الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :مدرستي االحلى

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 18 :

الصفحات 13 - 4 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

النتاجات

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

يكتب نص االمالء كلمة كلمة ,جملة جملة غيبا

الحاسوب

الفترة الزمنية  :من :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(الالم الشمسية والقمرية)

-9

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

قائمة رصد

3

)2

)3
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 ,3المالحظة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :من انا

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 21-14 :

النتاجات

عدد الحصص 18 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

-7

( )9-1المباشر,انشطة القر اءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

 -دفتر الطالب

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

اللوحات الكرتونية

()7-1

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

-10
-11

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

الحاسوب
يكتب نص االمالء كلمة كلمة ,جملة جملة غيبا

-9

الفترة الزمنية  :من :

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

,2القلم والورقة

اختبار قصير

( )8-1المباشر,التدريبات

(الهمزة المتطرفة)

مقترحات :
..................
..................
..................

قائمة رصد

3

)2

)3
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 التحديات :..................
..................
..................

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

سلم تقدير
سلم تقدير

 ,3المالحظة

يحفظ االية الكريمة غيبا

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :االصدقاء

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 31-22 :

النتاجات

عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ة

الحاسوب

-9

يكتب نص االمالء كلمة كلمة ,جملة جملة غيبا

-10
-11

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

,1المعتمد على االداء

( )8-1المباشر,التدريبات

,2القلم والورقة

اختبار قصير

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

قائمة رصد

مقترحات :
..................
..................
..................

3

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

سلم تقدير
سلم تقدير

)3
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أنشطة مرافقة

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

(التنوين)

يحفظ الحديث الشريف غيبا

الفترة الزمنية  :من :

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  41- 32 :عدد الحصص 14 :
عنوان الوحدة  :سورة الليل

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

-10
-11

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

الحاسوب

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

يكتب نص االمالء كلمة كلمة ,جملة جملة غيبا
-9

الفترة الزمنية  :من :

(االلف المقصورة)

يحفظ الحديث الشريف غيبا

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

,2القلم والورقة
 ,3المالحظة

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

سلم تقدير

مقترحات :
..................
..................
..................

سلم تقدير
اختبار قصير
قائمة رصد

3

)3
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أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :بلدي االردن

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 51-42 :

النتاجات

عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

يكتب نص االمالء كلمة كلمة ,جملة جملة غيبا

الحاسوب

-9
-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

(التاء المربوطة)

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

الفترة الزمنية  :من :

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

,2القلم والورقة
 ,3المالحظة

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

سلم تقدير

مقترحات :
..................
..................
..................

سلم تقدير
اختبار قصير
قائمة رصد

3

)3
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أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :في الطريق

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 61-52 :

النتاجات

عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

يكتب نص االمالء كلمة كلمة ,جملة جملة غيبا

الحاسوب

-9
-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

(واو الجماعة والف التفريق)

يحفظ الحديث الشريف غيبا

الفترة الزمنية  :من :

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

,2القلم والورقة
 ,3المالحظة

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

سلم تقدير

مقترحات :
..................
..................
..................

سلم تقدير
اختبار قصير
قائمة رصد

3

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :الطفلة والقمر

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 71-62 :

عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

يكتب نص االمالء كلمة كلمة ,جملة جملة غيبا

الحاسوب

الفترة الزمنية  :من :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(واو مهموزة)

-9

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

قائمة رصد

3

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :ابن بطوطة

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 82-72 :

النتاجات

عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الفترة الزمنية  :من :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

 -دفتر الطالب

()7-1

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

يكتب نص االمالء كلمة كلمة ,جملة جملة غيبا

الحاسوب

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير
سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(االلف المقصورة وااللف الممدودة)

-9
-10

3

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:
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 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :تحية العلم

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 13 - 4 :

النتاجات

عدد الحصص 18 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الحاسوب

الفترة الزمنية  :من :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(الالم الشمسية والالم القمرية )

