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 الثاني / الفصل الدراسي     لغتي الخالدة /  المادة السادس االبتدائي/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حي الوعي الص العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 اللغوية رالظواه( وصف الحمى –المعلبات الغذائية  -منجم الكالسيوم  )نصوص الوحدة
رفع الفعل المضارع  –األلف اللينة في األفعال واألسماء والحروف ): والتواصل اللغوي 

 ) كتابة عبارات بخط النسخ  (الرسم الكتابي  ( شادي كتابة نص إر – المصادر –

  الفصل -الحصة 
  الفترة الزمنية

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

 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :
 .عن الوعي الصحي  الطالباتأمام  إلقاء خطبة محفلية  -   .                         الوعي الصحي بمحور  متصلة اتجاهات وقيم  اكتساب  
 . استراتيجية قراءة التصفح معرفة  -                         .    النصوص قراءة صحيحة ويستوعبها ويستثمرها قراءة 
 . راعي آداب االستماعالنص المسموع وي فهم  -   الوعي الصحي  .                  متصل بمحور رصيد معرفي ولغوي  اكتساب 
  . بنية النص وصف الشخصية فهم  -                                                        .رسما صحيحا  األلف اللينةرسم   
                             .  ويوظفه  الشرط أسلوب  معرفة  -                                                     . الفعل المضارع رفع أدوات معرفة  

 ليب بالغية.االنصوص ويتذوق ما فيها من جمال وأس فهم  -                             في جمل.  اويستخدمه اويميزه  المصادر معرفة
 . إرشادينص  كتابة -          .                             بعد تصحيح أخطائهاعبارات بخط النسخ كتابة 

 األسئلة األساسية  كار الكبرى ) األفهام الباقية ( األف
 الفكرة الكبرى: 

 .     البد من االهتمام بصحتنا ولذا فالبد من حمالت التوعية الصحية
 أن :   المتعلماتسيفهم 
بزيادة   يدعم ذلكو االهتمام بصحتنا أمر هام وهو من الشرع  -

ها المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ودروس الرصيد 
 اللغوية .

    بين المصادر وبعضها البعضتعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط   -
وضعف القراءة واالستظهار والخجل والتلعثم في الحوار الشفهي  

 . وضعف الخط 

 كيف نتجنب الوقوع في األ]مراض ؟ س 

 أين تعيش الفطريات ؟  س 

 ما أهم أسباب اللجوء إلى صناعة األغذية المعلبة ؟  س 

ين باستخدام أداة الشرط المناسبة : " ينتشر الوعي  اربط بين الجملت س 
  الصحي " " يرتفع مستوى الصحة "

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

 –المعلبات الغذائية  -) منجم الكالسيوم نصوص الوحدة ❖
 وصف الحمى (

)األلف اللينة في األفعال : الظواهر اللغوية والتواصل اللغوي ❖
 –المصادر  –رفع الفعل المضارع  –واألسماء والحروف 

 كتابة نص إرشادي ( 

 .الرسم الكتابي ) كتابة عبارات بخط النسخ  ( ❖

 .  الوعي الصحيفي مجال  وقيم  اتجاهات  اكتساب 
  في والكتابي  الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي  معرفي رصيد  اكتساب 

 .  الوعي الصحي مجال
 ونقدها  وتذوقها  وتحليلها  والمسموعة المقروءة  الوحدة  نصوص فهم 
 .  أسلوب الشرط والمصادر ونصب الفعل المضارع معرفة 
 . عالفرق بين همزتي الوصل والقط معرفة 
 . نص إرشادي  

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

 ئية المهمة األدا
 . يراعى فيها المهارات اللغوية التي درست  قصة كتابة  ❖

 .  لعبة الوقاية من األمراضإنجاز مشروع بعنوان  ❖

 . الوعي الصحيعن عمل مطوية  ❖

 المحكات الرئيسية 
 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .  ✓

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

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالية :  -

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

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



 

 الثاني / الفصل الدراسي     لغتي الخالدة /  المادة السادس االبتدائي/   الصف
 

 
 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم:  :    33الخطوة الخطوة 

  المتعلماتسيقوم  األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
 بما يأتي 

  المعلمةسيقوم 
 بما يأتي 

بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض   الطالبات مدخل وتمهيد إلثارة انتباه  
بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية  الطالباتمدخل وتمهيد إلثارة انتباه 

والتعليق ثم عرض صور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة 
التي  فيها وتعزيز ذلك ببعض االيات واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم الطالبات

 تدعم الغذاء والبيئة

ة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحد 
 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام.

