجي والتمني يتعرف أسلوبت( 10.  االسم المعطوف تعرف ت (9
                             كتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسةت( 13 السطر  على المفردة   الهمزة المتوسطة رسم ت( 12

 . تعرف استراتيجية مسائلة النص( ت 14

 األسئلة األساسية ار الكبرى ) األفهام الباقية (األفك

 الفكرة الكبرى:

 .  يجب أن يحصل الطفل على كافة حقوقه                      

 أن : المتعلمات  سيفهم 

عن طريق زيادة الرصيد حقوق الطفل ومكتسباته الحفاظ على  -
 المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية .

 أسلوبي التمني والرجاءتعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين  -

والتغلب   واألفعال الخمسة واالسم المعطوفوالهمزة المتوسطة 

 على ضعف القراءة وكذلك االستظهار .

 ؟  لماذا تعد مرحلة الطفولة مهمة في حياة اإلنسان س

 ؟ لم حث الدين اإلسالمي على رعاية األيتام  س

 ؟  التمني والترجي يسلوبأكيف  نميز بين  س

 ؟ وما إعرابه السم المعطوف .ا يعرف س

 نصوص الوحدة قراءة جهرية وقراءة صامتة قراءة صحيحة   يأقرأ س

 ؟ 

 ؟ السطرالهمزة المتوسطة على رسم ما حاالت  س

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  المتعلمات  المتعلمات  ها ها تكتسب  تكتسب  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س
 على قادرات المتعلمات   نستكو المتعلمات   ستعرف

 .حقوق الطفولة محور  حول وقيم اتجاهات ❖

حول  والكتابي الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

أسلوب  – أسلوب التمني – االسم المعطوف -.حقوق الطفولة

 الترجي .

 . ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖

 . السطر على ردة المفالهمزة المتوسطة رسم  ❖

 .  إجراء مقابلة صحفية  ❖

 . حقوق الطفلشفهي عن عرض  ❖

 .حقوق الطفولة  رول محوحقيم و تجاهاتا كتسابا 

 يف الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر كتسابا 

 .حقوق الطفولة مجال

 نقدهاو تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 

 .  المعطوف وإعرابهالسم ا عرفةم 

سلوب الترجي أالتفريق بين  – . جراء مقابلة صحفيةإيفية ك عرفةم 

 والتمني .

  .لسطر الى علمفردة الهمزة المتوسطة اسم ر 

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

 المهمة األدائية
 . ست  يراعى فيها المهارات اللغوية التي در إعالن رحلةكتابة  ❖
 . حقوق الطفولةمشكالت  من مشكلةعرض  ❖
 .  حقوق الطفولةعن عمل مطوية  ❖

 المحكات الرئيسية
 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات . ✓

 .القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي  ✓

 متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ   ✓

 أدلة أخرى

 ألدلة التالية :من خالل ا -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

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

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض  لطالباتادخل وتمهيد إلثارة انتباه م 

وتعزيز ذلك ببعض االيات فيها  الطالباتصور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة 

 .البيئة من حولناالتي تدعم  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  لطالباتلراد اكسابها رض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المع 

 تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 

تقديم النص صوتيا من المعلم أو -2. راءة صامتةق -1بهذه الخطوات ) ( رح الطفولةم )لمدخلاص ن 

ويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده المعلم تق 4استثمار النص بتنفيذ النشاطات .  -3التسجيل .

فهم  –(ويتم عن طريق ) قراءة جهرية معبرة  حقوق الطفل في اإلسالم)  نص الفهم القرائي.

