الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( اٌضٍظ )

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات ) 17 -4( :

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :
إلى
الفترة الزمنٌة

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
-1جييب عن أسئلة نص االستماع
-2يعيد رواية النص أبسلوبو
-3يعرب جبمل مفيدة عما يشاىده يف لوحة
احملادثة ( الثلج )
ِ --4ؼوفخ اٌؾوٚف اٌغل٠ل
( ط س )
ٍ٠--5فع اٌؾوف ؽَت اٌٖٛد ثْىً
ِ-6ؼوفخ أّىبي اٌؾوف
-7هث ٜاٌؾوف ِغ ؽوٚف اٌّل-8يذكر كلمات من احلروؼ
"ج ث

" داخل الصف

 -9حيدد موقع احلرؼ يف الكلمات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

ٌٛؽخ ِؾبكصخ
ثطبلبد ٕٛه
ٚعًّ ٚوٍّبد
ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
أٚهاق اٌؼًّ
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
وواٍخ اٌىزبثخ

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد
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أنشطـــة مرافمة
األدوات
ٍٍُ

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌّلهٍ١خ.
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
ٚاٌّغالد
ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه

أّؼو ثبٌوٙب ػٓ

........................
ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئ........................ ٜ
.................

ٕغ١وح

ٌزؾل٠بد
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( اٌضٍظ )

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
الفصل الدراسً  :الثانً
عدد الحصص 13 :
الـصـفـحــــــــات )17 -4( :
إلى
الفترة الزمنٌة
الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

ٌٛؽخ ِؾبكصخ
ثطبلبد ٕٛه
ٍ٠ -11فع اٌّمبٛغ
ٚعًّ ٚوٍّبد
٠.-11ى ْٛعٍّخ ِٓ وٍّبد ِجؼضوح
ٌٛؽخ عٛ١ة
٠11ووت وٍّبد ِٓ ؽوٚف ِٚمبٛغ
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
٠-11ؾًٍ وٍّبد إٌ ٝؽوٚف ِٚمبٛغ
-15هٍاااُ ؽاااوف ط س
هٍاااّب أٚهاق اٌؼًّ
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
ٕؾ١ؾب
وواٍخ اٌىزبثخ
وزبثخ وٍّبد ثق ٜعّ١اً ِٚورات ِواػ١اب
اٌَطو
 -16وزبثاااااخ ااِاااااالء إٌّظاااااٛه ثْاااااىً
ٕؾ١ؼ
يردد أبيات النشيد "الثلج
13يذكر الفكرة العامة للنشيد
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اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

"

اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد

أنشطـــة مرافمة
األدوات
ٍٍُ

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌّلهٍ١خ.
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
ٚاٌّغالد
........................
........................
ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه .................

ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئٜ
ٌزؾل٠بد
ٕغ١وح
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( اٌّبء)

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات ) 92 -11( :
الفترة الزمنٌة

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :
إلى

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

ٌٛؽخ ِؾبكصخ
-1اإلجابة عن أسئلة نص االستماع
ثطبلبد ٕٛه
--2إعادة رواية النص أبسلوبو
ٚعًّ ٚوٍّبد
-3التعبػػر جبمػػل مفيػػدة عمػػا يشػػاىده يف لوحػػة ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
احملادثة( ٙوٚه ٞثئؽىبَ )
أٚهاق اٌؼًّ
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
 -4معرفة معاين املفاىيم واملصطلحات
وواٍخ اٌىزبثخ
ٙوٚه ٞثئؽىبَ
ِ -5ؼوفخ اٌؾوٚف اٌغل٠ل
( رٕ ٓ٠ٛاٌىَو  ٛؿ )
ٌ--6فااع اٌؾااوف ؽَاات اٌٖااٛد ثْااىً
ٍٍُ١

األدوات
ٍٍُ

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد

Form #QF71-1-47rev.a

أنشطـــة مرافمة

التأمل الذاتً
حول الوحدة

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌزمل٠و.
اٌّلهٍ١خ.
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
افزجبهاد ٚاٌّغالد
........................
........................
ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه .................

ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئٜ
ٌزؾل٠بد
ٕغ١وح
........................
........................
...................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

األول
الصف  /المستوى :
(
عنـــــــوان الوحدة :

اٌّبء

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات 36 -99( :
)
الفترة الزمنٌة

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :

)

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
ِ-7ؼوفخ أّىبي اٌؾوف
-8هث ٜاٌؾوف ِغ ؽوٚف اٌّل
-9موو وٍّبد ِٓ اٌؾوٚف
رٕ ٓ٠ٛاٌىَو  ٛؿ كافً اٌٖف
 -11رؾل٠ل ِٛلغ اٌؾوف ف ٟاٌىٍّبد
ٌ -11فع اٌّمبٛغ
.-11رى ٓ٠ٛوٍّبد ِٓ عّ١غ اٌؾوٚف
11روو١ت وٍّبد ِٓ ؽوٚف ِزمطؼخ
-11رؾٍ ً١وٍّبد إٌ ٝؽوٚف ِٚمبٛغ
 ٛؿ هٍااااّب
-15هٍااااُ ؽااااوف
ٕؾ١ؾب

