الخطط الفصلٌة وتحلٌل
المحتوى
الصف األول
الفصل الثانً
منتدٌات احباب االردن

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
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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
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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
Form #QF71-1-47rev.a

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

Form #QF71-1-47rev.a

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

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌٖفؾبد
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :ا٤ػلاك ِٓ (  1اٌ)99 ٝ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٔ ٟاٌّجؾش  :اٌو٠ب١ٙبد
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
إٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
ػلك اٌؾٖٔ ) 11( :
 6( :اٌ)11 ٝ
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد ِٖبكه
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ
اٌٛؽلح
ِوافمخ
اٌزؼٍُ
اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ
 تعرف العدد عشرة .-1
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
 ٌعد عشرات حتى العدد23-1
أّؼو ثبٌوٙب
اٌٛهلخ ٚاٌمٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
 استخدام الصورة التحلٌلٌة لنمذجة المٌمة-1
ػٓرىٍ١ف
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍٚ ٟا٤كاح لبئّخ ثطبلبد
المنزلٌة لألعداد.
اٌطٍجخ
ا٤ػلاك
اٌْطت
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
 استخدام الصورة التحلٌلٌة لكتابة األعداد .ؽً اٌزله٠جبد ث١ئخ اٌٖف ٌّٕنعخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
 ٌستخدم لوحة المنازل لكتابة األعداد ضمن-1
ألالَ رٍ ٓ٠ٛأػلاك
.
22
كفبرو ٚألالَ ثَ١طخ
التعرف على تالً وسابك العدد ضمن ()22-5
اٌىواد
 ٌحدد العدد األكبر أو األصغر ضمن العدد  22اٌزله ٌ٠اٌّجبّو-6
رّضً١
ٛجبّ١و
اٌزفى١و إٌبلل
 تمثٌل مجموعة من األعداد ضمن  22على-7
ا٤ػلاك ػٍٝ
ٍِٔٛخ
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
خط األعداد
-8
اٌّؼلاك
وورْٛ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
 ٌمرا األعداد حتى العدد 22-9
اٌزؾل٠بدأْٔطخ
ٍِْٛ
ٚاٌزؼبٟٔٚ
 ٌكتب األعداد حتى العدد 22-11
إوّبي
اٌّبكح
إٌّبلْخ ٚاٌجطبلبد
 تمٌز األعداد حتى العدد 22-11
اٌّؾٍ ٛجخ اٌغلٚي
اٌقبٛفخ ٚؽً اٌزله٠جبد
 ترتٌب األعداد ضمن العدد  22تصاعدٌا أو-11
تنازلٌا
ٌعد لفزي اثنٌنات أو خمسات أو عشرات
-11
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ :
إػلاك اٌّؼٍّٓ١
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

اٍُ اٌّْوف

اٍُ اٌّل٠و

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
ػٕٛاْ اٌٛؽلح :
اٌّجؾش  :اٌو٠ب١ٙبد
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ ِٓ :
ػلك اٌؾٖٔ ) 20( :
اٌٖفؾبد ) 18 11( :
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ
اٌىزبة
-1
 ٠ضجذ ِف َٛٙاٌؼلك ػْوح ٌل ٜاٌطبٌتاٌّلهٍٟ
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
-1
 عّغ ػلكِ ٓ٠غّٛػّٙب 11ػ١لاْ
اٌٛهلخ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
-1
 عّغ أػلاك ِغ اٌؼْوح  ّٓٙاٌؼلك9ألالَ
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍٚ ٟاٌمٍُ
-1
ػْوح
اٌؼلك
ِىٔٛبد
رؼوف
ِىؼجبد
ٚا٤كاح
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
-5
اٌؼلك
ِغ
9
اٌٝ
1
ِٓ
االػلاك
عّغ
ؽيَ ػْواد
لبئّخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
11
ٔمٛك
اٌْطت
ا٠غبك ٔبرظ ِٚبػفخ االػلاك
ثطبلبد
ؽً
-6
اٌزله٠جبد  .وور١ٔٛخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
-7
ا٠غبك ٔبرظ عّغ صالصخ اػلاك ِؼب
ث١ئخ اٌٖف
اٌزفى١و إٌبلل
-8
ا٠غبك عٕغ ِٚبػفبد اٌؼلك 11
ألالَ رٍٓ٠ٛ
 ٌتعرف العملٌات األساسٌة فً الجمع اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ-9
كفبرو ٚألالَ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
-11
11
ضمن
الجمع
حمائك
تعرف
اٌىواد
ٚاٌزؼبٟٔٚ
-11
منزلتٌن
من
منهما
كل
عددٌن
جمع
ٛجبّ١و
إٌّبلْخ
-11
تجمٌع
إعادة
دون
ٍِٔٛخ
وورٍِْٛ ْٛ
معلومات عامة عن الطلبة
إػلاك اٌّؼٍّ:ٓ١
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

اٍُ اٌّْوف

اٌغّغ 99 ّٓٙ
إٌٝ
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
أْٔطخ
اٌٛؽلح
ِوافمخ

أّؼو ثبٌوٙب
أْٔطخ ػٍ- ٝػٓ
غواه
أْٔطخ اٌزؾل٠بد
اٌىزبة رٕفن
ف ٟكفزو
اٌطبٌت
ٚػٍِ- ٝمزوؽبد
اٌَجٛهح اٌزؾَٓ١
َِبثمبد

اٍُ اٌّل٠و

اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌٖفؾبد )18( :
اٌولُ

12345678910111213141516171819-

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌّجؾش :اٌو٠ب١ٙبد

اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
ػلك اٌؾٖٔ ) 11( :
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
ٚإكاهح اٌٖف

 اٍزقلاَ ػجبهاد اٌم١بً اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ ٌمٌز ولت المٌام بالعمل ٌتعرف أٌام األسبوع ٌرتب أٌام األسبوع ٌستخدم لوحة التموٌم بطرٌمة صحٌحة ٌتعرف لطع النمد األردنٌة ممارنة األطوال واألوزان لراءة الساعة حل مسائل على الولت معرفة الولت تحدٌد الفصول األربعة ترتٌب األحداث حسب ولت حدوثها ممارنة األطوال أو الوزان المختلفة حل مسائل مختلفة تتعلك بمٌاس الوزن ٌتعرف مفهوم الكسور ٌعبر عن الكسر بكلمات ٌمٌز الكسور النصف والربع والثلث ٌتعرف األشكال الهندسٌةٌ -مٌز كل شكل (مربع ،دائرة ،مثلث  ،مستطٌل)

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
إػلاك اٌّؼٍّ:ٓ١
FORM # OF 71-1-4-7-rev-aا

ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :اٌم١بً ٚاالّىبي إٌٙلٍخ
إٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ ِٓ:
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ أْٔطخ
اٌٛؽلح
ِوافمخ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚأكٚارٗ

وزبثخ أ٠بَ
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
اٍ٤جٛع فٟ
ٚا٤كاح ٍٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
ثطبلبد
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
األٌام
بطالات
ٚرور١جٙب
اٌٛهلخ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
المدرسً
الكتاب
ل١بً ثؼ٘
ٚاٌمٍُ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
أوراق عمل
اٚ٤ىاْ
ٚا٤كاح
وسائل
محسوسة نمود ٕٕغ ثؼ٘
لبئّخ
اّ٤ىبي
 ٌمٌز ولت المٌام بالعمل اٌْطتساعة حائط
إٌٙلٍ١خ
ؽً
 ٌتعرف أٌام األسبوعمجسمات
اٌزله٠جبد  .كرتون تمثل
 ٌتعرف لطع النمداألشكال
األردنٌة
والكسور
َِبئً ػٓ
 ممارنة األطوالأشٌاء
اٌٛلذ
واألوزان
محسوسة
ٚاٌٛىْ
 لراءة الساعةالحاسوب
ٚاٌؾغُ
 معرفة الولت ترتٌب األحداث حسبولت حدوثها

اٍُ اٌّْوف

أّؼو ثبٌوٙب ػٓ
اٌزؾل٠بدِمزوؽبداٌزؾَٓ١
اٍزقلاَ اٌٍٛبئً
اٌؾَ١خ ف ٟرؼٍُ١
ا٤ػلاك

اٍُ اٌّل٠و

اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
( 40اٌ)51 ٝ
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌٖفؾبد :
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :اٌطوػ  ّٓٙاٌؼلك ()99
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٔ ٟاٌّجؾش  :اٌو٠ب١ٙبد
اٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
ػلك اٌؾٖٔ ) 11( :
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
اٌٛؽلح
ِوافمخ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ

-1

-ا٠غبك ٔبرظ اٌطوػ  ّٓٙاٌؼلك ()9

-1

 -رؼوف ؽمبئك اٌطوػ 18 ّٓٙ

-1

-اٌزؼج١و ثمٖخ ٌغًّ اٌطوػ

-1

ٛ-وػ االػلاكِٓ ِٕيٌزٓ١

-5

ٛ-وػ االػلاك ػٍ ٝف ٜاالػلاك

-6

٠-طوػ ػلك99 ّٓٙ ٓ٠

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
اػلاك اٌّؼٍّٓ١
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