-9

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

قائمة رصد

3

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :الحرية

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 23-14 :

النتاجات

عدد الحصص 18 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الفترة الزمنية  :من

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

 -دفتر الطالب

()7-1

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الحاسوب

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(الف مهموزة)

-9

يحفظ االية الكريمة غيبا

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

قائمة رصد

3

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :التواضع

الرقم

عنوان الوحدة  :االصدقاء

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 33-24 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الحاسوب

عدد الحصص 14 :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(الهاء,التاء المربوطة)

-9

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

قائمة رصد

3

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

سلم تقدير
سلم تقدير

 ,3المالحظة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 /12 :إلى2014/10 /23 :

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :جزاء االحسان

النتاجات

الرقم

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  43- 34 :عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الحاسوب

-10

( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

,2القلم والورقة
 ,3المالحظة

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

سلم تقدير

مقترحات :
..................
..................
..................

سلم تقدير
اختبار قصير
قائمة رصد

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

أنشطة مرافقة

3

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

استراتيجيات التدريس
(()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

(التاء المربوطة)

-9

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 /26 :إلى2014/11 /6 :

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :اسرتي

الرقم

الصفحات 13 - 4 :

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 21 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يلفظ صوت الحرف ساكنا ومتحركا (ا,و,ي)
يتعرف اشكال الحرف
يعين الحرف من كلمات تحتويه

السبورة والطباشير

-6

يرسم الحروف والحركات والمقاطع رسما صحيحا
يكتب الحروف كتابة صحيحة وواضحة

-7

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

الصور والرسومات

-8

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

الحاسوب

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 /3 :إلى2014/9 /24 :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

)7-1

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

مقترحات :
..................
..................
..................

سلم تقدير

( )8-1المباشر,التدريبات

-9

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

 ,3المالحظة

قائمة رصد

3

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

اللوحات الكرتونية

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :العصفور المغرد

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 14 :

الصفحات 53-44 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 /6 :إلى2014/11 /19 :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

 -دفتر الطالب

()7-1

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الحاسوب

-9

يحفظ الحديث الشريف غيبا

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

( )8-1المباشر,التدريبات

,2القلم والورقة

اختبار قصير

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

قائمة رصد

مقترحات :
..................
..................
..................

3

-11
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية

الرقم

عنوان الوحدة  :ساكون طيارا

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 63-54 :

النتاجات

عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الحاسوب

الفترة الزمنية  :من  2014 /11 /20 :إلى2014/11 /3 :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(التنوين)

-9

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....
ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

-11

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

قائمة رصد

3

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :حمامات ماعين

النتاجات

الرقم

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 14 :
الصفحات 74-64 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الحاسوب

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 /4إلى2014/12 /17 :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(التنوين)

-9

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

-11

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

قائمة رصد

3

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :بر الوالدين

الرقم

الصفحات 82-72 :

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يقرا جمل النص قراءة جهرية سليمة معبرة
تفسير معاني المفردات الجديدة
يتوصل الى االفكار الرئيسة

السبورة والطباشير

-6

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

اللوحات الكرتونية

-7

يكتب كلمات وجمل النص كتابة صحيحة وواضحة

الصور والرسومات

-8

ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الحاسوب

الفترة الزمنية  :من  2014 /12 /18 :إلى2015/1 /3 :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

مقترحات :
..................
..................
..................

(الحرف المشدد)

-9
-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

-11

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

قائمة رصد

3

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

)7-1

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :مدرستي

الرقم

الصفحات 31 - 18 :

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 18 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يلفظ صوت الحرف ساكنا ومتحركا (ب,س,م)والسكون
يتعرف اشكال الحرف
يعين الحرف من كلمات تحتويه

السبورة والطباشير

-6

يرسم الحروف والحركات والمقاطع رسما صحيحا
يكتب الحروف كتابة صحيحة وواضحة

-7

يركب من المقاطع والحروف كلمات
يحلل الكلمات الى مقاطع وحروف
يقرا كلمات بصورة صحيحة
ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

)7-1

الصور والرسومات

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

( )8-1المباشر,التدريبات

الحاسوب

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

 ,3المالحظة

مقترحات :
..................
..................
..................

