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 القيم اإلسالمية العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
األخوة متطلبات  –جدتي  -من أخالق النبي -صدقة–قبس من القرآن ) :نصوص الوحدة

 –النكرة والمعرفة  -المذكر والمؤنث) :للغويالدروس اللغويةوالتواصل ا - (ومواصفات
كتابة  –المحاورة وإبداء الرأي  –خط الرقعة  –األمر همزة الوصل  –المبتدأ والخبر 

 نهاية مغايرة لقصة(

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

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

 .ميةاتجاهات وقيم إسال كتسبت 
 .أحوال المبتدأ والخبر تعرفت 
 .أسلوب األمر والنهي تعرفت 
 .همزة الوصل ويميزها تعرفت 
 أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت تعرفت 
 .اهتأو قرأ اتنهاية مغايرة لقصة سمعه كتبت 
رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل الشفهي  كتسبت 

 .والكتابي في مجمال القيم اإلسالمية

ذوقها تتللها وحتوحدة المقروءة والمسموعة ونصوص ال فهمت 
 .نقدهاتو
درب على المحاورة والمشاركة في إبداء الرأي بجرأة وطالقة تت 

 .وفق األسس الصحيحة لذلك
 .تظهر خمس أيات من القرآن الكريم وعشر أبيات شعريةست 
على األسماء من حيث التنكير والتعريف والتذكير  تعرفت 

           مها  في جمل.والتأنيث ويميزها ويستخد

 األسئلة األساسية ( األفهام الباقية) األفكار الكبرى
 الفكرة الكبرى:

بزيادة رصيده  طالبةها وينميها التكتسبالقيم واالتجاهات  اإلسالمية             
 المعرفي واللغوي.

 أن : متعلماتال تفهمس
بزيادة الرصيد قيم اإلسالم العظيمة واتجاهاته الكبيرة تنمو وتتكون  -

 .المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية
تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين المذكر والمؤنث وكذلك  -

همزة الوصل والقطع والمبتدأ والخبر  والضعف في القراءة 
 واالستظهار وسوء الخط والتواصل الشفهي

 ؟والخبر المبتدأ أحوالماهي  س
 ؟ة الوصلهمز يعرف س
 ؟تسمية خط النسخ بهذا األسم – يعلل س

 ؟بعض مميزات خط النسخ ياذكر س

  ؟لم سمي المعاهد هذا االسم س

 ؟ما جزاء من يقتل معاهدا   س

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

 .اسالمية وقيم اتجاهات ❖
 مجال في والكتابي الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

 .اإلسالمية القيم
 .ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖
 .والخبر المبتدأ أحوال ❖
 .ويميزها الوصل همزة ❖
 .المحاورة وإبداء الرأي ❖
   .قراها أو سمعها لقصة مغايرة نهاية ❖

 .يةسالما قيمو تجاهاتا كتسابا 
 يف الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر كتسابا 

 .اإلسالمية القيم مجال
 نقدهاو تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 
 .الخبرو لمبتدأا حوالأ عرفةم 
 .يميزهاو لوصلا مزةه عرفةم 
 راهاق وأ معهاس قصةل غايرةم هايةن تابةك 

  راهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد الب: تحديد الب  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
 .يراعى فيها المهارات اللغوية التي درستقصة ل صغيرةنهاية كتابة  ❖

 .حول القيم اإلسالمية وأهميتها في بناء األمة طالباتإجراء حوار بين ال ❖

 .عن القيم اإلسالمية والمجتمععمل مطوية  ❖

 المحكات الرئيسية
 .مة في االختباراتتحقيق درجات متقد ✓

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

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالية : -

 المفكرات        كاديمي التذكير 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
 تيبما يأ

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

 واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم.