وزبثخ أ٠بَ
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
اٍ٤جٛع فٟ
ٚا٤كاح ٍٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
ثطبلبد
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
ثطبلبد ا٠٤بَ ٚرور١جٙب
اٌٛهلخ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ل١بً ثؼ٘
اٌىزبة
ٚاٌمٍُ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
اٚ٤ىاْ
اٌّلهٍٟ
ٚا٤كاح
ٕٕغ ثؼ٘
أٚهاق ػًّ
لبئّخ
اّ٤ىبي
ٍٚبئً
 ١ّ٠ي ٚلذ اٌم١بَ ثبٌؼًّ اٌْطتإٌٙلٍ١خ
ِؾٍَٛخ
ؽً
 ٠زؼوف أ٠بَ اٍ٤جٛعاٌزله٠جبد ٔ .مٛك
 ٠زؼوف لطغ إٌملٍبػخ ؽبئٜ
ا٤هكٔ١خ
َِبئً ػٓ
ِغَّبد
 ِمبهٔخ اٛٛ٤ايوور ْٛرّضً اٌٛلذ
ٚاٚ٤ىاْ
ٚاٌٛىْ
اّ٤ىبي
 لواءح اٌَبػخٚاٌؾغُ
ٚاٌىَٛه
 ِؼوفخ اٌٛلذأّ١بء
 رور١ت ا٤ؽلاس ؽَتِؾٍَٛخ
ٚلذ ؽلٚصٙب
اٌؾبٍٛة
اٍُ اٌّْوف

أّؼو ثبٌوٙب ػٓ
اٌزؾل٠بد-
ِمزوؽبداٌزؾَٓ١
اٍزقلاَ اٌٍٛبئً
اٌؾَ١خ ف ٟرؼٍُ١
ا٤ػلاك

اٍُ اٌّل٠و

اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌٖفؾبد 17 1 :
اٌولُ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌٛٙاء
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :اٌّبء
اٌّجؾش  :اٌؼٍَٛ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
ػلك اٌؾٖٔ )11( :
إٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ ِٓ :
اٌزأًِ
أْٔطخ ِوافمخ
اٍزوار١غ١بد ِٖبكه
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌنار ٟؽٛي
اٌزمٚ ُ٠ٛأكٚارٗ اٌزؼٍُ
ٚإكاهح اٌٖف
اٌٛؽلح

 ٌمٌز أماكن وجود الماء ٌتعرف خصائص الماء ٌتعرف صفات الماء النمً ٌتعود المحافظة وااللتصادباستخدام الماء
 ٌتعرف خصائص الهواء ٌدرن فوائد الهواءٌ -تعرف مفهوم التلوث وأخطاره

اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ٚا٤كاح ٍٍُ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
اٌٛهلخ ٚاٌمٍُ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ٚا٤كاح لبئّخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
اٌْطت
اٌزؼٍُ فِ ٟغّٛػبد
ٚاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍ ٝإٌْب ٛؽً اٌزله٠جبد .
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
اٌزفى١و إٌبلل
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
ٚاٌزؼبٟٔٚ

اٌىزبة
اٌّلهٍٟ
ث١ئخ
اٌٖف
ٛجبّ١و
ٍِٔٛخ
اٌّبء
اٌٛٙاء
وٛة
أو١بً
ّفبفخ
ٕٛه
ٚهٍِٛبد

أّؼو
ثبٌوٙب
رؼوف فٖبئٔ -ػٓ
اٌّبء ِٓ فالي
اٌزغوثخ

اٌزؾل٠بدْٔب ٛرؼوف ِ-مزوؽبد
ٕفبد اٌٛٙاء ِٓ اٌزؾَٓ١
فالي اٌؼًّ فٟ
ِغّٛػبد

معلومات عامة عن الطلبة
اعداد المعلمات

FORM # OF 71-1-4-7-rev-a:

\ اسم المشرف

اسم المدٌر

 اٌقطخ اٌفٍٖ١خاٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌٖفؾبد 11/ 18
اٌولُ

-1
-1
-1
-1
-5

ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :إٌجبد
اٌّجؾش  :اٌؼٍَٛ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
إٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ ِٓ :
ػلك اٌؾٖٔ )8( :
أْٔطخ
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
ِوافمخ
د اٌزم ُ٠ٛاٌزؼٍُ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ

 ٌتعرف مفهوم النبات ٌمٌز أجزاء النبات تتبع مراحل نمو نبتة تصنٌف نباتات حسب ما ٌؤكل منها -إدران العاللة بٌن النبات والحٌوان

اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍٟ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
اٌزؼٍُ فِ ٟغّٛػبد ٚاٌزؼٍُ
اٌمبئُ ػٍ ٝإٌْبٛ
عرض صور – التدرٌس
المباشر
الشرح والمنالشة باستخدام
الكتاب المدرسً وبعض
الوسائل الحسٌة المتوفرة
التجربة العلمٌة

اٌىزبة
اٌّالؽظخ
ٚا٤كاح ٍٍُ اٌّلهٍٟ
اٌزمل٠و
اٌٛهلخ
ث١ئخ اٌٖف
ٚاٌمٍُ
ٛجبّ١و
ٚا٤كاح
ٍِٔٛخ
لبئّخ
ٔجبد
اٌْطت
ِيهٚع
ؽً
اٌزله٠جبد  .إٔٔ
فبهغخ
روثخ ِٚبء

البحث واالستكشاف

أٍئٍخ رض١و
اٌزفى١و

اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٌٛؽلح

أّؼو ثبٌوٙب
-ػٓ

رىٍ١ف اٌطٍجخ
ثيهاػخ ٔجزخ
ِٚزبثؼخ
ّٔ٘ٛب
اٌزؾل٠بدِمزوؽبداٌزؾَٓ١

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
اػلاك اٌّؼٍّبد
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a:

\ اٍُ اٌّْوف

اٍُ اٌّل٠و

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌّجؾش  :اٌؼٍَٛ

اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌٖفؾبد  )67 51( :ػلك اٌؾٖٔ ) 5( :
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ
ٚإكاهح اٌٖف

 ٌتعرف المفاهٌم والمصطلحات التالٌة:الموضع  ،الحركة  ،الساكن  ،المتحرن
 ٌمٌز فوائد الحركة ٌجرب بنفسه حركة األشٌاء ٌصنع آلة بسٌطة رٙٛؼ اٌّمٖٛك ثبٌّٛلغرؾلك ِٙٛغ اٌْٟء .
(فٛق رؾذ ثغبٔت اِبَ فٍف
رّ١١ي ا٤عَبَ اٌَبوٕخ ٚا٤عَبَ اٌّزؾووخ .إػطبء أِضٍخ ػٍ ٝا٤عَبَ اٌَبوٕخ ٚا٤عَبَاٌّزؾووخ.
اٌزّ١١ي ث ٓ١اٌؾووخ ف ٟفَِ ٜزمٚ ُ١اٌؾووخ ف ٟفٜغ١و َِزمُ١

ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :اٌمٛح ٚاٌؾووخ
إٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد ِٖبكه
ِوافمخ
اٌزمٚ ُ٠ٛأكٚارٗ اٌزؼٍُ

اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
الكتاب
ٚا٤كاح ٍٍُ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
المدرسً
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
الوسائل
اٌٛهلخ ٚاٌمٍُ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
التعلٌمٌة
ٚا٤كاح لبئّخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
أوراق
اٌْطت
اٌزؼٍُ فِ ٟغّٛػبد
ٚاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍ ٝإٌْب ٛؽً اٌزله٠جبد  .عمل
الطلبة
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
أنفسهم
اٌزفى١و إٌبلل
رافعة
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
بسٌطة
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
الوسائل
ٚاٌزؼبٟٔٚ
التعلٌمٌة

عٌٛخ فٟ
ٍبؽخ
اٌّلهٍخ
ِٚالؽظخ
ؽووبد
اٌطٍجخ
ٚا١ّ٤بء

اٌزأًِ اٌنارٟ
ؽٛي اٌٛؽلح
أّؼو ثبٌوٙب
-ػٓ

اٌزؾل٠بدٕٕغ آٌخ
ثَ١طخ

اٍزٕزبط أْ اٌمٛح رؾون ا١ّ٤بء
ِمزوؽبداٌزؾَٓ١
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
اػلاك اٌّؼٍّبد
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a:

\ اٍُ اٌّْوف

اٍُ اٌّل٠و

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :المغناطٌس
اٌّجؾش  :اٌؼٍَٛ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
إٌٝ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ ِٓ :
ػلك اٌؾٖٔ ) 5 ( :
51 11
أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد ِٖبكه
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ
ِوافمخ
اٌزمٚ ُ٠ٛأكٚارٗ اٌزؼٍُ
ٚإكاهح اٌٖف