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

 المناسبة  وهي كالتالي : 

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

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

الطريقة وتتم بهذه (  المصادر  – رفع الفعل المضارع -) الوظيفة النحوية 
نشاطات  – الطالباتتمكين  -دعم النشاطات –نشاطات التعلم  -)نشاط تمهيدي
 كتاب النشاط( 

تقديم النص -2التهيئة. -1( بهذه الخطوات )منجم الكالسيوم) ص االستماعن 
تقويم  4استثمار النص بتنفيفذ النشاطات.  -3أو التسجيل. المعلمةصوتيا من 

 .المعلمةيعده االستماع من خالل نص قصير خاص 
( ويتم بهذه األلف اللينة في األفعال واألسماء والحرف  ) :الظاهرة اإلمالئية  

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

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

استماع النص ومحاكاة  -تعريف باألديب( وصف الحمى) :ي النص الشعر 
 أفهم وأحلل واتذوق. –نشاطات أنمي لغتي  – الطالبات

تصحيح  –كتابة النهاية  –)تعريف ( نص إرشادي  كتابة ) كتابيالتواصل ال 
 وتعزيز(

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

المناقشة  * 
 والحوار.

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

* تنفيذ نشاطات 
كتابي الطالب 

 والنشاط.
* حل أوراق  

 العمل.
* المشاركة في  

رسم خرائط  
ذهنية أو خرائط  

 مفاهيم . 
* جمع  

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

تراتيجية اس

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

 

الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 جموع النقاطوم

 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 
 وكان  الربط ةالقصة 

بين جميع العناصر 
 وبنفس القوة

 

اختار األسلوب المباشر  األسلوب 
 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 

 عن المباشرة
 

 المحتوى
اشتمل جانب واحد 
فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 
 األحوال

اشتمل جميع  
 األحوال

اشتمل جميع   
األحوال مع التدعيم 

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

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

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االبتدائيالسادس  الصف  الوعي الصحي اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
 درس بالوحدة . قصة يراعى فيها ماكتابة  -1                   
 تشمل :  الوعي الصحيعن عمل مطوية -2                    

 . مقتطفات أعجبتني من نصوص الوحدة 

 .عناصر القصة –خريطة األفكار خريطة ذهنية عن  

 . النسخ لطالب الفصل نماذج لخط 

 .الوعي الصحي نصائح حول  

 .سيرة الصحابة والتابعين رضي هللا عنهم صور رائعة من  
 . جاري ( –صديقي  –معلمي  –ألخالق وفضائل من بيئتي ) والدي  صور 

 الهدف  هـ

  -تنفيذ مطوية  – قصةأن تكتب مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

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

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 .  المطويةالقصة وتنفيذ وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمعالجمهور  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 ❖
 .وممتعة مشوقهإجرائة بطريقة  ❖
 . الشمولية ❖
 . الجانب اللغوي ❖
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 جدول تنظيم التدريس
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (

 مدخل الوحدة   ❖

 مشروع الوحدة    ❖

منجم  نص االستماع )  ❖
 الكالسيوم

نص افهم القرائي )    ❖
 (   المعلبات الغذائية 

ظاهرة اإلمالئية )  ال ❖
األلف اللينة في األفعال  
 (   واألسماء والحروف

الرسم الكتابي )   – ❖
كتابة عبارات بخط  

 (   النسخ

رفع  الوظيفة النحوية )  ❖
 الفعل المضارع 

النص الشعري )    ❖
 (  وصف الحمى

تقديم  التواصل الشفهي   ❖
 إرشادات شفهية 

التواصل الكتابي كتابة   ❖
   .  نص إرشادي 

  خاتمة الوحدة )عمل  ❖
 ( قصةكتابة  –مطوية  

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  الحصة   اليوم   الحصة   اليوم   الحصة   اليوم 
 هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ  هـ 14/        /                  التاريخ 

  الدرس   الدرس   لدرس ا
  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة  المدرسة  قائدة
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    االجتماعي  الوعي  العنوان
 الخميس األربعاء الثاءالث االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
الجدة   –عليك بالجار وإن جار  –المسنين في اإلسالم  رعاية )  نصوص الوحدة

–تنوين االسم المنقوص والمقصور والممدود ): اللغوية والتواصل اللغوي  رالظواه(
شفهي عن  تقديم–التلخيص  -اسما الزمان والمكان  –نصب وجزم الفعل المضارع 