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

ٌٛؽخ ِؾبكصخ
ثطبلبد ٕٛه
ٚعًّ ٚوٍّبد
ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
أٚهاق اٌؼًّ
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
وواٍخ اٌىزبثخ

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

16وزبثاااخ وٍّااابد ثقااا ٜعّ١اااً ِٚورااات

اٌمبئُ ػٍٝ

ِواػ١ب اٌَطو

ؽً اٌّْىالد
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أنشطـــة مرافمة
األدوات
ٍٍُ

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌّلهٍ١خ.
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات ........................
ٚاٌّغالد
........................
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ

.................

ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه
ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئٌ ٜزؾل٠بد
........................
ٕغ١وح
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( اٌّىزجخ

)

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات 43 -33( :
الفترة الزمنٌة

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :

)
إلى

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

ٌٛؽخ ِؾبكصخ
-1اإلجابة عن أسئلة نص االستماع
ثطبلبد ٕٛه
--2إعادة رواية النص أبسلوبو
ٚعًّ ٚوٍّبد
-3التعبػػر جبمػػل مفيػػدة عمػػا يشػػاىده يف لوحػػة ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
احملادثة ( املكتبة )
أٚهاق اٌؼًّ
-4يتعرؼ معاين املفاىيم واملصطلحات
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
ِىزجخ وج١وح ٕل٠ك
وواٍخ اٌىزبثخ
ِ -5ؼوفخ اٌؾوٚف اٌغل٠ل
( اٌْلح ن م ق )
ٍ٠--6فع اٌؾوف ؽَت اٌٖٛد ثْىً
ٍٍُ١
ِ--7ؼوفخ أّىبي اٌؾوف
-8هث ٜاٌؾوف ِغ ؽوٚف اٌّل٠-9نوو وٍّبد ِٓ اٌؾوٚف
كافً اٌٖف
اٌْلح ن م ق

Form #QF71-1-47rev.a

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
ٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد

أنشطـــة مرافمة
األدوات

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ٍٍُ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌزمل٠و.
اٌّلهٍ١خ.
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
افزجبهاد ٚاٌّغالد
........................
........................
ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه .................

ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئٜ
ٌزؾل٠بد
ٕغ١وح
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( اٌّىزجخ

)

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات ) 43 -33( :
الفترة الزمنٌة

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 11 :
إلى

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

٠ -11ؾلك ِٛلغ اٌؾوف ف ٟاٌىٍّبد
ٌٛؽخ ِؾبكصخ
ثطبلبد ٕٛه
ٍ٠ -11فع اٌّمبٛغ
ٚعًّ ٚوٍّبد
.-11رى ٓ٠ٛوٍّبد ِٓ عّ١غ اٌؾوٚف
ٌٛؽخ عٛ١ة
11روو١ت وٍّبد ِٓ ؽوٚف ِٚمبٛغ
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
-11رؾٍ ً١وٍّبد إٌ ٝؽوٚف ِٚمبٛغ
أٚهاق اٌؼًّ
-15هٍاااُ ؽاااوف ن م ق
هٍاااّب اٌج١ئخ اٌٖف١خ
وواٍخ اٌىزبثخ
ٕؾ١ؾب

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

٠-18ؾفع اال٠بد اٌموأ١خ

اٌمبئُ ػٍٝ

ٌ -16فع اٌؾوٚف ِغ ٌؾووبد٠17وكك اال٠بد اٌموأ١خ
-16لواءح وٍّبد ِواػ١ب ٌفع اٌؾووبد
-11وزبثخ وٍّبد إِالء ِٕظٛه
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ؽً اٌّْىالد

أنشطـــة مرافمة
األدوات
ٍٍُ

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ أّؼو ثبٌوٙب ػٓ

اٌّلهٍ١خ.
........................
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات ........................
ٚاٌّغالد
.................
ٌزؾل٠بد
ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه ........................
........................
ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئ.................... ٜ
اٌزؾَٓ١
ٕغ١وح
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( ا٘ال ثبٌوث١غ

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات 57 44( :
)