قائمة رصد

3

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

سلم تقدير

-9
يحفظ الحديث الشريف غيبا

التأمل الذاتي
حول الوحدة

 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

اللوحات الكرتونية
-8

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 /24 :إلى2014/10 /13 :

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :دار جدي

الرقم

الصفحات 47 - 32:

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 18 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يلفظ صوت الحرف ساكنا ومتحركا (ر,ف,ش)والفتحة
يتعرف اشكال الحرف
يعين الحرف من كلمات تحتويه

السبورة والطباشير

-6

يرسم الحروف والحركات والمقاطع رسما صحيحا
يكتب الحروف كتابة صحيحة وواضحة

-7
-8
-9
-10

يركب من المقاطع والحروف كلمات
يحلل الكلمات الى مقاطع وحروف
يقرا كلمات بصورة صحيحة
ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

-11

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

-12

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 /13 :إلى2014/10 /30 :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

)7-1

الصور والرسومات
الحاسوب

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

( )8-1المباشر,التدريبات

,2القلم والورقة

اختبار قصير

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

قائمة رصد

مقترحات :
..................
..................
..................

3

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

اللوحات الكرتونية

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :النظافة

الرقم

الصفحات 61 - 48 :

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 18 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يلفظ صوت الحرف ساكنا ومتحركا (ت,ن)والكسرة
يتعرف اشكال الحرف
يعين الحرف من كلمات تحتويه

السبورة والطباشير

-6
-7

يرسم الحروف والحركات والمقاطع رسما صحيحا
يكتب الحروف كتابة صحيحة وواضحة

-8
-9
-10
-11

يركب من المقاطع والحروف كلمات
يحلل الكلمات الى مقاطع وحروف
يقرا كلمات بصورة صحيحة
ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

-12

يحفظ االية الكريمة غيبا

-13

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 /30 :إلى2014/11 /18 :

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

اللوحات الكرتونية

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

الصور والرسومات

)7-1

الحاسوب

( )8-1المباشر,التدريبات

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,2القلم والورقة

اختبار قصير

 ,3المالحظة

قائمة رصد

مقترحات :
..................
..................
..................

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

3

-14

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :في الحقل

الرقم

النتاجات

الصفحات 73 - 62 :

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 17 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يلفظ صوت الحرف ساكنا ومتحركا (د,ح)والضمة
يتعرف اشكال الحرف
يعين الحرف من كلمات تحتويه

السبورة والطباشير

-6

يرسم الحروف والحركات والمقاطع رسما صحيحا
يكتب الحروف كتابة صحيحة وواضحة

-7
-8
-9

ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

-10

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

استراتيجيات التدريس
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

)7-1

الصور والرسومات
الحاسوب

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر,العمل بالكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

( )8-1المباشر,التدريبات

,2القلم والورقة

اختبار قصير

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

قائمة رصد

مقترحات :
..................
..................
..................

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

سلم تقدير

3

-11

التأمل الذاتي
حول الوحدة

 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

اللوحات الكرتونية
يركب من المقاطع والحروف كلمات
يحلل الكلمات الى مقاطع وحروف
يقرا كلمات بصورة صحيحة
ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

الفترة الزمنية  :من  2014 /11 /18 :إلى2014/12 /7 :

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :يوم المعلم

الرقم

النتاجات

الصفحات 88 - 74 :

الفصل الدراسي  :االول
عدد الحصص 15 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 /7 :إلى2014/12 /23 :