-1
-9
-3
-4
-5
-6
-7

اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
الكتاب
 ٌتعرف مفهوم المغناطٌسٚا٤كاح ٍٍُ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
المدرسً
 ٌمٌز أشكال المغناطٌساٌزمل٠و
اٌّلهٍٟ
اٌىزبة
فٟ
اٌؼًّ
مغناطٌس
 ٌصنف ما ٌجذب أو ال ٌجذب المغناطٌساٌٛهلخ ٚاٌمٍُ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
برادة
 ٌتعرف ألطاب المغناطٌسٚا٤كاح لبئّخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
اٌّمبهٔخ ػٍّ١ب ث ٓ١اٌّغبٔ ِٓ ٜؽ١ش اٌمٛح
حدٌد
اٌْطت
اٌزؼٍُ فِ ٟغّٛػبد
رج ٓ١أّ٘١خ اٌّغبٔ ٜف ٟؽ١برٕب.
ٚاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍ ٝإٌْب ٛؽً اٌزله٠جبد  .معادن
رمل٠و ػمً اٌجْو٠خ ف ٟرطٛه ا١ّ٤بء ف ٟؽ١برٕب
أشٌاء من
اٌ١ِٛ١خ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
البالستن
اٌزفى١و إٌبلل
وأشٌاء
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
من
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
الخشب
ٚاٌزؼبٟٔٚ
والورق
إٌّبلْخ ٚاٌجطبلبد
والمماش
اٌقبٛفخ ٚؽً اٌزله٠جبد

اٌجؾش ػٓ
أّ١بء ٠غنثٙب
اٌّغٕبٌ١ٛ
ف ٟغوفخ
اٌٖف

اػلاك اٌّؼٍّبد
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a:

اٌزأًِ اٌنارٟ
ؽٛي اٌٛؽلح
أّؼو ثبٌوٙب
-ػٓ

اٌزؾل٠بدهٍُ اٌفٖٛي
ِمزوؽبدا٤هثؼخ
اٌزؾَٓ١

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
\ اٍُ اٌّْوف

اٌٖفؾبد :

اٍُ اٌّل٠و

اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
ػٕٛاْ اٌله ًٚاالّ٠بْ ثبهلل ٍٛهح اٌؼٖو االماْ ٚااللبِٗ
اٌّؾزٜٛ

123-

45678-

إٌزبعبد اٌؼبِخ
٠نوو اْ هللا ٘ ِٓ ٛفٍك اٌىٚ ْٛاالَٔبْ ٚوً
ّٟ
٠مله اْ هللا ٚؽلٖ َ٠زؾك اْ ٔؼجلٖ
ِؼوفخ اٌّفب٘ٚ ُ١اٌّٖطٍؾبد ا٢ر١خ
ػٍّٛا اٌٍٖؾذ ٚرٛإٛا ثبٌؾك ٚرٛإٛاثبٌٖجو
ٔطك وٍّبد ا٠٢خ اٌىوّ٠خ ثْىً ٍٍُ١
٠موا ا٠٢بد اٌموآٔ١خ غ١جب
ٍ٠فع وٍّبد االماْ ثْىً ٕؾ١ؼ ٚاٌزور١ت
٠مله ِل ٜاّ٘١خ االماْ ف ٟؽ١برٕب
٠ىوهوٍّبد االلبِٗ ثْىً ٕؾ١ؼ ِٚورت
٠ؾلك ٚلذ االماْ ٚااللبِٗ فٚ ٟلذ وً ٕالح

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌّجؾش  :اٌزوث١خ ااٍالِ١خ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
)
) ػلك اٌؾٖٔ 8( :
اٌ11 ٝ
اٌٖفؾبد 1( :
إٌٝ
ِٓ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
اٌٛؽلح
ِوافمخ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ٚا٤كاح ٍٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
ث١ئخ اٌٖف
اٌٛهلخ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ثطبلبد
ٚاٌمٍُ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
وور١ٔٛخ
ٚا٤كاح
ٚأفالَ
لبئّخ
رطج١ك اٌٖالح
ٕٛه
اٌْطت
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ٚهٍِٛبد
ؽً
اٌزفى١و إٌبلل
اٌزله٠جبد .
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
ٚاٌزؼبٟٔٚ

وزبثخ ٌفع أّؼو ثبٌوٙب
اٌٖالح ػٍ- ٝػٓ
إٌج ٟفٟ
ٌٛؽخ

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ :
اػلاك اٌّؼٍّبد\

FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

اٍُ اٌّْوف

اٍُ اٌّل٠و

ٍوك
ِٛالف ِٓ
ؽ١برٗ فٗ١
أفالق
ؽّ١لح
هٍُ ٌٛؽخ -اٌزؾل٠بد
رؼج١و٠خ
٠ملِٙب
ٌٛاٌلِ- ٗ٠مزوؽبد
٘ل٠خ اٌزؾَٓ١

اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
ػٕٛاْ اٌله ًٚاٌٖالح
اٌولُ

اٌٖالح ػٍ ٝإٌج ٟملسو هيلع هللا ىلص

إٌزبعبد اٌؼبِخ

-1

ِؼوفخ اٌّٖطٍؾبد ٚاٌّفب٘ ُ١اٌغل٠لح
رىج١وح االؽواَ إٌ١خ اٌووٛع اٌَغٛك

-9

رور١ت اػّبي اٌٖالح ثْىً ٕؾ١ؼ

-3
-4

رطج١ك فطٛا ٛاٌٖالح
٠مله اٌوٍٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٍٕٚزٗ ف ٟؽ١برٕب
٠وكك عٍّخ ( ٍٕ ٝاالهلل ػٍٍٍُٚ ٗ١

-5

 اٌقطخ اٌفٍٖ١خاٌّجؾش  :اٌزوث١خ ااٍالِ١خ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
)
اٌ ) 19 ٝػلك اٌؾٖٔ 8( :
اٌٖفؾبد 11( :
إٌٝ
ِٓ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
اٌٛؽلح
ِوافمخ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ٚا٤كاح ٍٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
لٖٔ
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
أ٤ج١بء
اٌٛهلخ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ٚاٌٖؾبثخ
ٚاٌمٍُ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
ٚا٤كاح
ث١ئخ اٌٖف
لبئّخ
ثطبلبد
اٌْطت
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
وور١ٔٛخ
ؽً
اٌزفى١و إٌبلل
اٌزله٠جبد ٚ .أفالَ
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
ٚاٌزؼبٟٔٚ

ؽفع ثؼ٘
اٌَٛه
اٌموآٔ١خ
اٌٖغ١وح
لواءح
ا٢ماْ أِبَ
اٌطٍجخ
لواءح
لٖٔ
اٌٖؾبثخ

أّؼو ثبٌوٙب
-ػٓ

اٌزؾل٠بدِمزوؽبداٌزؾَٓ١

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
اػلاك اٌّؼٍُ \
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

اٍُ اٌّْوف

اٍُ اٌّل٠و

 اٌقطخ اٌفٍٖ١خاٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
ػٕٛاْ اٌلهٍٛ ًٚهح اٌفٍك اكاة اٌطؼبَ ٚاٌْواة ؽل٠ش ّو٠ف هللا اٌقبٌك ٍٛهح إٌٖو اث ٛثىو اٌٖل٠ك
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
)
ػلك اٌؾٖٔ 8( :
اٌّؾزٜٛ
-1

إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌزؼج١و ػٓ اٌٖٛه ثْىً ّف ٞٛثبٍزقلاَ عًّ
ٍٍِ ّٗ١ؼجوح

-1
ؽفع كػب ءاٌطؼبَ ٚاٌْواة
-1

٠مله ػظّخ هللا رؼبٌٝ

-1

٠زفىو ف ٟػظّخ اٌقبٌك اٌن ٞفٍك االَٔبْ فٟ
اؽَٓ ٕٛهح
٠ؾل اٚي ِٓ آِ ِٓ اٌوعبي ثبٌوٍٛي
٠مزل٠ ٞأٚي فٍ١فخ ٌٍٍَّّ ٓ١ثؼل اٌوٍٛي

-5
-6

ٔطك وٍّبد ا٠٢خ اٌىوّ٠خ ثْىً ٍٍُ١
-7

اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
ٚإكاهح اٌٖف

اٌّجؾش  :اٌزوث١خ ااٍالِ١خ
اٌ16 ٝ
اٌٖفؾبد 11( :
إٌٝ
ِٓ

اٍزوار١غ١بد ِٖبكه
اٌزمٚ ُ٠ٛأكٚارٗ اٌزؼٍُ

اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ٚا٤كاح ٍٍُ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
اٌٛهلخ ٚاٌمٍُ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ٚا٤كاح لبئّخ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
اٌْطت
ؽً اٌزله٠جبد .
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
اٌزفى١و إٌبلل
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
ٚاٌزؼبٟٔٚ

٠موا ا٠٢بد اٌموآٔ١خ غ١جب

اٌىزبة
اٌّلهٍٟ
اٌموآْ
اٌىوُ٠
ثطبلبد
أػّبي
اٌٖالح
ث١ئخ
اٌٖف
ثطبلبد
وور١ٔٛخ
ٚأفالَ
اٌَّغً

أْٔطخ
ِوافمخ
عّغ
ِغّٛػخ
ٕٛه رّضً
ٙٛبهح
اٌغَُ
اٌزؾلس فٟ
ااماػخ
اٌّلهٍ١خ
ػٓ
اٌطٙبهح
اٌٖالح فٟ
غوفخ
اٌٖف
وزبثخ رؾ١خ
ااٍالَ فٟ
ثطبلخ

معلوماث عامت عه الطلبت :