 ) كتابة عبارات بخط النسخ  (الرسم الكتابي (  كتاب أو قصة

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

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

 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :
 .مقابلة شخصية  إجراء -.                  ماعي  التكافل والتواصل االجتمتصلة بمحور  اتجاهات وقيم  اكتساب  
 . استراتيجية التمشيطمعرفة  -          .      النصوص قراءة صحيحة ويفهم ويستوعب جوانبها واستثماراتها  قراءة  
 داب االستماع.النص المسموع ويراعي آ فهم  -           التكافل والتواصل االجتماعيمتصل بمحور رصيد معرفي ولغوي  الكتساب 
 يفهم النصوص ويتذوق ما فيها من جماليات وأساليب   -           .  الرصيد اللغوي ويستخدمه في التواصل الشفهي والكتابي زيادة 
     ما .واستعمالهاسما الزمان والمكان معرفة  -                           .  ماويستعمله ماويميزه وعملها التوكيد بنفس وعين معرفة 
كتابة   التنوين على االسم المقصور والمنقوص رسم  -                        في جمل.ويميزه ويستخدمه  جزم الفعل المضارع معرفة 

 .  جزم الفعل المضارع معرفة -                                        عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة 
 .النصوص قراءة صحيحة ويستوعبها قراءة   - .  التكافل والتواصل االجتماعيية نخو المحافظة على سلوكيات وآداب إيجاب اكتساب 

 األسئلة األساسية  األفكار الكبرى ) األفهام الباقية ( 
 .  ضرورة التكافل بين الناس                     الفكرة الكبرى:

 :   المتعلماتسيفهم 
عن  االجتماعي بين الناس أهمية التكافل والتواصل الحفاظ على  -

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

الفعل الصحيح والفعل  تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين  -
   واسما الزمان والمكانالمعتل والهمزة المتوسطة وعمل إن وكان  

 .   والتغلب على ضعف القراءة وكذلك االستظهار

 ؟ التكافل والتواصل االجتماعي ماذا تعرف عن  س 
 ؟   اسم الزمان واسم المكانكيف  نميز بين  س 

 المضارع المنصوب والمضارع المجزوم . فرق بين  س 

 ؟   أقرأ  نصوص الوحدة قراءة جهرية وقراءة صامتة قراءة صحيحة   س 

 اذكر كيفية تنوين المقصور والممدود والمنقوص .  س 

  بعد تعلم الوحدة ؟ بعد تعلم الوحدة ؟   المتعلماتالمتعلماتسية التي سيكتسبها سية التي سيكتسبها المعرفة والمهارات الرئيالمعرفة والمهارات الرئي
 على قادرات المتعلمات ستكون المتعلمات  ستعرف

 . التكافل والتواصل االجتماعي محور  حول وقيم اتجاهات ❖
حول   والكتابي الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي  معرفي رصيد ❖

 التكافل والتواصل االجتماعي  
جزم الفعل   –مكان اسما الزمان وال –التوكيد بنفس وعين  ❖

   المضارع .
 .  ونقدها وتذوقها وتحليلها  والمسموعة المقروءة الوحدة نصوص ❖
 .  تنوين المقصور والمنقوص والممدود ❖
 .   إعالن عن رحلة لزيارة محمية قريبة من مدرستي كتابة  ❖
 .   التكافل والتواصل االجتماعيشفهي عن عرض   ❖

 . ل االجتماعي التكافل والتواص  رحول محووقيم  اتجاهات اكتساب 
  في والكتابي  الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي  معرفي رصيد  اكتساب 

 .التكافل والتواصل االجتماعي   مجال
 ونقدها  وتذوقها  وتحليلها  والمسموعة المقروءة  الوحدة  نصوص فهم 
 .  جزم الفعل المضارع وإعرابه معرفة 
 ان . اسمي الزمان والمك التفريق بين   – . إعالنكتابة كيفية  معرفة 
   .تنوين المقصور والمنقوص والممدود  

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

 المهمة األدائية 
 . يراعى فيها المهارات اللغوية التي درست   إعالن رحلةكتابة  ❖

 .التكافل والتواصل االجتماعي مشكالت  من مشكلةعرض  ❖

 .تماعيالتكافل والتواصل االجعن 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
 من خالل األدلة التالية :  -

 كاديمي         * المفكرات التذكير ا الجائية قصيرة .              * النشاط المنزلي .                    * اختبارات ف 

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

  المتعلماتسيقوم  ة (األنشطة التعليمية التعلمية )الخبر
 بما يأتي 

  المعلمةسيقوم 
 بما يأتي 

بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم عرض   الطالبات مدخل وتمهيد إلثارة انتباه  
بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية  الطالباتمدخل وتمهيد إلثارة انتباه 

قشة والتعليق ثم عرض صور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومنا
التي  فيها وتعزيز ذلك ببعض االيات واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم الطالبات