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

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

تقديم النص صوتيا من -2.التهيئة -1من القرآن الكريم( بهذه الخطوات )بس ق) ص االنطالقن 
تقويم االستماع من خالل نص  4 .استثمار النص بتنفيذ النشاطات -3.أو التسجيل معلمةال

 .معلمةقصير خاص يعده ال

ي إضاءات ورسم خريطة مفهومية فعريفه ت هذه الخطوات :ب (لمذكر والمؤنثا) لصنف اللغويا 
التمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ نشاطات كتابي له بعد 

 .والنشاط طالبةال
 الباتطتنفيذ ال -3.قراءة الجمل المختارة -2.التمهيد -1) هذه الطريقةب (ألمرا) ألسلوب اللغويا 

 ( لكتاب النشاط طالبةاالنتقال من كتاب ال -4.لنشاطين
 –مالحظة باالستقصاء  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (زة الوصلسم همر) لرسم اإلمالئيا 

 ستنتاج –تحليل إمالئي 
مالحظة  –تأمل  –قراءة  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (كوينات خط الرقعةت) لرسم الكتابيا 

 ( ومقارنة ومحاكاة
 تقويم وتعزيز. –تنفيذ الحوار  –تقسيم األدوار  –لحوار(تعريف ا) لتواصل اللغويا 
 -3.أو التسجيل علمةمتقديم النص صوتيا من ال-2.التهيئة -1هذه الخطوات )ب (دقةص) ص االستماعن 

 .معلمةتقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده ال 4 .استثمار النص بتنفيفذ النشاطات
تقديم النص صوتيا من -2.التهيئة -1هذه الخطوات )ب (ألخوة متطلبات ومواصفاتا) ص الدعمن 

تقويم االستماع من خالل نص  4 .استثمار النص بتنفيفذ النشاطات -3.أو التسجيل لمةمعال
 .معلمةقصير خاص يعده ال

ي إضاءات ورسم خريطة مفهومية له بعد فعريفه ت هذه الخطوات :ب (لنكرة والمعرفةا) لصنف اللغويا 
 .والنشاط طالبةات كتابي الالتمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ نشاط

دعم  –نشاطات التعلم  -شاط تمهيدين) لمبتدأ الخبر( وتتم بهذه الطريقةا) لوظيفة النحويةا 
 ( نشاطات كتاب النشاط – طالباتتمكين ال -النشاطات

 –كتابة النهاية  –عريف ت) يتم بهذه الطريقةو (تابة نهاية مغايرة لقصةك) لتواصل اللغويا 
 تصحيح وتعزيز(

 – الباتطاستماع النص ومحاكاة ال -عريف باألديبت ()من أخالق النبي لنص الشعري:ا 
 أفهم وأحلل واتذوق. –نشاطات أنمي لغتي 

 .علمةمقراءة جهرية وتعزيز من ال –راءة صامتة ومناقشة ق (دتيج) : لنص اإلثرائيا 
ابة نهاية مغايرة مسابقة في كت .ي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرىق 

 .لقصة يراعى فيها الدروس اللغوية

المناقشة * 
 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* 

تيجية استرا

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
 ع النقاطومجمو

 عناصر القصة
استوف بعض عناصر 
القصة وافتقد الى الربط 

 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
 

اختار األسلوب المباشر  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 

 األحوال
اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

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

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

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول المتوسط الصف القيم اإلسالمية اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
 رس في الوحدةنهاية قصة يراعى فيها ما دكتابة  -1                   
 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .قتطفات أعجبتني من نصوص الوحدةم 

 .ريطة ذهنية عن المذكر والمؤنث والمبتدأ والخبرخ 

 .الفصل الباتطماذج لخط الرقعة لن 

 .في المقص المدرسي الباتطعض أراء الب 

 يمة الصدق في سطور.ق 
 .شر قيم إيجابةع 

 الهدف هـ

  أن تكتب قصةمهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

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

 الدور د

  القصةكاتب أنت : 

 .سرد نهاية مناسبة للقصةوظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالباتالجمهور ج

 العلمي المقررسياق فيه هو :  السياق الذي تجد نفسك الموقف م

 ا

الناتج 
واألداء 
والغرض

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

 ع
معايير 
ومحكات 
 النجاح

 .القصة نهايةاأللمام بجوانب  ❖
 .مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة  ❖
 .الشمولية ❖
 .الجانب اللغوي ❖
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 جدول تنظيم التدريس
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ( الموضوع) 

 مدخل الوحدة.  ❖

قبس من ) نص االنطالق  ❖
 القرآن الكريم(

المذكر ) الصنف اللغوي ❖
 ( والمؤنث

 

 ( األمر) األسلوب اللغوي ❖

رسم همزة ) الرسم اإلمالئي ❖
 ( الوصل

 