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 19 :
)
إلى
الفترة الزمنٌة

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

ٌٛؽخ ِؾبكصخ
-1اإلجابة عن أسئلة نص االستماع
ثطبلبد ٕٛه
--2إعادة رواية النص أبسلوبو
ٚعًّ ٚوٍّبد
-3التعبػػر جبمػػل مفيػػدة عمػػا يشػػاىده يف لوحػػة ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
احملادثة ( اىال ابلربيع )
أٚهاق اٌؼًّ
-4يتعرؼ معاين املفاىيم واملصطلحات
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
عبء ثبى٘به٘ب االهٗ ِغوك
وواٍخ اٌىزبثخ
َ٠-5ااّ ٟاّ٤اا١بء ِجااوىا ٕااٛد ؽااوف
ٖ اٌّٙيٖ ٗ اٌالَ
ٚ٠ .-6غ كائوح ؽٛي ؽوف
٠ . -7ووت وٍّبد ِٓ ؽوٚف ِٚمبٛغ
٠-8ؾًٍ وٍّبد إٌ ٝؽوٚف ِٚمبٛغ
ِ -9ؼوفخ اٌالَ اٌمّو٠خ ٚاٌالَ اٌَّْ١خ
ٍ٠--11فاااع اٌىٍّااابد ؽَااات ٔاااٛع اٌاااالَ
ثْىً ٍٍُ١
ِ-11مبهٔااخ ثاا ٓ١اٌااالَ اٌَّْاا١خ ٚاٌااالَ
اٌمّو٠خ
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اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد

أنشطـــة مرافمة
األدوات
ٍٍُ

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌّلهٍ١خ.
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
ٚاٌّغالد
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ

ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه
........................
ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئ........................ ٜ
.................
ٕغ١وح
ٌزؾل٠بد
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( ا٘ال ثبٌوث١غ

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات 57 -44( :
)

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :
)
إلى
الفترة الزمنٌة

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

ٌٛؽخ ِؾبكصخ
٠ --11.ؾلك ٔٛع اٌالَ ف ٟاٌىٍّبد
و ٍ٠فع اٌىٍّبد
ثطبلبد ٕٛه
 -11رٖٕ١ف اٌىٍّبد ؽَت ٔٛع اٌالَ ٚعًّ ٚوٍّبد
-11لاااواءح وٍّااابد رؾزااا ٞٛػٍااا ٝاٌاااالَ ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
اٌمّو٠خ ٚاٌَّْ١خ
أٚهاق اٌؼًّ
٠-15وكك أث١بد إٌْ١ل إٌْ١ل اٌ ٟٕٛٛاٌج١ئخ اٌٖف١خ
وواٍخ اٌىزبثخ
٠16نوو اٌفىوح اٌؼبِخ ٌٍْٕ١ل
٠-17ىزت وٍّبد إِالء ِٕمٛي
18كتابة الكلمات مراعيا السطر

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد
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أنشطـــة مرافمة
األدوات
ٍٍُ

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌّلهٍ١خ.
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
ٚاٌّغالد
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ

ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه
........................
ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئ........................ ٜ
.................
ٕغ١وح
ٌزؾل٠بد
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( اٌغواة ٚاٌغوح

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات ) 62 -51( :
)
الفترة الزمنٌة

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :
إلى

الــتــمـــــــــوٌــــم
أنشطـــة مرافمة

التأمل الذاتً
حول الوحدة

االستراتٌجٌات األدوات
ٌٛؽخ ِؾبكصخ
-1اإلجابة عن أسئلة نص االستماع
ثطبلبد ٕٛه
--2إعادة رواية النص أبسلوبو
ٚعًّ ٚوٍّبد
-3التعبػػر جبمػػل مفيػػدة عمػػا يشػػاىده يف لوحػػة ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
احملادثة( الغراب واجلرة )
أٚهاق اٌؼًّ
-4يتعرؼ معاين املفاىيم واملصطلحات
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
اٌغواة إً ظً
وواٍخ اٌىزبثخ
ٍ٠--5فع اٌؾوٚف ؽَت اٌٖٛد ثْاىً
ٍٍُ١
ٚ٠ .5غ كائوح ؽٛي ؽوف
ٗؽ ظ
٠ .6ووت وٍّبد ِٓ ؽوٚف ِٚمبٛغ
٠-7ؾًٍ وٍّبد إٌ ٝؽوٚف ِٚمبٛغ
-8حيدد موقع احلرؼ يف الكلمات
ِ-9ؼوفخ أّىبي اٌؾوف
(ٗ ؽ ظ )
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ٍٍُ
اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌزمل٠و.
اٌّلهٍ١خ.
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
افزجبهاد ٚاٌّغالد
ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه

أّؼو ثبٌوٙب ػٓ

........................
ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئ........................ ٜ
.................