 تنفيذ األنشطة ( –وصف األفكار  –وتحليل ونقد 

قراءة الجمل  -2التمهيد . -1بهذه الطريقة )  ( سلوبا الترجي والتمنيأ ) ألسلوب اللغويا 
 لكتاب النشاط ( الطالبةاالنتقال من كتاب  -4لنشاطين . الطالباتتنفيذ  -3مختارة .ال

ي إضاءات ورسم خريطة فعريفه ت ( بهذه الخطوات : ألفعال الخمسةا ) لصنف اللغويا 

مفهومية له بعد التمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ 

 والنشاط . الطالبةنشاطات كتابي 

توضيح االستراتيجية  -( قراءة المعلم نظمة اليونيسيفم )–قراءة متعمقة  :يةئستراتيجية قراا 

 تصميم األنشطة والتدريبات ( –تدريبات تطبيقية  –قراءة واستيعاب  –

تقديم النص صوتيا من المعلم أو -2التهيئة . -1بهذه الخطوات ) (لطفالن الذكيانا ) االستماع صن 
تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده  4استثمار النص بتنفيفذ النشاطات .  -3ل .التسجي
 المعلم .

 قراءة جهرية وتعزيز من المعلم . –( قراءة صامتة ومناقشة  حالم طفلأ) : لنص اإلثرائيا 

تصحيح  -مواقف حيوية -تصميم نشاطات -ستثمار نموج الكتابا ( ن حقوق الطفلم)  :لنص ا نيةب 
 تقويمو

 –ويتم بهذه الطريقة ) تمهيد  (لسطرالى علمفردة ا لهمزة المتوسطةا)  :لظاهرة اإلمالئية ا 

 .ستنتاجا –تحليل إمالئي  –مالحظة باالستقصاء 

 مالحظة ومقارنة ومحاكاة  –تأمل  –قراءة  –ويتم بهذه الطريقة ) تمهيد  (ط النسخ خ )لرسم ا 
نشاطات  – لطالباتااستماع النص ومحاكاة  -باألديب تعريف رح الطفولة (م ) :لنص الشعري ا 

 أفهم وأحلل واتذوق. –أنمي لغتي 
دعم  –نشاطات التعلم  -وتتم بهذه الطريقة ) نشاط تمهيدي (السم المعطوفا) لوظيفة النحويةا 

 نشاطات كتاب النشاط ( – الطالباتتمكين  -النشاطات
تصحيح  –كتابة النهاية  –) تعريف  ( مقابلة شفهيةإجراء  –جراء مقابلة صحفية إ)  للغويالتواصل ا 

 وتعزيز(

نجاز مشروع حوض إي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرى . مسابقة ق 
 . اعشاب عطرية

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

 الطالبةكتابي 

 والنشاط.

اق * حل أور

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

 –حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد 

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

 .تقسيم المجموعات* 

ق *إعداد أور

 .العمل

*إعداد الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 المطويةعناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  المطوية

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  المطوية

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

وف جميع عناصر است

المطوية ولم يكن  الربط 

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  المطوية

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 المطويةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع  المطويةارفي كتابة 

 نوع من التشويق

سلوب المشوق اختار األ

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 

 بدالئل
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 : التربوي ةالمشرف
.............................. 

 

 

 : المدرسة ةرمدي
.............................. 

 

 

 المادة : ةمعلم
.............................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الخامس االبتدائي الصف  الطفولة حقوق اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 .إعالن عن رحلة لزيارة محمية طبيعيةكتابة مسابقة في  -1                   

 تشمل : (حقوق الطفولة بعنوان ) عمل مطوية -2                    

 .   ألطفال وحقوقهملائعة ر بيعيةطورص 

سلوبا الترجي أ – السم المعطوفاتذكر أن حول )  ختصرات بعنوانم 

 .(األفعال الخمسة -والتمني 

 . ماذج لخط النسخ  لطالب الفصلن 

 . رض بعض األراء حول البيئة المدرسيةع 

 .  ي معاملة األطفالفإلسالم اصائح ن 

 .قوق األطفالحقتطفات من نصوص الوحدة حول م 

 الهدف هـ

  .تنفيذ المسابقة والمطويةمهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 طرح المطوية بصورة مشوقة وجذابة ومفيدة .المشكلة والتحدي :

 الدور د

  .ةمحترف ةمعلمأنت : 

 تنفيذ مطوية  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور 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 المطويةاأللمام بجوانب  ❖