تكوينات خط ) الرسم الكتابي ❖
 ( لرقعةا

 

 التواصل اللغوي )الحوار( ❖

 ( صدقة) نص االستماع ❖

األخوة متطلبات ) نص الدعم ❖
 ( ومواصفات

النكرة ) الصنف اللغوي ❖
 ( والمعرفة

 المبتدأ) الوظيفة النحوية ❖
 ( والخبر

كتابة ) التواصل اللغوي ❖
 ( نهاية مغايرة لقصة

من أخالق ) النص الشعري ❖
 ( النبي

جدتي عليك ) النص اإلثرائي ❖
 ( هللا رحمة

عمل مطوية ) خاتمة الوحدة ❖
 كتابة نهاية مغيرة لقصة( –

 

 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
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 الماألع العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 إمام العلم والرأي المجلي –شالل المعلومات  –:)محمد خاتم المرسلين  نصوص الوحدة

 ( وصارت  السماء قريبة–أم سلمة –
همزة   –االستفهام  –األفعال الناسخة  –المفرالد والمثنى ) :الدروس اللغويةوالتواصل اللغوي

 كتابة حوار( –الحوار  –رسم حرف اللف بخط الرقعة  –القطع 

  الفصل -الحصة 
  الفترة الزمنية

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

 قيم واتجاهات وتمثيلها في سلوكي  وتعامالتي. كتسبأ 
 .المفرد والمثنى وتمييزها واستخدامها تعرفت 
 األفعال الناسخة وتمييزها واستخدامها. تعرفت 
 تلك  مهارة الحوار بالتدريب عليه.مت 
 همزة  القطع  وتمتمييزها  وكتابتها في موضعها. تعرفت 
 أسلوب االستفهام  وتميزه واستخدامه. تعرفت 

 تظهر خمسة أسطر من الحديث الشريف وعشرة أبيات شعرية.ست 
رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل الشفهي والكتابي  كتسبت 

 حول مجال األعالم.
نصوص  الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها   فهمت 

 ونقدها.
 سم بعض الحروف القائمة بخط الرقعة.رت 

 األسئلة األساسية ( األفهام الباقية) األفكار الكبرى
 الفكرة الكبرى:

 .أعالم بالدي والعالم اإلسالمي قدوتي في حياتي                      
 أن : متعلماتال تفهمس

بزيادة الرصيد  تكوناالقداء بأعالم بالدي وعالمي اإلسالمي   -
 .المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية

تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين المذكر والمؤنث وكذلك  -
ع والمبتدأ والخبر  والضعف في القراءة همزة الوصل والقط

 واالستظهار وسوء الخط والتواصل الشفهي

 ؟كيف نفرق بين المفرد والمثنى س
 ؟ما عمل كان وأخواتها في الجملة االسمية س
 ؟كيف  نميز بين همزة الوصل وهمزة القطع في أول الكلمة س

 ؟ماهي عناصر الحوار س

  ؟قراءة صحيحة نصوص الوحدة قراءة جهرية وقراءة صامتة  ئيأقر س

 ؟األلف أول ووسط وآخر الكلمة بخط الرقعة يارسم س

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

 .صحيحة لتمثيلها في حياتي وقيم اتجاهات ❖
 مجال في بيوالكتا الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

 كيفية قراءة النصوص قراءة صحيحة –  .االقتداء باألعالم
 .ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖
 .الفرق بين المفرد والمثنى وصياغة المثنى وإعرابهما ❖
 .عن همزة الوصل ويميزها القطع همزة ❖
   .كتابة الحوار –  .المحاورة وإبداء الرأي-

 .قيم تؤهلهم لالقتداء بأعالم بالدي وعالمي اإلسالميو جاهاتتا كتسابا 
 يف الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر كتسابا 

 .االقتداء باألعالم مجال
 نقدهاو تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 
 .لفرق بين المفرد والمثنى وإعرابهماا عرفةم 
 .يميزهاو لقطعا مزةه عرفةم 
 رسم األلف بخط االرقعة – .لحوار والتدريب عليها تابةك 