ٕغ١وح

ٌزؾل٠بد
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( اٌغواة ٚاٌغوح

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات ) 62 -51( :
)
الفترة الزمنٌة

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :
إلى

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

-11روو١اااااات وٍّاااااابد ِاااااآ اٌؾااااااوٚف ٌٛؽخ ِؾبكصخ
ثطبلبد ٕٛه
ٚاٌّمبٛغ
ٚعًّ ٚوٍّبد
-11رى ٓ٠ٛعًّ ِٓ وٍّبد ِجؼضوح
ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
٠-11وكك اٌؾل٠ش اٌْو٠ف
أٚهاق اٌؼًّ
٠11نوو اٌفىوح اٌؼبِخٌٍؾل٠ش
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
وواٍخ اٌىزبثخ
 11ؽفع اٌؾل٠ش اٌْو٠ف
ٌ -15فع اٌؾوٚف ِغ ٌؾووبد
-16لواءح وٍّبد ِواػ١ب ٌفع اٌؾووبد
٠-17ىزت وٍّبد إِالء ِٕمٛي
 -18كتابة كلمات خبط مجيل مراعيا السطر

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد
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أنشطـــة مرافمة
األدوات
ٍٍُ

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌّلهٍ١خ.
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
ٚاٌّغالد
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ

ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه
........................
ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئ........................ ٜ
.................
ٕغ١وح
ٌزؾل٠بد
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

األول
( ثطبلخ ّىو

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات 11 -73( :
)

)
الفترة الزمنٌة

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13:
الى

الــتــمـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

ٌٛؽخ ِؾبكصخ
-1اإلجابة عن أسئلة نص االستماع
ثطبلبد ٕٛه
--2إعادة رواية النص أبسلوبو
ٚعًّ ٚوٍّبد
-3التعبػػر جبمػػل مفيػػدة عمػػا يشػػاىده يف لوحػػة ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
)
احملادثة( بطاقة شكر
أٚهاق اٌؼًّ
-4يتعرؼ معاين املفاىيم واملصطلحات
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
اٌزؼبِ ْٚغّٛػخ فوكٞ
وواٍخ اٌىزبثخ
-5توصيل اجلمل وما يتممهابشكل صحيح
 -6اختيار معاين الكلمات امللونة
 -7تكملة الفراغ ابلكلمات الصحيحة
 -8حتليل الكلمات إىل حروؼ ومقاطع

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد
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أنشطـــة مرافمة
األدوات
ٍٍُ

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌّلهٍ١خ.
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
ٚاٌّغالد
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ

ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه
........................
ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئ........................ ٜ
.................
ٕغ١وح
ٌزؾل٠بد
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

األول
الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الفصل الدراسً  :الثانً
( ثطبلخ ّىو ) الـصـفـحــــــــات 11 73( :
الى
الفترة الزمنٌة

الـمـــــــواد والتجهٌزات استراتٌجٌات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدرٌـــس

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
)عدد الحصص 13 :

الــتــمـــــــــوٌــــم
أنشطـــة مرافمة

التأمل الذاتً
حول الوحدة

االستراتٌجٌات األدوات
-9روو١ت وٍّبد ِٓ اٌؾوٚف ٚاٌّمبٛغ ٌٛؽخ ِؾبكصخ
ثطبلبد ٕٛه
-11رى ٓ٠ٛعًّ ِٓ وٍّبد ِجؼضوح
ٚعًّ ٚوٍّبد
ٌ -11فع اٌؾوٚف ِغ ٌؾووبد
ٌٛؽخ عٛ١ة
اٌىزبة اٌّلهٍٟ
-11لواءح وٍّبد ِواػ١ب ٌفع اٌؾووبد
أٚهاق اٌؼًّ
اٌج١ئخ اٌٖف١خ
٠--11ىزت وٍّبد إِالء ِٕمٛي
وواٍخ اٌىزبثخ
11وزبثخ وٍّبد ثق ٜعًّ١
٠15وكك أث١بد إٌْ١ل

٠ب وزبثٟ

٠11نوو اٌفىوح اٌؼبِخ ٌٍْٕ١ل

اٌزؼٍٚ ُ١
اٌزؼٍُ ِٓ
فالي
اٌزلهٌ٠
اٌّجبّو
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
اٌؼًّ
اٌغّبػٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
إٌْبٛبد
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍٝ
ؽً اٌّْىالد
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ٍٍُ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍ ٝا٤كاء
اٌمٍُ ٚاٌٛهلخ
اٌّالؽظخ
اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّل
ػٍٍ ٝغً
اٌطبٌجخ
اٌزٛإً
إٌّبلْخ .

اٌزمل٠و.
افزجبهاد

ى٠ااااااااااابهح اٌّىزجاااااااااااخ
اٌّلهٍ١خ.
أّؼو ثبٌوٙب ػٓ
ٚاالٛااالع ػٍاا ٝاٌىزاات
ٚاٌّغالد
........................
........................
ػااااااااااااوٗ ٕااااااااااااٛه .................

ٚهٍِٛبد.
ػّاااااً ِغٍاااااخ ؽااااابئٜ
ٌزؾل٠بد
ٕغ١وح
........................
........................
....................
اٌزؾَٓ١
........................
........................
.....................