 .مشوقه وممتعة تنفيذها بشكل جماعي ❖

 . الشمولية ❖

 . الجانب اللغويمراعاة  ❖
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 تدريسجدول تنظيم ال

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 مدخل الوحدة.  ❖

نشيد الطفل نص المدخل)   ❖

 (العالمي

حقوق الطفل الفهم القرائي )  ❖

 ( في اإلسالم

) الطفالن نص االستماع  ❖

 (الذكيان

أسلوبا األسلوب اللغوي )  ❖

 ( الترجي والتمني

األفعال الصنف اللغوي )  ❖

 (الخمسة 

منظمة تيجية قرائية ) استرا ❖

 ( اليونيسيف

 (أحالم طفلالنص اإلثرائي)  ❖

من حقوق بنية النص )  ❖

 ( الطفل

الظاهرة اإلمالئية ) الهمزة  ❖

على المفردة المتوسطة 

 (السطر 

 الرسم ) خط النسخ( ❖

مرح النص الشعري)  ❖

 الطفولة (

االسم الوظيفة النحوية )  ❖

 (المعطوف 

إجراء التواصل اللغوي )  ❖

 (ة مقابلة صحفي

خاتمة الوحدة ) عمل مطوية  ❖

 (إعالن كتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : التربوي ةالمشرف
.............................. 

 

 

 : المدرسة ةمدير
.............................. 

 

 

 المادة : ةمعلم
.............................. 
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 مخترعون ومكتشفون  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة

لماذا  –جسمك وااللة  –خدش في الئة اليسرى  –الرياضة ) نصوص الوحدة :
)  والتواصل اللغوي للغويةاالدروس  -(   يا ايها اإلنسان –سقطت غامضة 

خط  –توسطة على الواو الهمزة الم -االسم الممدود –التفضيل  –المفعول به 
 (تقديم عرض شفهي علمي –كتابة مقال علمي - -النسخ 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 
  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة أن :

 .المخترعين  قديم عرض شفهي عن ت  -2                    .    مخترعون ومكتشفونمتصلة بمحور  اتجاهات وقيم  تكتسب   -1

 . بنية النص اإلعالني تتعرف   -4  .      ويستوعب جوانبها واستثماراتها  تفهم  النصوص قراءة صحيحة و تقرأ    -3

 المسموع ويراعي آداب االستماع. النص تفهم   -6                         متصل بمحور البيئة من حولنا رصيد معرفي ولغوي  تكتسب  -5

 النصوص ويتذوق ما فيها من جماليات وأساليب  تفهم   -8                     . زيد الرصيد اللغوي ويستخدمه في التواصل الشفهي والكتابي.ت -7

                 واستعماله     فضيلأسلوب الت تتعرف    -10                                                      .  اويستعمله اويميزه الصفة تتعرف   -9

         المدة في أول الكلمة ووسطها           رسم ت -12                                 ويميزه ويستخدمه  في جمل. أسلوب التوكيد تتعرف    -11

  مقال علمي .كتب ت  -14                                         كتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة ت -13

 استراتيجية مسائلة النص. تتعرف   - 16  .في الحفاظ على الصحة قتدي بسلوكيات وآداب سيرة النبي صلى هللا عليه وسلمت -15

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 .  االقتداء بالمخترعين والمكتشفين ضرورة                  

  : المتعلمات   تفهم  س

ما منحتنا االختراعات من سيطرة هائلة على البيئة ومكتننا من  -

المعرفي واللغوي من خالل يزيد ذلك زيادة الرصيد  والحياة الفاضلة 

 اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية .