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

 المهمة األدائية
 .يراعى فيها المهارات اللغوية التي درست حوار عن دور الملك عبدهللا حفظه في نهضة بالديكتابة  ❖

 .م الصحابة رضي هللا عنهمحول أعال طالباتإجراء حوار بين ال ❖

 .عن أعالم ومشاهير بالدي وعالمي اإلسالميعمل مطوية  ❖

 المحكات الرئيسية
 .تحقيق درجات متقدمة في االختبارات ✓

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

 أدلة أخرى
 األدلة التالية :من خالل  -

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

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

 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 
عزيز ذلك ببعض االيات فيها وت 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 
 .تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام

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

تقديم -2.التهيئة -1بهذه الخطوات ) (حمد صلى هللا عليه وسلم خاتم المرسلينم) ص االنطالقن 
تماع تقويم االس 4 .استثمار النص بتنفيذ النشاطات -3.أو التسجيل معلمةالنص صوتيا من ال

 .معلمةمن خالل نص قصير خاص يعده ال

ي إضاءات ورسم خريطة مفهومية له بعد فعريفه ت هذه الخطوات :ب (لمفردا) لصنف اللغويا 
 طالبةالتمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ نشاطات كتابي ال

 .والنشاط
 -3.قراءة الجمل المختارة -2.التمهيد -1) قةهذه الطريب (ألفعال الناسخةا) لوظيفة النحويةا 

 ( لكتاب النشاط طالبةاالنتقال من كتاب ال -4.لنشاطين طالباتتنفيذ ال
 –استنتاج  –تنفيذ النشاطات  –قراءة األمثلة  –تعريفه  – (االستفهام)ألسلوب اللغوي : ا 

 تقويم 
تحليل  –مالحظة باالستقصاء  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (طعقسم همزة الر) لرسم اإلمالئيا 

 ستنتاج –إمالئي 
مالحظة  –تأمل  –قراءة  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (سم حرف األلفر) لرسم الكتابيا 

 ( ومقارنة ومحاكاة
 تقويم وتعزيز. –تنفيذ الحوار  –تقسيم األدوار  –الحوار(تعريف  هارة م) لتواصل اللغويا 
تقديم النص صوتيا من -2.التهيئة -1ه الخطوات )هذب (الل  المعلوماتش) ص االستماعن 

تقويم االستماع من خالل نص  4 .استثمار النص بتنفيفذ النشاطات -3.أو التسجيل معلمةال
 .معلمةقصير خاص يعده ال

تقويم االستماع من خالل نص قصير  4 .بتنفيفذ النشاطات صارت السماء قريبة(و) ص الدعمن 
 .معلمةخاص يعده ال

ي إضاءات ورسم خريطة مفهومية له بعد فعريفه ت هذه الخطوات :ب (لمثنىا) غويلصنف اللا 
 طالبةالتمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ نشاطات كتابي ال

 .والنشاط
 تصحيح وتعزيز( –كتابة النهاية  –عريف ت) يتم بهذه الطريقةو (لحوارا) لتواصل اللغويا 
 الباتطاستماع النص ومحاكاة ال -عريف باألديبت (مام العلم والرأي المجليإ) :لنص الشعريا 

 أفهم وأحلل واتذوق. –نشاطات أنمي لغتي  –
 .علمةمقراءة جهرية وتعزيز من ال –راءة صامتة ومناقشة ق (م سلمةأ) : لنص اإلثرائيا 
كتابة نهاية مغايرة مسابقة في  .ي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرىق 

 .لقصة يراعى فيها الدروس اللغوية

المناقشة * 

 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

راتيجية است تحدد* 
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
 موع النقاطومج

 لحوارعناصر ا
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  الحوار
 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  الحوار

بين عناصره على درجة 
 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  الحوار

بين عناصره على 
 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ربط بين وكان  ال الحوار

جميع العناصر وبنفس 
 القوة

 

اختار األسلوب المباشر  األسلوب 
 الحوارفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع  الحوارفي كتابة 

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  الحوارفي كتابة 

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  الحوارفي 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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 : المشرفة التربوية
.............................. 