اعداد المعلماث
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

\اسم المشرف

اسم المدير

)

اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٌٛؽلح
أّؼو ثبٌوٙب
-ػٓ

اٌزؾل٠بدِمزوؽبداٌزؾَٓ١

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌّجؾش  :اٌزوث١خ ااٍالِ١خ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٚ٤ي
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌ) 18 ٝ
اٌٖفؾبد 18( :
ػٕٛاْ اٌله ًٚاٌٖلق اٌوفك ثبٌؾٛ١اْ ٍٛهح إٌبً اكاة إٌٚ َٛاالٍز١مبظ
إٌٝ
ِٓ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
ػلك اٌؾٖٔ ) 6( :
أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد ِٖبكه
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌولُ
ِوافمخ
اٌزمٚ ُ٠ٛأكٚارٗ اٌزؼٍُ
ٚإكاهح اٌٖف
ٔطك وٍّبد ا٠٢خ اٌىوّ٠خ ثْىً ٍٍُ١
-1
وزبثخ اٌؾل٠ش
اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ف ٟثطبلخ
اٌّلهٍٟ
ٚا٤كاح ٍٍُ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
٠موا ا٠٢بد اٌموآٔ١خ غ١جب
-1
ث١ئخ اٌٖف
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
٠ؼوف اْ اٌٖلق ِٓ افالق اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا
-1
ؽفع ٍٛه ِٓ
ثطبلبد
اٌٛهلخ ٚاٌمٍُ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ػٍٍٍُٚ ٗ١
اٌمواْ اٌىوُ٠
وور١ٔٛخ
ٚا٤كاح لبئّخ
َ٠زٕزظ ٍجت رَّ١خ اً٘ ِىٗ ٌٍوٍٛي ثبٌٖبكق ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
-1
ٚأفالَ
اٌْطت
ٚاّ٘١خ اٌٖلق ف ٟؽ١برٕب
هٍُ غوفخ
ؽً اٌزله٠جبد  .اٌَّغً
٠زؼوف اٌّفب٘ٚ ُ١اٌّٖطٍؾبد
-5
ِٔٗٛ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
اٌوفك ثبٌؾٛ١اْ
ؽ١ش ػٓ
اٌزفى١و إٌبلل
ػطِ ٍٙ٠ش
ِٛالف ؽلصذ
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
٠نوو ثؼ٘ االِضٍخ ػٍ ٝاٌوفك ثبٌٛ١اْ
-6
ِؼٗ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
٠موا وٍّبد اٌلهً
-7
٠واػ ٟاكاة إٌ َٛاالٍز١مبظ ٚمٌه ثنوو االكػ١خ ٚاٌزؼبٟٔٚ
إٌّبٍجخ
-8
١ّ٠ي ث ٓ١كػب ء إٌٚ َٛاالٍز١مبظ
-9
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
اػلاك اٌّؼٍّبد

FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

\ اٍُ اٌّْوف

اٍُ اٌّل٠و

اٌزأًِ اٌنارٟ
ؽٛي اٌٛؽلح
أّؼو ثبٌوٙب
-ػٓ

اٌزؾل٠بدِمزوؽبداٌزؾَٓ١

اٌقطخ اٌفٍٖ١خ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
ػٕٛاْ اٌله ًٚاؽت , ٟٕٛٚػٍُ ٍِ, ٟٕٛٚه  ٌٟٚٚ ٟٕٛٚػٙلٖ ,أب ِٛإ ٓٛبٌؼ ػلك اٌؾٖٔ 8( :
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
اٍزوار١غ١ب
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌّؾزٜٛ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ٚا٤كاح ٍٍُ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
رؼوف اٍُ  ٕٗٛٚاٌن٠ ٞؼ ِ١ف ٟاهٗٙ
-1
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
 رَّ١خ ٍِه اٌٍّّىخ االهكٔ١خ اٌٙبّّ١خ2اٌٛهلخ
 رؼوف اٌوِٛى اٌٛػٙلٚ,ا١ٕٛخ :اٌٍّه  ٌٟٚٚ,اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ3ٚاٌمٍُ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
اٌؼٍُ االهكٟٔ
ٚا٤كاح
لواءح إٌْ١ل اٌٍِ ٟٕٛٛؾٕب-1
لبئّخ
رطج١ك اٌٖالح
 اؽزواَ ّقٔ اٌٍّه ػجل هللا اٌضبٔ ٟاثٓ5
اٌْطت
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
اٌؾٍَِ ٓ١ىب ٌٍٍّىخ االهكٔ١خ اٌٙبّّ١خ
ؽً
 االػزياى ث ٕٗٛٛاٌٍّّىخ االهكٔ١خ اٌٙبّّ١خ  .اٌزفى١و إٌبلل6اٌزله٠جبد .
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
ٚاٌزؼبٟٔٚ

اٌّجؾش  :اٌزوث١خ االعزّبػ١خ
)
ِٓ
ِٖبكه اٌزؼٍُ

إٌٝ
أْٔطخ
ِوافمخ

اٌىزبة
اٌّلهٍٟ
ث١ئخ اٌٖف
ثطبلبد
وور١ٔٛخ
ٚأفالَ
ٕٛه
ٚهٍِٛبد

اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٌٛؽلح

اٌم١بَ أّؼو ثبٌوٙب
ثوؽٍخ -ػٓ
لٖ١وح
ِ.ىبرت
,ثو٠ل
َِبعل
ِزبثؼخ
ْٔبٛبد
اٌٍّه
اٌزؾل٠بدِمزوؽبداٌزؾَٓ١

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ :
اػلاك اٌّؼٍّبد\

FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

اٍُ اٌّْوف

اٍُ اٌّل٠و

اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
اٌولُ

-1
-9
-3
-4
-5

 اٌقطخ اٌفٍٖ١خاٌّجؾش  :اٌزوث١خ االعزّبػ١خ
اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
)
ػٕٛاْ اٌله ًٚاٌزم ُ٠ٛاٌيِٕ, ٟاؽزواَ اٌٛلذ ػلك اٌؾٖٔ 8( :
إٌٝ
ِٓ
اٌفزوح اٌيِٕ١خ :
اٌزأًِ اٌنار ٟؽٛي
اٍزوار١غ١ب ِٖبكه اٌزؼٍُ أْٔطخ
اٍزوار١غ١بد اٌزلهٌ٠
إٌزبعبد اٌؼبِخ
اٌٛؽلح
ِوافمخ
د اٌزمُ٠ٛ
ٚإكاهح اٌٖف
ٚأكٚارٗ

 ف ُٙاٌزم ُ٠ٛاٌيِٕ, َٛ٠( ٟاٍجٛع ) اٍزقلاَ وٍّبد (اٌّب, ٟٙاٌؾبٙو ) رؼوف ا٠بَ االٍجٛع . اؽزواَ اٌٛلذ ٚرمل٠وٖ -االٌزياَ ثبٌّٛاػ١ل

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌطٍجخ
اػلاك اٌّؼٍُ \
FORM # OF 71-1-4-7-rev-a

اٌىزبة
اٌّالؽظخ
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ٚا٤كاح ٍٍُ اٌّلهٍٟ
أٍئٍخ ٚأعٛثخ
اٌؼًّ ف ٟاٌىزبة اٌّلهٍ ٟاٌزمل٠و
اٌٛهلخ
اٌزؼٍُ ثبْٔ٤طخ
ث١ئخ اٌٖف
ٚاٌمٍُ
ٚرّضٌٚ ً١ؼت ا٤كٚاه
ثطبلبد
ٚا٤كاح
وور١ٔٛخ
لبئّخ
ٚأفالَ
اٌْطت
اٌزله ٌ٠اٌّجبّو
ؽً
اٌزفى١و إٌبلل
اٌزله٠جبد .
اٌزؼٍُ ِٓ فالي أْ٤طخ
ٚاٌ٤ؼبة ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
ٚاٌزؼبٟٔٚ

اٍُ اٌّْوف

أّؼو ثبٌوٙب
ػٓ٠وٍُ علٚي
ال٠بَ
االٍجٛع
رّضً
اٌّجبؽش
اٌلهاٍخ
ثلالٌخ
اٌٖٛه
رّٖ- ُ١اٌزؾل٠بد
ثؤبِظ
ِٟٛ٠
ِٙٛؼ ِ-مزوؽبد
اٌٛلذ فٙ١ب اٌزؾَٓ١
اٍُ اٌّل٠و

رؾٍِ ً١ؾزٜٛ
اٌٖف  /اٌَّز: ٜٛ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽلح :
اٌّفوكاد

اٌــــّـجـؾــــش :اٌٍغخ اٌؼوث١خ
ػلك اٌؾٖٔ 11 :

اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
اٌـٖـفـؾــــــــبد ) 17 -1( :
اٌّفاااااااااااااااااااااااااااابُ٘١
اٌّٙبهاد
ٚاٌّٖطٍؾبد
االفىبه

اٚ٤ي
( اٌضٍظ )