   بي التوكيد بكل وجميعبين أسلوتعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط  -

 . وضعف القراءة واالستظهاروكتابة بعض الكلمات الموصولة 

ً  س  ؟  لماذا كان جراهام بل حزينا

 ؟   الجهاز الذي اخترعه جراهام بلما  س

 ؟ موضوعاً عن أهمية المخترعات في حياتنا ياكتب س

 ؟ا وإعرابه بالصفةأبين المقصود  س

 ؟   التوكيدما هي أركان  س

 ؟  ي التالميذ العميان عند تعليمهمم ما كان يعان س

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  المتعلمات  المتعلمات  ها ها تكتسب  تكتسب  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س
 على قادرات المتعلمات   ستكون المتعلمات   ستعرف

 . المخترعين والمكتشفينمتصلة بمجال  اسالمية وقيم اتجاهات ❖

بمحور  ابيوالكت الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

 .  المخترعين والمكتشفين

 . ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖

 .    المعرفة والنكرة –أسلوب التوكيد  –الصفة  ❖

 . المدة في أول الكلمة ووسطهارسم  ❖

  .عرض شفهي علمي –كتابة مقال  علمي .  خط النسخ ❖

 

 . عين والمكتشفينلمخترامحور ب سالميةا قيمو تجاهاتا كتسابا 

 الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر كتسابا 

 . المخترعين والمكتشفينبمحور 

 نقدهاو تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 

 .سم المدة في أول الكلمة ووسطها ريفية رسم ك 

 . كتابة مقال علمي –تابة عبارات بخط النسخ ك 

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

 المهمة األدائية
 .    المخترعين والمكتشفينعمل ملصق عن  ❖
 .  كتابة مقال علميفي  الطالباتمسابقة بين  ❖
 .  المخترعات الحديثةكتبة قصة تبين نعم هللا علينا في  ❖

 المحكات الرئيسية
 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات . ✓

 .على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي القدرة  ✓

 متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ   ✓

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

 تقويم ذاتي                 تابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظاتك * 
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 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض  لطالباتاارة انتباه دخل وتمهيد إلثم 

فيها وتعزيز ذلك ببعض االيات  الطالباتصور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة 

 .محو أجسامنا وصحتهاالتي تدعم  واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم

ألسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائية التي براز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم اإ 

 تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

بترتيب الكتاب لها بقصد  لطالباتلرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها ع 

 تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 

تقديم النص صوتيا من المعلم أو -2. راءة صامتةق -1بهذه الخطوات ) (ندي حاسوبع )دخللماص ن 

ن خالل نص قصير خاص يعده تقويم االستماع م 4استثمار النص بتنفيذ النشاطات .  -3التسجيل .

 .المعلم

 –(ويتم عن طريق ) قراءة جهرية معبرة  نامل أضاءت طريق أصحابهاأ ) لفهم القرائياص ن 

 تنفيذ األنشطة ( –وصف األفكار  –وتحليل ونقد فهم 

المختارة  ألمثلةلقراءة  -2التمهيد . -1بهذه الطريقة )  ( سلوب التوكيدأ ) ألسلوب اللغويا 
 كتابته -استماع نظرة للجملة –استخدام الذاكرات األربع قراءة  -4. لألمثلة الطالباتترديد  -3.
) 

 لطالبةاقراءة  –رض نشاطات تعليمية ع هذه الخطوات :( ب لمعرفة والنكرةا ) لصنف اللغويا 

 تقويم . -توجيه وتعزيز من المعلم   –

 –توضيح االستراتيجية  -( قراءة المعلم صة الطيرانق )–قراءة متعمقة  :يةئستراتيجية قراا 

 تصميم األنشطة والتدريبات ( –تدريبات تطبيقية  –قراءة واستيعاب 

تقديم النص صوتيا من المعلم -2التهيئة . -1بهذه الخطوات ) (ة الدمويةكتشف الدورم ) االستماع صن 
تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده  4استثمار النص بتنفيفذ النشاطات .  -3أو التسجيل .

 المعلم .