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

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول المتوسط الصف األعالم اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
  في نهضة بالديحوار عن دور الملك عبدهللاكتابة  -1                   
 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .ور لألعالم بالدي وعالمي اإلسالميص 

 .يرة ذاتية للملك عبدهللا حفظه هللاس 

 .الفصل الباتطماذج لخط النسخ لن 

 .المدرسة ائدةقمع  الباتطوار أجراه أحد الح 

 .صائح غاليةن 
 .ختصر عن حياة أم سلمة رضي هللا عنهام 

 الهدف هـ

  أن تكتب حوار.مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 .طرح الحوار بصورة مشوقة وجذابة ومفيدةالمشكلة والتحدي :

 الدور د

  مدرب محترف للتنمية البشرية.أنت : 

 .كتابة حواروظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالباتالجمهور ج

 العلمي المقررسياق ك فيه هو : السياق الذي تجد نفس الموقف م

 ا

الناتج 
واألداء 
والغرض

 .حوار رائع تسخدم فيه ما درس بهذه الوحدة بشكل خاص من مهارات •

 ع
معايير 
ومحكات 
 النجاح

 .الحواراأللمام بجوانب  ❖
 .مشوقه وممتعةبطريقة  هإجرائ ❖
 .الشمولية ❖
 .الجانب اللغوي ❖
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 جدول تنظيم التدريس
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ( الموضوع) 

 مدخل الوحدة.  ❖

محمد صلى ) نص االنطالق  ❖
اللله عليه وسلم خاتم 

 (المرسلين

المفرد ) الصنف اللغوي ❖
 ( والمثنى

 

( االستفهام) األسلوب اللغوي ❖
رسم همزة ) الرسم اإلمالئي ❖

 ( القطع

 

كتابة حرف ) الرسم الكتابي ❖
 ( األلف بخط النسخ

 

 التواصل اللغوي )الحوار( ❖

شالل نص االستماع ) ❖
 ( المعلومات

وصارت السماء ) نص الدعم ❖
 ( أقرب

 ( المثنى) الصنف اللغوي ❖

األفعال ) الوظيفة النحوية ❖
 ( الخمسة

 ( الحوار) التواصل اللغوي ❖

إمام العلم ) النص الشعري ❖
 (والرأي المجلي

 أم سلمة) النص اإلثرائي ❖
 ( رض هللا عنها

عمل مطوية ) خاتمة الوحدة ❖
 كتابة نهاية مغيرة لقصة( –

 

 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
 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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 الوطن وانالعن
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة

من أجل عينيك يا  –فرسان الجزيرة  -تسبق األقوال األفعال) نصوص الوحدة :
 والتواصل اللغوي الدروس اللغوية -( 7بئر الدمام رقم  – الدرعية -وطني

التاء  –النداء  –لحروف الناسخة ا -الجمع السالم بنوعيه وجمع التكسير)
تعبئة استمارة  -بخط الرقعة  ( كتابة )الراء والزاي –المربوطة والتاء المفتوحة 

 تعريفية معلوماتية(

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

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

 .اتجهات وقيم متصلة بمجال الوطن كتسبت 
 .االستبانات وتمييزها وتعبئتها عرفت 
 .لتاء المفتوحةان عيز التاء المربوطة مت 
 .أسلوب النداء وتميزه واستخدامه تعرفت 
رصيد معرفي  ولغوي يؤهلني للتواصل الشفهي والكتابي حول  كتسبت 

 .مجال الوطن
 .نصوص الوحدة المقرؤءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها فهمت 

 .مذكر السالم بنوعيه وجمع التكسير وتمييزهماجمع ال تعرفت 
 معاني الحروف الناسخة وأحوال اسمها وخبرها تعرفت 
خط الرقعة رسما صحيحا يبني ب (لراء والزايا) سم حرفيرت 

   .خطبة وطنية وفق األسس الصحيحة لذلك وإلقاؤها
تظهر خمسة أسطر من النثر العربي وعشرة أبيات من ست 

    .الشعر

 األسئلة األساسية ( األفهام الباقية) لكبرىاألفكار ا
 الفكرة الكبرى:
 حب الوطن والعمل على نهضته واجب شرعي.                   