استراتيجيات التدريس

-1

يمتلك عادات االستماع الجيد

 -الكتاب المدرسي

-2

يتحدث شفويا عن حاجاته ومشاهدته
التعبير عن جمل النص بالمحاكاة

 الكتاب المدرسي +بطاقات

-3
-4
-5

يلفظ صوت الحرف ساكنا ومتحركا (ع,ل.ز)وتنوين
الضم
يتعرف اشكال الحرف
يعين الحرف من كلمات تحتويه

السبورة والطباشير

( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة
( )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 -أوراق عمل

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

 -دفتر الطالب

()7-1

-6
يرسم الحروف والحركات والمقاطع رسما صحيحا
يكتب الحروف كتابة صحيحة وواضحة
-7
-8

يركب من المقاطع والحروف كلمات
يحلل الكلمات الى مقاطع وحروف
يقرا جملة بصورة صحيحة
ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا

()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
()3/4النشاط,المناقشة
()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

)7-1

الصور والرسومات
الحاسوب

-9
ينشد النشيد ملحنا مقرونا بالحركات التعبيرية

 ,3المالحظة

قائمة شطب

أوراق عمل

 ,3المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

 ,3المالحظة
 ,3المالحظة

سلم تقدير

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

( )8-1المباشر,التدريبات

,2القلم والورقة

اختبار قصير

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

 ,3المالحظة

قائمة رصد

مقترحات :
..................
..................
..................

-10
-11

تنمو القدرات العقلية المتنوعة(من
فهم,تطبيق,تحليل,استنتاج,تقويم).....

3

ينمو لديه قيم واتجاهات ايجابية متنوعة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني
( )8-1المباشر,التدريبات

اللوحات الكرتونية

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :لغتنا العربية عنوان الوحدة  :مراجعة

الرقم

الصفحات 92 - 89 :

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 /24 :إلى2014/12 /30 :
عدد الحصص 3 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة

-1

يحلل الكلمات الى مقاطع وحروف

 -الكتاب المدرسي

()7-1

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

أوراق عمل

-2

يركب من المقاطع والحروف كلمات

 الكتاب المدرسي +بطاقات

()7-1

المباشر,العمل بالكتاب المدرسي

 ,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

-3

يحل االنماط اللغوية البسيطة (الوصل بخط بين الجملة
وما يتمم معناها ,اكمال الفراغ ,ترتيب الكلمات في جمل
مفيدة ,الوصل بين الكلمة ومعناها اواضدادها .........

السبورة والطباشير

,1المعتمد على االداء

سلم تقدير

يقرا جملة بصورة صحيحة

()7-1
()2/1مباشر,اسئلة وأجوبة

المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي

 دفتر الطالباللوحات الكرتونية

( )8-1المباشر,التدريبات

-4

,1المعتمد على االداء

مقترحات :
..................
..................
..................

سلم تقدير

()7/3مجموعات,التعلم التعاوني

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

( )8-1المباشر,التدريبات
 )7-1المباشر ,العمل بالكتاب المدرسي
( )9-1المباشر,انشطة القراءة المباشرة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

الصف  /المستوى :الثالث األساسي
عنوان الوحدة  :قراءة االعداد ضمن 9999
المبحث  :الرياضيات

الرقم

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  34 -5 :عدد الحصص 21 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1

يقرأ األعداد ضمن اربع منازل

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

-2

يكتب األعداد ضمن اربع منازل رقما

البطاقات

األسئلة واألجوبة

3

يكتب األعداد ضمن اربع منازل بالكلمات

المعداد

العمل مجموعات

-4

يمثل األعداد ضمن اربع منازل بالطريقة التحليلية

لوحة المنازل

والعمل بالكتاب المدرسي

-5

يعد قفزي واحدات واثنينات وثالثات......ضمن 99

األلواح الخشبية

والتدريبات والتمارين

القطع الخشبية

والبطاقات الخاطفة

-6

يكمل نمط ما بعد تحديد القاعدة بشكل سليم

المكعبات

التمثيل ولعب األدوار

يقارن االعداد ضمن  9999بصورة صحيحة

اللوح والطباشير

التعلم التعاوني

يرتب األعداد تصاعديا ,تنازليا ضمن ست منازل

خامات البيئة

الفترة الزمنية  :من  2014 /9 / 1 :إلى2014/10 /5 :