 الوعي االجتماعيتدعم 

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

رة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب عرض المعرفة والمهارة والخب 
بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس الكتاب لها 

 المناسبة  وهي كالتالي : 

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

ويتم عن طريق )قراءة ( رعاية المسنين في اإلسالم ) نص الفهم القرائي  
 تنفيذ األنشطة(  –وصف األفكار  –فهم وتحليل ونقد  –جهرية معبرة 

وتتم ( اسما لزمان والمكان  –نصب وجزم  الفعل المضارع  الوظيفة النحوية 
 الطالباتتمكين  -دعم النشاطات –نشاطات التعلم  -بهذه الطريقة )نشاط تمهيدي

– ) 
تقديم -2التهيئة. -1( بهذه الخطوات )ارعليك بالجار وإن ج) ص االستماعن 

 4استثمار النص بتنفيفذ النشاطات.  -3أو التسجيل. المعلمةالنص صوتيا من 
 .المعلمةتقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده 

دخول حروف  –تنوين االسم المقصور والمنقوص والممدود ) :الظاهرة اإلمالئية  
 –مالحظة باالستقصاء  –م بهذه الطريقة )تمهيد ( ويتالجر على ما االستفهامية  

 .ستنتاجا –تحليل إمالئي 

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

 – الطالباتاستماع النص ومحاكاة  -تعريف باألديب( الجدة) :النص الشعري  
 وأحلل واتذوق. أفهم –نشاطات أنمي لغتي 

تصحيح  –كتابة النهاية  –)تعريف (  التلخيص  كتابة ) كتابيالتواصل ال 
 وتعزيز(

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

المناقشة * 

 والحوار.
 * كتابة البحث . 

 عمل مطوية .  *
 * كتابة قصة. 

* تنفيذ نشاطات 
كتابي الطالب 

 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

 

الشواهد واألدلة  متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

 المطويةعناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  المطوية
 بين عناصره

غلب عناصر استوف ا
ولم يكن  الربط  المطوية

بين عناصره على درجة 
 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 
 يةالمطوفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع  المطويةارفي كتابة 

 نوع من التشويق

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
جميع   اشتمل

 األحوال

اشتمل جميع   
األحوال مع التدعيم 

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

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

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االبتدائيالسادس  الصف  االجتماعي الوعي اسم الوحدة

ة :
ائي
ألد
ة ا
هم
الم

 

 تتمثل مهمتك في : -
 .التكافل والتواصل االجتماعي إعالن عن كتابة مسابقة في  -1                   
 تشمل : (التكافل والتواصل االجتماعيوان )بعن عمل مطوية -2                    

 .   التكافل والتواصل االجتماعيعن رائعة  طبيعيةصور 

التوكيد بنفس  –اسما الزمان والمكان مختصرات بعنوان تذكر أن حول )  
 .( وعين

 . نماذج لخط النسخ  لطالب الفصل 

 .التكافل والتواصل االجتماعي عرض بعض األراء حول  

 .  التكافل والتواصل االجتماعين عاإلسالم نصائح  
 . التكافل والتواصل االجتماعيمقتطفات من نصوص الوحدة حول  

 الهدف  هـ

  .تنفيذ المسابقة والمطويةمهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 طرح المطوية بصورة مشوقة وجذابة ومفيدة .المشكلة والتحدي :

 الدور د

  محترف. معلمةأنت : 

 تنفيذ مطوية  .ظيفتك : و

 طالب المدرسة أو المجتمعالجمهور  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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 جدول تنظيم التدريس
 المكون

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم ) الموضوع (

 مدخل الوحدة.  ❖

 (  اشنطة متنوعةنص المدخل) 

رعاية  الفهم القرائي ) ❖
 (  ين في اإلسالمالمسن

عليك بالجار )نص االستماع ❖
 (وإن جار

نصب األسلوب اللغوي ) ❖
 ( وجزم الفعل المضارع

اسما الصنف اللغوي ) ❖
 ( الزمان والمكان

طرح  استراتيجية قرائية )  ❖
 ( السؤال المتبادل

 ( التلخيصبنية النص )  ❖

تنوين الظاهرة اإلمالئية )  ❖
االسم المنقوص والمقصور  

 ( والممدود

 خط النسخ(الرسم )  ❖

 الجدة (النص الشعري)  ❖

الفعل  الوظيفة النحوية ) ❖
 (المضارع

تقديم التواصل اللغوي )  ❖
 (  كتابي عن كتاب أو قصة

خاتمة الوحدة ) عمل مطوية  ❖
مشروع من  –كتابة قصة   –

 ( بيئتنا
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 : التربوية المشرفة
.............................. 

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

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