اٌؾمبئك ٚاالهاء

االرغب٘بد

االٍزّبع
ٌ ْٛاٌضٍظ أث٘١
اٌٖلق
َ٠م ٜاٌضٍظ ف ٟفًٖ اٌْزبء
اٌضٍظ
االٍزّبع
٠ؾت االٛفبي اٌضٍظ
اٌّؾبكصخ
اٌمواءح
رغو٠اااااااال رٕاااااااا ٓ٠ٛاٌضٍظ ؽبٌخ ِٓ ؽبالد اٌّبء
اٌىَو
اٌىزبثخ
رغو٠ل ؽوف اٌغُ١
اٌىزبثخ
رغو٠ل ؽوف اٌضبء
اٌىزبثخ
االِالء
إٌْ١ل

اػلاك اٌّؼٍّ/ٓ١اٌّؼٍّبد)1 :
Form#QF71-1-47 rev.a

)1

ا رَاااام ٜاٌضٍااااٛط فااااٟ
اٌضٍظ
فًٖ اٌْزبء
ٌؼجخ صٍغ١خ

اٌّؾبكصخ
اٌمواءح

رمل٠و ػظّخ اٌقبٌك
اٌن ٞأيي اٌضٍٛط

اٌىزبثخ
اٌزؾًٍ١
اٌزوو١ت
رّ١ي اٌؾوف
ؽفع إٌْ١ل ٚإٌمبئٗ

ِل٠و اٌّلهٍخ /االٍُ ٚاٌزٛل١غ ................ :اٌزبه٠ـ..................... :
اٌّْوف اٌزوث /ٞٛاالٍُ ٚاٌزٛل١غ .................................. :اٌزبه٠ـ.................... :

تحلٌل محتوى
الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

اٌّفوكاد

اٌّبء
االٍزّبع
اٌّؾبكصخ
اٌمواءح
رغو٠اااااااال رٕاااااااآ٠ٛ
اٌىَو
اٌىزبثخ
رغو٠ل ؽوف اٌطبء
اٌىزبثخ
رغو٠ل ؽوف اٌقبء
اٌىزبثخ
االِالء

األول
( الماء)

الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات ) 92 -11( :

االفىبه

اٌؾمبئك ٚاالهاء

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :

اٌّفاااااااااااااااااااااااااااابُ٘١
اٌّٙبهاد
ٚاٌّٖطٍؾبد

اػاااالَ االٍااااواف فااااٟ
اٌّبء
اٌّاااااابء ٙااااااوٚهٌ ٞؾ١اااااابح االَٔاااااابْ اٌّبء
ٚاٌؾٛ١اْ ٚإٌجبد
االَٔبْ

اٌزؾًٍ١

اٌؾٛ١اْ

اٌزوو١ت

إٌجبد

رّ١ي اٌؾوف

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :

االرغب٘بد

اٌىزبثخ
ّااااىو اٌقاااابٌك ػااااي
ٚعاااااً ػٍااااأ ٝؼّاااااخ
اٌّبء

ؽفع إٌْ١ل ٚإٌمبئٗ

)9

مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشررررررف التربررررروي /االسرررررم والتولٌرررررع .................................. :الترررررارٌخ:

....................
Form#QF71-1-47 rev.a

تحلٌل محتوى
األول
الصف  /المستوى :
(
عنـــــــوان الوحدة :

اٌّفوكاد

المكتبة

)

اٌؾمبئك ٚاالهاء

الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات 43 -33( :

االفىبه

)

اٌّفاااااااااااااااااااااااااااابُ٘١
اٌّٙبهاد
ٚاٌّٖطٍؾبد

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :

االرغب٘بد

االٍزّبع
اٌّىزجخ
االٍزّبع
اٌّؾبكصخ
اٌمواءح
رغو٠اااااااال ؽااااااااوف
ف ٟاٌّىزجخ وزت لّ١خ
اٌىبف
اٌىزبثخ
رغو٠ل ؽوف اٌناي اٌمواءح رغن ٞاٌؼمً
اٌىزبثخ
رغو٠اااااااال ؽااااااااوف
اٌمبف
اٌىزبثخ
رغو٠ل اٌْلح
االِالء
اٌّؾفٛظبد
اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :

Form#QF71-1-47 rev.a

اٌّؾبكصخ
اٌىزبة ف١و ٕل٠ك

وزت لّ١خ
ف١و ٕل٠ك

رمل٠و اّ٘١اخ اٌّىزجاخ
ٚاٌىزبة ٚاٌمواءح

اٌمواءح
اٌىزبثخ
اٌزؾًٍ١
اٌزوو١ت

)9

مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ:
....................

تحلٌل محتوى
األول
الصف  /المستوى :
(
عنـــــــوان الوحدة :
اٌّفوكاد

اٌؾمبئك ٚاالهاء

اهال بالربٌع

)

الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات ) 57 44( :
اٌّفاااااااااااااااااااااااااااابُ٘١
اٌّٙبهاد
ٚاٌّٖطٍؾبد
االفىبه

اٌزؾًٍ١

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 19 :
االرغب٘بد

ا٘ال ثبٌوث١غ
ّااااىو اٌقاااابٌك ػااااي
االٍزّبع
ٚعاااااً ػٍااااأ ٝؼّاااااٗ
اٌزوو١ت
فٖااااً اٌوث١ااااغ أَاااات
اٌّؾبكصخ
ػٍٕ١ب
فًٖ اٌوث١غ اؽل فٖٛي إٌَخ االهثؼخ فٖااااً ٌٍقااااوٚط فاااا ٟاٌطٛ١ه ِغوكح
اٌمواءح
رّ١ي اٌؾوف
اٌوؽالد
رغو٠ل ؽوف اٌٙبء ٠أر ٟثؼل فًٖ اٌْزبء
اٌزّ١١ااااي ثاااا ٓ١اٌااااالَ
ثَب ٛافٚو
اٌىزبثخ
اٌمّو٠اااااااااخ ٚاٌاااااااااالَ
رغو٠اااااااال ؽااااااااوف ِاآ ِظااب٘و فٖااً اٌوث١ااغ ٠ىاا ْٛاٌغااٛ
اٌٛلاااٛف ٚلفاااخ ػاااي
اٌَّْ١خ
ٌط١ف ٚرزفزؼ االى٘به
اٌّٙيح
ّٚااااّٛؿ ػٕاااال اكاء
اٌىزبثخ
ؽفع اال٠بد ٚرالٚرٙب إٌْ١ل اٌٟٕٛٛ
رغو٠اااااااال ؽااااااااوف
ثٖااااااااٛد ٚاٙااااااااؼ
اٌٚبك
َِّٛٚع
اٌىزبثخ
اٌااااااااالَ اٌمّو٠ااااااااخ
ٚاٌالَ اٌَّْ١خ
ؽفع إٌْ١ل اٌٟٕٛٛ
االِالء
إٌْ١ل اٌٟٕٛٛ
مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
)9
اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ:
Form#QF71-1-47 rev.a

تحلٌل محتوى
الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

اٌّفوكاد

األول
( الغراب والجرة

)

اٌؾمبئك ٚاالهاء

االفىبه

اٌغواة ٚاٌغوح
االٍزّبع
اٌّؾبكصخ
اٌمواءح
اْ اٌّؾبٌٚخ ٚػلَ اٌ١أً ٛو٠ك
رغو٠ل ؽوف
إٌغبػ ٚإٌٛٛي ٌٍٙلف
اٌٖبك
اٌىزبثخ
رغو٠ل ؽوف اٌغٓ١
اٌىزبثخ
رغو٠ل ؽوف اٌظبء
إٌغبػ ثٕمٍٕب اٌ ٝهارت ػٍ١ب
اٌىزبثخ
االِالء
اٌّؾفٛظبد

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
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الفصل الدراسً  :الثانً
الـصـفـحــــــــات 62 -51( :

)9

)

اٌّفاااااااااااااااااااااااااااابُ٘١
اٌّٙبهاد
ٚاٌّٖطٍؾبد

االٍزّبع

اٌٖجو ٚاٌّضبثوح ِٓ
اعً إٌٛٛي ٌٍٙلف

عوح

اٌّؾبكصخ

اٌغواة

اٌمواءح
اٌىزبثخ
اٌزؾًٍ١

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
عدد الحصص 13 :

االرغب٘بد

اٌٖجو ٚاٌّضبثوح ِٓ
اعً إٌٛٛي ٌٍٙلف
االلزلاء ثبٌوٍٛي
ػٍ ٗ١اٌٖالح
ٚاٌَالَ ٚمٌه ِٓ
فالي اٌؼًّ ثبٌؾل٠ش
اٌْو٠ف ( رجَّه
فٚ ٟعٗ اف١ه ٕللخ
)

مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ........ :

تحلٌل محتوى
األول
الصف  /المستوى :
عنـــــــوان الوحدة :

اٌّفوكاد

(

الفصل الدراسً  :الثانً
بطالة شكر ) الـصـفـحــــــــات 11 73( :

االفىبه

اٌؾمبئك ٚاالهاء

الــــمـبـحــــث :اللغة العربٌة
)عدد الحصص 13 :

اٌّفاااااااااااااااااااااااااااابُ٘١
اٌّٙبهاد
ٚاٌّٖطٍؾبد

االرغب٘بد

اٌزوو١ت
ِٓ ػٍّٕ ٟؽوفاب وٕاذ
اٌماااواءح ٚاٌىزبثاااخ ٚاٌؾَااابة اٍااابً ٌٗ ػجلا
اٌؼٍُ