قيم اإلسالم العظيمة واتجاهاته تدعو إلى حب الوطن  أن : متعلماتال تفهمس
المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ويزيد ذلك زيادة الرصيد 

 .اللغويةودروسها 
تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين المذكر والمؤنث وكذلك  -

همزة الوصل والقطع والمبتدأ والخبر  والضعف في القراءة 
 واالستظهار وسوء الخط والتواصل الشفهي

 ؟أيهما أسبق األقوال أم األفعال س
 ؟بعض الحروف الناسخة وعملهافي الجملة االسمية ياذكر س

 ؟وب النداء وأسلوب األمربين أسل ينكيف تفرق س

 ؟هل هناك فرق بين كتابة الراء والزاي بخط الرقعة أو النسخ س

  ؟ما هي أركان الخطبة س

 ؟كيفية تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية 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 الوطن اسالمية وقيم جاهاتات ❖
 .الوطن مجال في والكتابي الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي معرفي رصيد ❖

 .ونقدها وتذوقها وتحليلها والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖
 .عمل الحروف الناسخة ❖
 .التفريق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة ❖

 .ة استمارة تعريفيةكيفية تعبئ – .طريقة إلقاء خطبة وطنية ❖

 .في مجال الوطن سالميةا قيمو تجاهاتا كتسابا 
 يف الكتابيو لشفهيا لتواصلل ؤهلهي لغويو عرفيم صيدر كتسابا 

 .حب الوطن وخدمته اإلسالمية القيم مجال
 نقدهاو تذوقهاو تحليلهاو المسموعةو لمقروءةا لوحدةا صوصن همف 
 .مفتوحةلفرق بين التاء المربوطة والتاء الا عرفةم 
 .إلقاء خطبة وطنية – .عبئة استمارة تعريفية معلوماتيةت 

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

 المهمة األدائية
 .خطبة بعنوان الرسول وحب الوطنكتابة  ❖

 .عرض استمارة تعريفية وتقوم كل مجموعة بتعبئتها ❖

 .وطني في عيون أبنائهعمل مطوية  ❖

 الرئيسية المحكات
 .تحقيق درجات متقدمة في االختبارات ✓

 .القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي ✓
 ( 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
 يأتي بما

 معلمةال تقومس
 بما يأتي

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

 واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم.

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

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

تقديم النص صوتيا من -2.التهيئة -1بهذه الخطوات ) (ألفعال تسبق األقوالا) ص االنطالقن 
تقويم االستماع من خالل نص  4 .استثمار النص بتنفيذ النشاطات -3.أو التسجيل معلمةال

  معلمةقصير خاص يعده ال

ي إضاءات ورسم ففه عريت هذه الخطوات :ب (لجمع السالم المؤنث والمذكرا) لصنف اللغويا 
خريطة مفهومية له بعد التمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ 

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

 ( لكتاب النشاط بةطالاالنتقال من كتاب ال -4.لنشاطين طالباتال
مالحظة  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (لتاء المفتوحة والتاء المربوطةاسم ر) لرسم اإلمالئيا 

 ستنتاج –تحليل إمالئي  –باالستقصاء 
 –تأمل  –قراءة  –مهيد ت) يتم بهذه الطريقةو (سم حرف الراء والزاير) لرسم الكتابيا 

 ( مالحظة ومقارنة ومحاكاة
 تقويم وتعزيز. –تنفيذ الحوار  –تقسيم األدوار  –تعريف (لقاء خطبة وطنيةإ) يلتواصل اللغوا 
 علمةمتقديم النص صوتيا من ال-2.التهيئة -1هذه الخطوات )ب (رسان الجزيرةف) ص االستماعن 

تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص  4 .استثمار النص بتنفيفذ النشاطات -3.أو التسجيل
 .معلمةيعده ال

أو  علمةمتقديم النص صوتيا من ال-2.التهيئة -1هذه الخطوات )ب (لدرعيةا) لدعمص ان 
تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص  4 .استثمار النص بتنفيفذ النشاطات -3.التسجيل
 .معلمةيعده ال

ي إضاءات ورسم خريطة مفهومية له فعريفه ت بهذه الخطوات : (مع التكسيرج) لصنف اللغويا 
 .والنشاط طالبةيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة وتنفيذ نشاطات كتابي البعد التمه

شاط ن) وتتم بهذه الطريقة (خول الحروف الناسخة على  الجملة االسميةد) لوظيفة النحويةا 
 ( نشاطات كتاب النشاط – طالباتتمكين ال -دعم النشاطات –نشاطات التعلم  -تمهيدي