 . استثمار النص  –قراءة النص  –شويق وتوجيه ت (كتشف األشعةم:)  لنص اإلثرائيا 
 -مواقف حيوية -تصميم نشاطات -استثمار نموج الكتاب (س أديسونومات)  :نيةالنص ب 

 تصحيح وتقويم

مالحظة  –ويتم بهذه الطريقة ) تمهيد  (لمدة في أول الكلمة ووسطهاا)  :لظاهرة اإلمالئية ا 

 .ستنتاجا –تحليل إمالئي  –باالستقصاء 

 الحظة ومقارنة ومحاكاة م –تأمل  –قراءة  –ويتم بهذه الطريقة ) تمهيد  (ط النسخ خ )لرسم ا 
 – لطالباتااستماع النص ومحاكاة  -تعريف باألديب (ألشعة السينيةا ) :لنص الشعري ا 

 أفهم وأحلل واتذوق. –نشاطات أنمي لغتي 
دعم  –نشاطات التعلم  -وتتم بهذه الطريقة ) نشاط تمهيدي (لصفةا) لوظيفة النحويةا 

 لنشاط (نشاطات كتاب ا – الطالباتتمكين  -النشاطات
 تصحيح وتعزيز( –كتابة النهاية  –) تعريف  ( قال علميمتابة ك)  للغويالتواصل ا 

طبة خي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرى . مسابقة في كتابة نهاية ق 
 يراعى فيها الدروس اللغوية . محفلية

 المناقشة والحوار.* 

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 ة قصة.* كتاب

* تنفيذ نشاطات 

 الطالبةكتابي 

 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 

 نصوص.لل

 * التعزيز المناسب

 .تقسيم المجموعات* 

*إعداد أورق 

 .العمل

*إعداد الخرائط 

الذهنية وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصةالعناصر
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  القصة

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

الربط   ولم يكن 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

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع القصة بة في كتا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  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  

تدعيم األحوال مع ال

 بدالئل
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 : التربوي ةالمشرف
.............................. 

 

 

 : المدرسة ةمدير
.............................. 

 

 

 المادة : ةمعلم
.............................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الخامس االبتدائي الصف مخترعون ومكتشفون اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 يراعى فيها ما درس في الوحدة مقال علميكتابة  -1                   

 تشمل : ملصقعمل  -2                    

 . بعض المكتشفين والمخترعينلور ص 

 . المخترعين والمكتشفينباصة خص  الوحدة قتطفات من نصوم 

 . لطالب الفصل  لنسخاماذج لخط ن 

 . لمخترعات الحديثةاعم هللا سبحانه وتعالى في ن 

 (. الصفة -المعرفة والنكرة  –سلوب التوكيد أختصرات عن ) م 

 . (لمدة في أول الكلمة ووسطهاايفة رسم كائدة لغوية ) ف 

 الهدف هـ

  كتاب.مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية لهدف : ا

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

 الدور د

 . ةكاتبأنت : 

 .  قصةكتابة وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 .قصة  •

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 . لقصةااأللمام بجوانب  ❖

 .مشوقه وممتعة قصة كتابة  ❖

 . الشمولية ❖

 . الجانب اللغوي ❖
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 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 وحدة. مدخل ال ❖

 (عندي حاسوبنص المدخل)  ❖

أنامل الفهم القرائي )  ❖

 ( أضاءت ألصحابها الطريق

مكتشف نص االستماع )  ❖

 (الدورة الدموية 

أسلوب األسلوب اللغوي )  ❖

 ( التوكيد

المعرفة الصنف اللغوي  ❖

 ( والنكرة

قصة استراتيجية قرائية )  ❖

 ( الطيران

مكتشف النص اإلثرائي)  ❖

 (األشعة

س تومابنية النص )  ❖

 ( أديسون

المدة في الظاهرة اإلمالئية )  ❖

 ( أول الكلمة ووسطها 

 الرسم ) خط النسخ( ❖

األشعة النص الشعري)  ❖

 (السينية

 ( الصفةالوظيفة النحوية )  ❖

سيرة التواصل اللغوي )  ❖

 (مخترع أو مكتشف

خاتمة الوحدة ) عمل مطوية  ❖

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : التربوي ةالمشرف
.............................. 

 

 

 : المدرسة ةمدير
.............................. 

 

 

 المادة : ةمعلم
.............................. 
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