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

أنشطة مرافقة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

محسوسات

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

الحاسوب

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
عنوان الوحدة :جمع وطرح االعداد ضمن 9999
المبحث  :الرياضيات

الرقم

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  52 - 35:عدد الحصص 15 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1

يجمع األعداد ضمن اربع منازل

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

-2

يطرح األعداد ضمن اربع منازل

البطاقات

األسئلة واألجوبة

يتوصل الى حل الجمل المفتوحة

المعداد

العمل مجموعات

3
-4
-5

الفترة الزمنية  :من  2014 /10 / 12 :إلى2014/10 /30 :

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

-6

اللوح والطباشير

متابعة الحل في
الكتاب
قائمة شطب

والعمل بالكتاب المدرسي
والتدريبات والتمارين

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
أوراق عمل

المالحظة
يحل مسائل حياتية على الجمع والطرح ضمن اربع لوحة المنازل
منازل
األلواح الخشبية
يرتب المنازل بشكل سليم
المحسوسات االخرى

أنشطة مرافقة

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

والبطاقات الخاطفة
التمثيل ولعب األدوار

الحاسوب

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

التعلم التعاوني

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األسا سي
المبحث  :الرياضيات

الرقم

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  84 - 53:عدد الحصص 20 :

عنوان الوحدة  :الكسور

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1

يمثل الكسر كجزء من الكل

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

-2

يمثل الكسر كجزء من مجموعة

البطاقات

األسئلة واألجوبة

يعرف العدد الكسرى

المعداد

العمل مجموعات

يمثل العدد الكسرى بالرسم

لوحة الكسور

والعمل بالكتاب المدرسي

يجمع الكسور ذات المقامات الموحدة

األلواح الخشبية

والتدريبات والتمارين

يستخدم لوحة الكسور بشكل صحيح

القطع الخشبية

والبطاقات الخاطفة

أشكال هندسية

التمثيل ولعب األدوار

اللوح والطباشير

التعلم التعاوني

3
-4
-5

-6

يطرح الكسور ذات المقامات الموحدة

-7

يحل المسائل الحياتية مستعملة العمليات على
الكسور
يرسم لوحة الكسور

8
--9

يتقبل جميع الحلول المطروحة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 /2 :إلى2014/11 /27 :

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

)2

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

الحاسوب

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
عنوان الوحدة  :القياس
المبحث  :الرياضيات

الرقم
-1
-2

النتاجات
يحدد وحدات القياس المتعلقة باألطوال الكبيرة
والصغيرة

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  111 - 85:عدد الحصص 20 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

البطاقات

األسئلة واألجوبة

رزنامة ,المتر

العمل مجموعات

اللوح والطباشير

والعمل بالكتاب المدرسي

أوعية مختلفة
المكعبات

والتدريبات والتمارين

الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 / 30 :إلى2014/ 12/ 30:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

3
-4
-5

-6

يحدد وحدة قياس الحجم بالوحدات
المعيارية(المكعب)
يحدد وحدات قياس معيارية لقياس سعة شيء
ما(اللتر)......,
ي قدر المساحة بالوحدات المعيارية لألشكال
(ثنائية,ثالثية األبعاد)
يحل مسائل متعلقة بالقياس ومرتبطة بالحياة
اليومية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

 التحديات :..................
..................
..................

والبطاقات الخاطفة
مقترحات :
..................
..................
..................