ثطبلخ ّىو
االٍزّبع
اٌّؾبكصخ
ِؼٍّخ اٌٖف االٚي االٍبٍا ( ٟهائؼاخ
اٌمواءح
رؾٍ ً١اٌِ ٝمبٛغ ٕٚجٛهح ) 
روو١اات وٍّاابد ِاآ
ِمبٛغ
االِالء
إٌْ١ل

رّ١ي اٌؾوف
ثطبلخ ّىو
إٌغبػ

اٍاااااااازقلاَ ظااااااااوف اؽزااااااااااواَ اٌّؼٍااااااااااُ
ٚاٌّؼٍّااخ فّٙاااب ٔجاااغ
اٌيِبْ إٌّبٍت
اٌؼٍُ اٌنٕٙ٠ ٞاً ِٕاٗ
رور١اااااااات اٌىٍّاااااااابد اٌطٍجخ .
ٌٍؾٖٛي ػٍا ٝعٍّاخ
ِف١لح
ؽفع إٌْ١ل ٚإٌمبئٗ

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :

Form#QF71-1-47 rev.a
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مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ:

رؾٍِ ً١ؾزٜٛ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :ا٤ػلاك ِٓ ( 1
ِفوكاد

اٌؼل ثبٌؼْواد
االػلاك ( )99-11
ِمبهٔخ ااػلاك
إٔغو ِٓ  ,أوجو ِٓ

اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٔ ٟاٌّجؾش  :اٌو٠ب١ٙبد
اٌ)11 ٝ
اٌٖفؾبد 6( :
اٌ)99 ٝ
اٌؾمبئك

اٌّفبُ٘١

اٌؼْاااوح لاااو ُٚفئاااخ ػْاااوح رَااابٞٚ
ثبٌمّ١خ  11لو ُٚفئخ لوُ ٚاؽل
اٌؼل ػْوح
وً ٚاؽل ف ٟاالؽبك ّ٠ضً ٚؽلح ٚاؽلح
اٌؼل ثبٌؼْواد
اٌؼلك ػْوح ٚؽز 99 ٝأِب اٌٛاؽل ف ٟاٌؼْواد رّضً ػْوح
وااً ػاالك ٌااٗ لّ١ااخ ِٕيٌااخ االؽاابك ٌ٣ؽاابك
ااػلاك ِٓ 99-11
ِٕٚيٌخ اٌؼْواد ٌٍؼْواد
اٌؼاالك اٌزاابٌٌ ٟؼاالك ِااب ٠ىاا ْٛاوجااو ِاآ
ٌٛؽخ إٌّبىي
اٌؼلك اٌّؼط ٝثٛاؽل
اٌؼلك اٌَبثك
اٌؼلك اٌَبثك ٌؼؼال ِاب ٠ىا ْٛإاغو ِآ
اٌؼلك اٌّؼط ٝثٛاؽل
اٌؼلك اٌزبٌٟ

رور١ت ااػلاك
ف ٜاالػلاك

ػلك اٌؾٖٔ ( 11( :
اٌّٙبهاد

رّض١ااً ا٤ػاالاك ػٍاا ٝحب الرٌاضٌات

ٌٛؽخ إٌّبىي

لواءح ٚوزبثخ االػالك
ِٓ  11اٌ99 ٝ
رّ١اااي اٌؼااالك اٌَااابثك
ٚاٌؼلك اٌزبٌٟ

ِمبهٔااخ ااػاالاك راازُ ِاآ فااالي اوجااو أٚ
إغو

رٖبػل ,ٞرٕبىٌٟ

االرغب٘بد

االستفادة من
الرٌاضٌات فً حٌاته
الٌومٌة
تنمٌة المحبرة والتعراون برٌن
الطالب
احترام المعلم
حرررب العلرررم واسرررتخدامه فرررً
الحٌاة الٌومٌة

ِمبهٔخ ااػلاك
رور١ت رٖبػل ٞثلءا ِٓ االٕغو
رور١ت ااػلاك
رور١ت رٕبىٌ ٟثلءا ِٓ االوجو
اػلاك اٌّؼٍّ/ٓ١اٌّؼٍّبد)1 :

Form#QF71-1-47 rev.a

)1

ِل٠و اٌّلهٍخ /االٍُ ٚاٌزٛل١غ ................ :اٌزبه٠ـ..................... :
اٌّْوف اٌزوث /ٞٛاالٍُ ٚاٌزٛل١غ .................................. :اٌزبه٠ـ.................... :

تحلٌل محتوى
الفصل الدراسً  :الثانً
الصف  :األول األساسً
الصفحات ) 31 94( :
الجمع ضمن 22
عنوان الوحدة :
مفردات

المفاهٌم

المبحث  :الرٌاضٌات
عدد الحصص ) 20( :

الحمائك

اعد اثنٌنات باضافة اثنان فً كرل مررة  .مثرال :
.....9,4,6,1
العدد عشرات
المجموع عشرة
مكونات العدد عشرة اعد خمسات باضافة خمسة فً كل مررة  .مثرال
.....5,13,15,93 :
تجمع اآلحاد ثم العشرات فً عملٌة الجمع
لوحة المنازل
الجمع مع العدد عشرة
الجمرررع بطرٌمرررة المرررٌم للعشررررة ٌسرررهل عملٌرررة
احاد  ،عشرات
الجمع
المضاعفة
مضرراعفة العرردد اي جمعرره مررع نفسرره او تكررراره
المضاعفة
جمع ثالثة اعداد
.مثال 1=4+4 :
تجمع اآلحاد ثم العشرات فً عملٌة الجمع
عند جمع مضاعفات العدد عشرة
جمررررع مضرررراعفات العرررردد جمع ثالثة اعداد
اضرررع الصرررفر فرررً االحررراد ثرررم اجمرررع العشررررات
عشرة
واضع مجموع العشررات فرً منزلرة العشررات .
مضرررررراعفات العرررررردد مثال 63 =93+43 :
عشرة

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
....................
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المهارات

االتجاهات
حب الرٌاضٌات

الجمع األفمً
والعمودي

االستفادة من
الرٌاضٌات فً حٌاته
الٌومٌة

العد عشرات
تنمٌة المحبة
والتعاون بٌن الطالب
الجمع األفمً
والعمودي

احترام المعلم
حب العلم واستخدامه
فً الحٌاة الٌومٌة

مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشررررررف التربررررروي /االسرررررم والتولٌرررررع .................................. :الترررررارٌخ:

تحلٌل محتوى
الفصل الدراسً  :الثانً
الصف  :األول األساسً
الصفحات )91( :
عنوان الوحدة  :المٌاس واالشكال الهندسة
مفردات
الولت
الساعة
ترتٌب االحداث
أٌام األسبوع
النمود
لٌاس الطول
ممارنة االطوال و الكتل
والحجوم

المفاهٌم
الولت  ،اللٌل  ،النهار
الساعة  ،مؤشر الدلائك ،
مؤشر الساعات
صباحا  ،ظهرا  ،مساءا ،
لٌال
السبت  ،األحد  ،االثنٌن ،
الثالثاء  ،األربعاء ،
الخمٌس  ،الجمعة
لروش  ،عشرات
الشبر  ،المدم

االشكال الهندسٌة المستوٌة

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
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اطول  ،ألصر  ،أخف ،
أثمل ،أصغر  ،أكبر
األشكال الهندسٌة
مربع  ،مثلث  ،مستطٌل
دائرة
)9

المبحث :الرٌاضٌات
عدد الحصص ) 99( :
الحمائك

المهارات

االتجاهات

ٌتكون الٌوم من اللٌل والنهار
الساعة وسٌلة لمعرفة الولت
ٌتكون الٌوم من  42ساعة
الساعة  06دلٌمة

معرفة الولت
ولراءة الساعة
تمٌٌز أٌام األسبوع

ادران اهمٌة الولت

استخدام النمود
النهار للعمل واللٌل للراحة
أٌام األسبوع سبعة
تبدأ أٌام األسبوع بالسبت وتنتهً
بالجمعة

المٌاس بالشبر
والمدم
ممارنة األطوال
والكتل والحجوم

الشبر والمدم وحدات لٌاس
اإلحساس الفنً من
تتفاوت األطوال والكتل والحجوم تمٌٌز المجسمات
خالل المجسمات
بٌن األشٌاء او األشخاص
واألشكال
مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ:
....................

تحلٌل محتوى
الصف  :األول األساسً
عنوان الوحدة  :الطرح ضمن العدد ()22
مفردات

الفصل الدراسً  :الثانً المبحث  :الرٌاضٌات
الصفحات 40 ( :الى )53
المفاهٌم

الحمائك

عدد الحصص ) 99( :
المهارات

االتجاهات

اٌطوػ
طرح اآلحاد ثم العشرات

الطرح ضمن 81

الطرح األفمً
والعمودي
العاللة بٌن الجمع والطرح عكسٌة

االستفادة من
الرٌاضٌات فً حٌاته
الٌومٌة

عدد من منزلتٌن
الطرح من منزلتٌن

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
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مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ:
....................