 تصحيح وتعزيز( –كتابة النهاية  –عريف ت) يتم بهذه الطريقةو (لقاء خطبة وطنيةإ) لغويلتواصل الا 
 – الباتطاستماع النص ومحاكاة ال -عريف باألديبت (جل عينك يا وطنأ)من  لنص الشعري:ا 

 أفهم وأحلل واتذوق. –نشاطات أنمي لغتي 
قراءة جهرية وتعزيز من  –قراءة صامتة ومناقشة  (7ئر الدمام رقم ب) : لنص اإلثرائيا 

  معلمةال
عبئة استمارة تمسابقة في  .ي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرىق 

 .يراعى فيها الدروس اللغويةتعريفية معلوماتية 

 المناقشة والحوار.* 
 .* كتابة البحث

 .* عمل مطوية
 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 
 طالبةكتابي ال
 والنشاط.

 ل أوراق العمل.* ح
* 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.

 * التعزيز المناسب
 .تقسيم المجموعات* 

أورق *إعداد 

 .العمل
*إعداد الخرائط 
الذهنية وخرائط 

 المفاهيم

 

الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

 الخطبةعناصر
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  الخطبة
 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  الخطبة

بين عناصره على درجة 
 واحدة من القوة

ف جميع عناصر استو
ولم يكن  الربط  الخطبة

بين عناصره على 
 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  الخطبة

بين جميع العناصر 
 وبنفس القوة

 

اختار األسلوب المباشر  األسلوب 
 لخطبةفي كتابة ا

اختار األسلوب المباشر 
مع  لخطبةفي كتابة ا

 نوع من التشويق

مشوق اختار األسلوب ال
وابتعد  لخطبةفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  لخطبةفي كتابة ا

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

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

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ول المتوسطاأل الصف الوطن اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
 خطبة وطنية يراعى فيها ما درس في الوحدةكتابة  -1                   
 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .دن بالديم 

 .لحرمين الشريفينا 

 .الفصل الباتطماذج لخط الرقعة والنسخ  لن 

  .درسيفي المقص الم الباتطعض أراء الب 

 .(النداء –لحروف الناسخة ا) ختصرات عنم 
 .يف أفرق بين التاء المربوطو والتاء المفتوحةك) ائدة لغويةف 

 الهدف هـ

  .كتابة خطبة وطنيةمهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 .رئوسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقا,  شيقةبطريقة  تكتب الخطبةأن المشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتبأنت : 

 .كتابة خطبة وطنيةوظيفتك : 

 المدرسة أو المجتمع طالباتالجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 
واألداء 
والغرض

 .خطبة وطنية •

 ع
معايير 
ومحكات 
 النجاح

 .الخطبةاأللمام بجوانب  ❖
 .عةمشوقه وممت كتابة خطبة ❖
 .الشمولية ❖
 .الجانب اللغوي ❖
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 جدول تنظيم التدريس
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ( الموضوع) 

 مدخل الوحدة.  ❖

األفعال ) نص االنطالق  ❖
 (تسبق األقوال

الجمع ) الصنف اللغوي ❖
 ( السالم المذكر والمؤنث

 

 ( النداء) غوياألسلوب الل ❖

التاء ) الرسم اإلمالئي ❖
 ( المربوطة والتاء المفتوحة

 

كتابة الراء ) الرسم الكتابي ❖
 ( والزاي بخط الرقعة

 

إلقاء التواصل اللغوي ) ❖
 (خطبة وطنية

فرسان ) نص االستماع ❖
 ( الجزيرة

بئر الدمام رقم نص الدعم  ❖
7 ) 

النكرة ) الصنف اللغوي ❖
 ( والمعرفة

جمع الوظيفة النحوية  ❖
 ( لتكسيرا

تعبئة ) التواصل اللغوي ❖
 ( استمارة تعريفية

من أجل ) النص الشعري ❖
 ( عينك يا وطن

 (الدرعية) النص اإلثرائي ❖
عمل مطوية ) خاتمة الوحدة ❖

 (خطبة وطنيةكتابة  –

 

 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

  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  لدرسا  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
  رسةالمد 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