الرسومات
التمثيل ولعب األدوار
خامات البيئة
التعلم التعاوني
محسوسات
الحاسوب

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب

يحدد وحدات قياس الوقت (يوم ,شهر).........
ي ستخدم وحدات قياس معيارية لقياس كتلة ما

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
عنوان الوحدة  :الجمع والطرح ضمن 99
المبحث  :الرياضيات

الرقم

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  22 - 5:عدد الحصص 20 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1

يجمع األعداد ضمن منزلتين من دون اعادة تجميع

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

-2

يجمع األعداد ضمن منزلتين مع اعادة التجميع

البطاقات

األسئلة واألجوبة

يطرح االعداد ضمن منزلتين دون اعادة تجميع

المعداد

العمل مجموعات

-4

يطرح األعداد ضمن منزلتين مع اعادة التجميع

لوحة المنازل

والعمل بالكتاب المدرسي

-5

يحل جمل م فتوحة على الجمع والطرح

األلواح الخشبية

والتدريبات والتمارين

-6

يحل مسائل حياتية على الجمع والطرح ضمن اربع المحسوسات االخرى
منازل
اللوح والطباشير
يرتب المنازل بشكل سليم

3

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 / 1 :إلى2014/10 /5 :

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

أنشطة مرافقة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

والبطاقات الخاطفة
التمثيل ولعب األدوار

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

التعلم التعاوني

الحاسوب

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
عنوان الوحدة  :االعداد ضمن 999
المبحث  :الرياضيات

النتاجات

الرقم

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  54 - 23عدد الحصص 40 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1

يتعرف العدد مئة

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

-2

يقرأ األعداد ضمن 999بطريقة سليمة

البطاقات

األسئلة واألجوبة

يكتب األعداد ضمن 999بطريقة سليمة

المعداد

العمل مجموعات

يحدد القيمة المنزلية للرقم المحدد

اللوح والطباشير

والعمل بالكتاب المدرسي

يقارن االعداد ضمن  999بصورة صحيحة

المكعبات

والتدريبات والتمارين

يرتب األعداد( تصاعديا ,تنازليا )ضمن ست منازل

الرسومات

والبطاقات الخاطفة

يعد قفزي واحدات واثنينات وثالثات.....

خامات البيئة

التمثيل ولعب األدوار

محسوسات

التعلم التعاوني

3
-4
-5

-6

يميز العدد الزوجي عن الفردي
يكمل النمط بصورة سليمة

يحل مسائل حياتية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

الفترة الزمنية  :من  2014 /10 /12 :إلى2014/11 /30 :

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

لوحة المنازل

)2

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

الحاسوب

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
عنوان الوحدة  :الكسور والهندسة
المبحث  :الرياضيات

الرقم

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  85 - 55:عدد الحصص 16 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1

يتعرف الكسر (نصف ,ثلث  ,ربع)

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

-2

يتعرف الكسرمن(خمس الى ........,عشر)

البطاقات

األسئلة واألجوبة

يرسم الكسر بشكل صحيح

المعداد

العمل مجموعات

-4

يتعرف االتجاهات (يمين  ,يسار )

اللوح والطباشير

والعمل بالكتاب المدرسي

-5

يميز بين االتجاهات بشك ل سليم

المكعبات

والتدريبات والتمارين

يميز بين االشكال الهندسية (المثلث ,المربع
,الدائرة ,المستطيل )

الرسومات

والبطاقات الخاطفة

خامات البيئة

التمثيل ولعب األدوار

محسوسات

التعلم التعاوني

3

-6

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 / 1 :إلى2014/12 /24 :

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

أنشطة مرافقة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

الحاسوب
اشكال هندسية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

يرسم االشكال الهندسية
يتعرف المجسمات(مكعب ,مخروط,اسطوانة ,كرة)
,

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :الرياضيات

الرقم

عنوان الوحدة  :االعداد من 19-0

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  28 - 5:عدد الحصص 27 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1

يصنف االشياء على اساس لونها ,شكلها,وحجمها
يقارن بين عناصر مجموعتين( اكثر من ,اقل من )
يحدد االشياء (داخل ,خارج )
يميز بين (فوق ,تحت )
يحدد اشخاص على يمينه وعلى شماله
يكمل النمط بصورة صحيحة