رؾٍِ ً١ؾزٜٛ
اٌٖف  :اٚ٤ي اٍ٤بٍٟ
ػٕٛاْ اٌٛؽلح  :اٌّبء

االفىبه

اِبوٓ ٚعٛك اٌّبء

اٌفًٖ اٌلهاٍ : ٟاٌضبٟٔ
اٌٖفؾبد 17 1 :

اٌٛٙاء

اٌّفبّ٘ٛ١اٌّٖطٍؾبد

اٌّبء
اِبوٓ ٚعٛك اٌّبء
ٔٙو  ,ثؾو  ,ثئو  ,غّ١خ ٔ ,جغ

اٌؾمبئك ٚاالهاء

اٌّجؾش  :اٌؼٍَٛ
ػلك اٌؾٖٔ )11( :

االرغبٖ ٚاٌمُ١

اٌزمُ٠ٛ

ٛ٠عل اٌّبء ف ٟاِبوٓ ِقزٍفاخ ِٕٙاب اٌزٛف١و ف ٟاٍازٙالن
اٌّبء
 :اٌجؾبه  ٚاالٔٙبه ٚاٌغَٛ١
ِزبثؼخ ا٤كاء
ٛ٠عل ٌٍّابء صاالس ؽابالد ٕ :اٍجخ ّ ,اااىو اٌقااابٌك ػٍاااٝ
اٌّالؽظخ
ٔؼّخ اٌّبء
ٍبئٍخ  ,غبى٠خ

ؽبالد اٌّبء
ؽبالد اٌّبء
ٍاابئٍخ ٕ ,ااٍجخ  ,غبى٠ااخ ِٖ ,االه
اٌّاابء ٠اان٠ت ثؼٚااب ِاآ اٌّااٛاك ٚال ّٔ ٛارغابٖ اٌّؾبفظاخ ٍٍُ اٌزمل٠و
ؽواهٞ
ػٍ ٝاٌّبء .
٠ن٠ت ِٛاك افو. ٜ
اٌّاابء ٠اان٠ت ثؼٚااب ِاآ ٠ن٠ت ِ ,ن٠ت
رمااال٠و أّ٘١اااخ اٌّااابء
اٌّٛاك
اٌّبء ٔؼّخ ِآ ٔؼاُ هللا ػٍٕ١اب ٠غات ٚاٌّؾبفظخ ػٍ. ٗ١
ٕااافبد اٌّااابء اٌٖااابٌؼ ِبء ٕبٌؼ ٌٍْوة
اْ ٔؾبفع ػٍ. ٗ١
ٌٍْوة
اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّبء

لطوح اٌّبء

اػلاك اٌّؼٍّ/ٓ١اٌّؼٍّبد)1 :
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ِل٠و اٌّلهٍخ /االٍُ ٚاٌزٛل١غ ................ :اٌزبه٠ـ..................... :
اٌّْوف اٌزوث /ٞٛاالٍُ ٚاٌزٛل١غ .................................. :اٌزبه٠ـ.................... :

تحلٌل محتوى
الصف  :األول األساسً
عنوان الوحدة  :النبات
االفىبه

الفصل الدراسً  :الثانً
الصفحات 43/ 91
اٌّفبّ٘ٛ١اٌّٖطٍؾبد

المبحث  :العلوم
عدد الحصص )1( :

اٌؾمبئك ٚاالهاء

ٍبق  ,اٚهاق  ,اى٘به  ,صّبه ٠زى ْٛإٌجبد ِٓ اٌغنٚه ٚاٌَبق
اعياء إٌجبد
 ٚاالٚهاق .
 ,ثنٚه .
ثؼ٘ إٌجبربد ٌٙب اى٘به ٚصّبه
اعياء اٌجنهح
ٚثنٚه .
اٌغٕ , ٓ١غالف اٌجنهح ,
ٛ٠عل كافً اٌجنهح عيء َّٝ٠
فٍمزبْ
ِبما ٠ؤوً ِٓ اعياء إٌجبد
اٌغٕ٠ ٛ٘ٚ ٓ١ؼطٕ١ب إٌجزخ ػٕل
ىهاػخ اٌجنهح .
ٔجبربد ٔأوً ( صّبه٘ب ,
ثؼ٘ اٌجٕبربد ٔأوً صّبه٘ب
اٚهالٙب  ,عنٚه٘ب  ,ثنٚه٘ب
ف ُ١رقزٍف إٌجبربد ػٓ
ٚثؼٙٚب ٔأوً اٚهالٙب ٚثؼٙٚب
)
اٌؾٛ١أبد ؟
ٔأوً ثنٚه٘ب ٚثؼٙٚب ٔأوً عنٚه٘ب
.
اٌؼٕب٠خ ثبٌٕجبد
رزْبثٗ إٌجبربد ٚاٌؾٛ١أبد فٟ
اٌؾووخ  ,اٌزىبصو
ؽبعزٙب اٌ ٝاٌّبء ٚاٌغناء ٚاٌٛٙاء
رقزٍف إٌجبربد ػٓ اٌؾٛ١أبد فٟ
ٛو٠مخ اٌؾووخ ٚاٌزىبصو .
اٌو , ٞاٌزمٍ ُ١اٌزؼْ١ت ,
إٌجبربد وبئٕبد ؽ١خ رؾزبط اٌٝ
اٌوُ
اٌؼٕب٠خ
اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
....................
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االرغبٖ ٚاٌمُ١

اٌزفىو ف ٟػظّخ
اٌقبٌك ِٓ فالي ِب
٠واٖ ِٓ اعياء إٌجبد .
ّىو اٌقبٌك ػٍٔ ٝؼّخ
اٌغناء .

اٌزمُ٠ٛ

ِزبثؼخ ا٤كاء
اٌّالؽظخ
ٍٍُ اٌزمل٠و

رمل٠و ػظّخ اٌقبٌك
اٌن ٞفٍك إٌجبد
ٚاٌؾٛ١اْ .
ّٔ ٛارغبٖ اٌّؾبفظخ
ػٍ ٝاٌجٕبربد ٚاٌؼٕب٠خ
ثٙب .

مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشررررررف التربررررروي /االسرررررم والتولٌرررررع .................................. :الترررررارٌخ:

تحلٌل محتوى
الصف  :األول األساسً
عنوان الوحدة  :الموة والحركة

االفكار

المبحث  :العلوم
الفصل الدراسً  :الثانً
عدد الحصص ) 5( :
الصفحات )67 54( :

المفاهٌموالمصطلحات

ما هو المولع ؟

الحمائك واالراء

االتجاه والمٌم

التموٌم

المولع  :هو المكان الذي ٌوجد
فٌه الشًء
ٌحدد مولع الشًء عن طرٌك
ممارنته بشًء آخر .

فهم االشٌاء
التً تحصل
كل ٌوم فً حٌاتنا
الٌومٌة

متابعة األداء

المولع  ،فوق  ،تحت  ،امام
 ،خلف  ،بجانب .
االشٌاء الساكنة و االشٌاء
المتحركة .
الشًء الساكن ال ٌغٌر مولعه
الشًء الساكن  ،الشًء
الشًء المتحرن ٌغٌر مولعه
المتحرن .
الحركة نوعان  :حركة مستمٌمة
حركة مستمٌمة
انواع الحركة
وحركة غٌر مستمٌمة .
حركة غٌر مستمٌمة
الموة تحرن االشٌاء .

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
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الموة
لوة السحب
لوة الدفع
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المالحظة
سلم التمدٌر

الموة تحرن االشٌاء
الموة نوعان  :لوة سحب ولوة
دفع
مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع .................................. :التارٌخ:

تحلٌل محتوى
الصف  :األول األساسً
الصفحات :
المغناطٌس

االفكار

44

الفصل الدراسً  :الثانً
عدد الحصص ( :
53

المفاهٌموالمصطلحات

ماذا ٌجذب المغناطٌس ؟
رفع االثمال  ،البوصلة .

المبحث  :العلوم
) 5

الحمائك واالراء
ٌجذب المغناطٌس االشٌاء
المصنوعة من الحدٌد

المغناطٌس  ،الحدٌد ٌ ،جذب
لوة المغناطٌس
استخدامات المغناطٌس
المغناطٌس االلوى ،
المشابن  ،المغانط

اعداد المعلمٌن/المعلمات)1 :
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المغانط مختلفة فً لوتها .
المغناطٌس االلوى ٌجذب عددا
اكبر من المشابن .
للمغناطٌس استخدامات كثٌرة فً
حٌاتنا مثل  :رفع االثمال الحدٌدٌة
 ،وصناعة االجهزة الكهربائٌة

االتجاه والمٌم

تمدٌر اهمٌة
المغناطٌس فً حٌاتنا
الٌومٌة
من خالل استخداماته
فً المنازل المصانع

عنوان الوحدة :
6

التموٌم

المالحظة
سلم تمدٌر لوائم
شطب

مدٌر المدرسة /االسم والتولٌع ................ :التارٌخ..................... :
المشرف التربوي /االسم والتولٌع ......... :التارٌخ........ :

رؾٍِ ً١ؾزٜٛ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌزوث١خ االٍالِ١خ
اٌـٖــف :اٚ٤ي
ػٕٛاْ اٌله ًٚاالّ٠بْ ثبهلل ٍٛهح اٌؼٖو االماْ ٚااللبِٗ
مفردات