-4

يتعرف االعداد من ()1-9

اللوح والطباشير

-5

يكتب االعداد من ()1-9

المكعبات

والتدريبات والتمارين

يعد من ()1-9

الرسومات

والبطاقات الخاطفة

يتعرف العدد صفر

خامات البيئة

التمثيل ولعب األدوار

يتعرف العدد عشرة()10

محسوسات

التعلم التعاوني

يتعرف االعداد من ()10-19

الحاسوب

-2
3

-6

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

البطاقات

األسئلة واألجوبة

المعداد

العمل مجموعات
والعمل بالكتاب المدرسي

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 / 1 :إلى2014/ 10/16 :

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

أنشطة مرافقة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

يكتب االعداد من ( )10-19بالكلمات
يكتب االعداد من ()10-19

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

يعد من ()10-19

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :الرياضيات

الرقم

عنوان الوحدة  :ترتيب االعداد

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  44 - 30:عدد الحصص 20 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1

يقارن بين االعداد( اكثر من ,اقل من )

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

-2

يحدد العدد االصغر
يحدد العدد االكبر

البطاقات

األسئلة واألجوبة

3

يحدد العدد التالي
يحدد العدد السابق

المعداد

العمل مجموعات

اللوح والطباشير

والعمل بالكتاب المدرسي

-4
-5

يتعرف خط االعداد
يعين العدد على خط االعداد

المكعبات
الرسومات

والبطاقات الخاطفة

يستخدم خط االعداد بالعد القفزي (واحدات وقفز
اثنينات)

خامات البيئة

التمثيل ولعب األدوار

محسوسات

التعلم التعاوني

يتعرف العد الترتيبي

الحاسوب

-6

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

أنشطة مرافقة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

يكمل النمط بصورة صحيحة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

يستخدم خط االعداد في حل المسائل

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

أوراق عمل

المالحظة
والتدريبات والتمارين

يرتب االعداد من ()0-9تصاعديا
يرتب االعداد من ()0-9تنازليا

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 /19 :إلى2014/ 11/13 :

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :الرياضيات

الرقم
-1

عنوان الوحدة  :الجمع ضمن 9

النتاجات
يتعرف مكونات العدد 4
يتعرف مكونات العدد 5
يتعرف مكونات العدد 7,6

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  60 - 46:عدد الحصص 20 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

البطاقات

األسئلة واألجوبة

3

يتعرف مفهوم الجمع
يتعرف اشارتي ()=,+

المعداد

العمل مجموعات

-4
-5

يمثل على خط االعداد العملية الحسابية
يجد ناتج الجمع ضمن العدد9

اللوح والطباشير

والعمل بالكتاب المدرسي

المكعبات

والتدريبات والتمارين

-6
-7

يجد ناتج الجمع افقيا
يجد ناتج الجمع عاموديا

الرسومات

والبطاقات الخاطفة

-8

يضاعف العدد مع نفسه

خامات البيئة

التمثيل ولعب األدوار

-9

يحفظ مكونات االعداد

محسوسات

التعلم التعاوني

-2

الفترة الزمنية  :من  2014 /11 / 13 :إلى2014/12 /10 :

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

أنشطة مرافقة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

الحاسوب

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول األساسي
المبحث  :الرياضيات

الرقم

عنوان الوحدة  :الطرح ضمن العدد9

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  71 - 62:عدد الحصص 16 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

-1
-2

يتعرف مفهوم الطرح
يتعرف اشارة ()-

3
-4

يمثل على خط االعداد العملية الحسابية
يجد ناتج الطرح ضمن العدد9

-5
-6

يجد ناتج الطرح افقيا
يجد ناتج الطرح عاموديا

اللوح والطباشير

-7

يجد ناتج الطرح مع التبرير

المكعبات

والتدريبات والتمارين

-8

يجد ناتج الطرح من نفس العدد

الرسومات

والبطاقات الخاطفة

-9

يجد ناتج الطرح من الصفر
يميز بين طرح الكل وطرح الصفر

خامات البيئة

التمثيل ولعب األدوار

محسوسات

التعلم التعاوني

يصف العالقة بين الجمع والطرح

الكتاب المدرسي

التدريس المباشر

البطاقات

األسئلة واألجوبة

المعداد

العمل مجموعات
والعمل بالكتاب المدرسي

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 / 11 :إلى2014/12 / 30:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات
المعتمد على
األداء

أنشطة مرافقة

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................