المفاهٌم

اٌٖفؾبد 1( :

الحمائك

اٌ11 ٝ

)

المهارات

االتجاهات

التحدث بلغة سلٌمة

االيمان باهلل
تعالى

سورة العصر
االذان واالقامت

اػلاك اٌّؼٍّ/ٓ١اٌّؼٍّبد)1 :

االٌمان  ،العبادات  ،خالك
هللا تعالى خالك كل شًء
الكون
وحده ٌستحك أن نعبده المراءة

تمدٌر عظمة الخالك
المحافظة على المٌام بالعبادات
التً تمربنا الى هللا تعالى.
المواظبة على المٌام باعمال الخٌر

العصر  ،خسر ،
الصالحات  ،تواصوا ،
الحك  ،الصبر

سررورة مررن سررور المرررآن المالحظة
الكرٌم.
الرررررذٌن آمنررررروا وعملررررروا
الصالحات وصبروا علرى إعطاء أمثلة
االذان  ،االلامة  ،هللا اكبر الشدائد جزائهم الجنة
،اشهد ان ال اله اال هللا ،
اشهد ان دمحما رسول هللا  ،اآلذان ٌعنررً دخررول ولررت االستماع
حً على الصالة  ،حً الصالة
التالوة
على الفالح  ،لامت
الصالة.
)1

)1

الحرص على تردٌد عبارات االذان
كما ٌمولها المؤذن .
الحرص على الصالة على النبً
بعد سماع االذان .
الحرص على الدعاء بدعاء ما بعد
االذان

ِل٠و اٌّلهٍخ /االٍُ ٚاٌزٛل١غ:

 .......................................اٌزبه٠ـ..................... :

اٌّْوف اٌزوث /ٞٛاالٍُ ٚاٌزٛل١غ:
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ػلك اٌؾٖٔ 8( :

)

 ..................................اٌزبه٠ـ.................... :

رؾٍِ ً١ؾزٜٛ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌزوث١خ االٍالِ١خ
اٌـٖــف :اٚ٤ي
ػٕٛاْ اٌله ًٚاٌٖالح اٌٖالح ػٍ ٝإٌج ٟملسو هيلع هللا ىلص اٌٖفؾبد :
المفاهٌم

مفردات

(11

اٌ19 ٝ

الحمائك

) ػلك اٌؾٖٔ 8( :

المهارات

النٌة  ،تكبٌرة االحرام اٌٖالح هوٓ ِٓ اهوبْ
المنالشة
 ،لراءة الفاتحة ،
االٍالَ .
الركوع  ،السجود
علٌه الصالة والسالم المالحظة
 ،الجلسة بٌن
السجدتٌن  ،السجود
التمٌز
الثانً  ،التشهد ،
أداء الصالة
التسلٌم عن الٌمٌن ،
التسلٌم عن الٌسار .

اٌٖالح
اٌٖالح ػٍٝ
إٌج ٟػٍٗ١
اٌٖالح ٚاٌَالَ

)
االتجاهات

اٌؾوٓ ػٍ ٝاٌلػبء ثلػبء ِب
ثؼل االماْ
اٌؾوٓ ػٍ ٝاكاء اٌٖالح وّب
ٕال٘ب إٌج ٟػٍ ٗ١اٌٖالح
ٚاٌَالَ .
الصالة على النبً صلى هللا

وردت الصالة على
النبً فً المرآن الكري

اػلاك اٌّؼٍّ/ٓ١اٌّؼٍّبد)1 :

)1

علٌه وسلم كلما ذكر اسمه.

)1

ِل٠و اٌّلهٍخ /االٍُ ٚاٌزٛل١غ:

 .......................................اٌزبه٠ـ..................... :

اٌّْوف اٌزوث /ٞٛاالٍُ ٚاٌزٛل١غ:
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 ..................................اٌزبه٠ـ.................... :

رؾٍِ ً١ؾزٜٛ
اٌـٖــف :اٚ٤ي
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌزوث١خاالٍالِ١خ
ػٕٛاْ اٌلهٍٛ ًٚهح اٌفٍك اكاة اٌطؼبَ ٚاٌْواة ؽل٠ش ّو٠ف هللا اٌقبٌك ٍٛهح إٌٖو اث ٛثىو اٌٖل٠ك اٌٖفؾبد  11( :اٌ) 16 ٝ
)
ػلك اٌؾٖٔ 8( :
مفردات

ٍٛهح اٌفٍك
اكاة اٌطؼبَ
ٚاٌْواة
هللا اٌقبٌك

ٍٛهح إٌٖو

المفاهٌم

الحمائك

الفلك  ،غاسك  ،ولب
 ،النفاثات  ،العمد
ٍُ هللا  ,وً ثٕ١ّ١ه ,
وً ِّب ١ٍ٠ه

هللا سبحانه وتعالى
حافظ المؤمن من
الشر
الول عند البدء بتناول
الطعام  " :بسم هللا "
الول عند االنتهاء من
الطعام "الحمد هلل "
هللا خالك كل شئ
مٌز هللا تعالى كل
مخلوق عن االخر
ٕلق ٚػل هللا رؼبٌٝ
ٌٕجٗ١
اٌزَج١ؼ  :الٛي
ٍجؾبْ هللا
االٍزغفبه  :الٛي
اٍزغفو هللا اٌؼظُ١

ٍجؾبْ هللا  ,فبٌك وً
ّٟء  ,مخلولات هللا

ٖٔو هللا  ,اٌفزؼ  ,كٓ٠
هللا  ,افٛاعب  ,اٌزَج١ؼ
 ,االٍزغفبه  ,رٛاثب

المهارات

اٌزؾلس ثٍغخ ٍٍّ١خ
اٌزالٚح

االتجاهات

اٌٖالح ػٍ ٝإٌج ٍٕٝ ٟهللا
ػٍ ٍٍُٚ ٗ١وٍّب موو اٍّٗ.
اٌّٛاظجخ ػٍ ٝلواءح ٍٛهح
اٌفٍك لجً إٌَٛ

اٌؾفع
اٌؾوٓ ػٍ ٝاالٌزياَ ثبكاة
اٌطؼبَ ٚاٌْواة .

المالحظة
إعطاء أمثلة

التفكر فً خلك هللا تعالى
االٌزياَ ثبٌزَج١ؼ ٚاالٍزغفبه
اٌزالٚح
اٌؾفع

اػلاك اٌّؼٍّ/ٓ١اٌّؼٍّبد)1 :

)1

)1

ِل٠و اٌّلهٍخ /االٍُ ٚاٌزٛل١غ:

 .......................................اٌزبه٠ـ..................... :

اٌّْوف اٌزوث /ٞٛاالٍُ ٚاٌزٛل١غ:
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 ..................................اٌزبه٠ـ.................... :

رؾٍِ ً١ؾزٜٛ
اٌـٖــف :اٚ٤ي
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌزوث١خ االٍالِ١خ
ػٕٛاْ اٌله ًٚاٌٖلق اٌوفك ثبٌؾٛ١اْ ٍٛهح إٌبً اكاة إٌٚ َٛاالٍز١مبظ
ػلك اٌؾٖٔ 6( :
مفردات
ابو بكر الصدٌك
الصدق
الرفك بالحٌوان

المفاهٌم
صاحب الرسول علٌه
الصالة والسالم ،
خلٌفة المسلمٌن ،
الصدٌك
الهجرة

سورة الناس
الصدق  ،ال أكذب
اداب النوم واالستٌماظ
اعوذ  ،رب الناس ،
الوسواس  ،الخناس ،
الجنة  ،صدور الناس
النوم  ،االستٌماظ ،
النشور

اػلاك اٌّؼٍّ/ٓ١اٌّؼٍّبد)1 :

)1

اٌٖفؾبد 18( :

الحمائك

اٌ) 18 ٝ

المهارات

ابررو بكررر الصرردٌك مررن صررحابة الرسررول
المنالشة
علٌه السالم
اول من آمن من الرجال
اول خلٌفة للمسلمٌن بعد الرسول
لمبه الصدٌك
الصدق ٌؤدي الى الجنة
المسلم ال ٌكذب
المنالشة
الرفك بالحٌوان من اخالق المسلم
سررورة النرراس سررورة مررن سررور المرررآن
اعطاء امثلة
الكرٌم
المسلم ٌلجرأ الرى هللا تعرالى لٌحمٌره مرن
الشرور المختلفة .

االتجاهات

نمو اتجاه محبة اصحاب
الرسول علٌه الصالة
والسالم
تنمٌة خلك الصدق
التحلً بأخالق االسالم
الرفك بالحٌوان
المواظبة على لراءة
سورة الناس

التالوة
الحفظ

ِل٠و اٌّلهٍخ /االٍُ ٚاٌزٛل١غ ................ :اٌزبه٠ـ..................... :
اٌّْوف اٌزوث /ٞٛاالٍُ ٚاٌزٛل١غ .................................. :اٌزبه٠ـ.................... :
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تم التحمٌل من منتدٌات احباب االردن
https://www.jo1jo.com/vb/forumdisplay.php?f=233
المً اعجابن بصفحتنا على الفٌس بون لكل جدٌد
/https://www.facebook.com/a7babalordon
اهال بكم