متابعة الحل في
الكتاب
أوراق عمل

المالحظة

قائمة شطب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

الورقة والقلم
اختبار قصير

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

الحاسوب

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
عنوان الوحدة  :المادة وتغيراتها
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  27 - 4:عدد الحصص 10 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يتعرف خصائص المادة

 -الكتاب المدرسي

يوضح المقصود بالكتلة

السبورة الطباشير
واأللوان

يحدد وحدة قياس الكتلة
يقارن بين كتل المواد المختلفة

يصف التغيرات التي تح دث للمادة
ي قارن بين التغيرات الطبيعية والكيمائية التي
تحدث للمادة
يصنف تغيرات المادة إلى ضارة ونافعة

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 / 1 :إلى2014/10 / 2:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

المالحظة
التواصل

العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

مراجعة الذات

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

قائمة شطب
أسئلة وأجوبة

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

ورقة وقلم
استخدام الوسائل
المحسوسة
اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
عنوان الوحدة  :اجزاء النبات ووظائفها
المبحث  :العلوم

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  51 - 28:عدد الحصص 10 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الرقم

النتاجات

-1
-2

يتعرف اجزاء النبات (الجذر ,االوراق ,الساق,الزهرة )

 -الكتاب المدرسي

يتعرف اشكال الجذور

السبورة الطباشير
واأللوان

3
-4
-5
-6
-7
-8

يحدد وظائف كل جزء من أجزاء النبات (السيقان
,الجذور,الورقة,األزهار ,الثمار)
يتعرف اشكال السيقان
يحدد أجزاء الورقة
يحدد أجزاء الزهرة

-9

يستنتج إن النبات ذاتي التغذية
يرسم أجزاء النبات
يعظم قدرة الخالق عز وجل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 / 12 :إلى2014/11 / 9:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أوراق عمل
التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

المالحظة
التواصل

العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

مراجعة الذات

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

قائمة شطب
أسئلة وأجوبة

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

ورقة وقلم
استخدام الوسائل
المحسوسة
اختبار قصير

البطاقات
اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

)2

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
عنوان الوحدة  :القوى واالالت
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6
-7

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يصف القوة أنها سحب أو دفع

 -الكتاب المدرسي

ي فسر سبب سقوط األجسام على األرض عند قذفها
إلى األعلى

السبورة الطباشير
واأللوان

يذكر أهمية اآللة البسيطة

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب

يوضح مبدأ عمل
(الرافعة,السطح المائل,البكرة المفردة ,العج الت
المسننة )

-8
-9

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  69 - 52:عدد الحصص 8 :

يذكر أهمية استخدام (الرافعة,السطح المائل,البكرة
المفردة ,العجالت المسننة )
يتبع قواعد السالمة عند استخدام أي من الروا فع
واآلالت البسيطة

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 / 10 :إلى2014/12 / 3:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

ورقة وقلم
استخدام الوسائل
المحسوسة
اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

يذكر إشكال الروافع المختلفة واآلالت البسيطة
المتوفرة في الحياة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث األساسي
عنوان الوحدة  :الكون والحياة
المبحث  :العلوم

النتاجات

الرقم

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  87 - 70:عدد الحصص 8 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1
-2

 يوضح خصائص الشمسيحدد اهمية الشمس لالرض

3
-4

 -يفسر حدوث اليل والنهار

-5
-6

يصف حركة القمر
 -يذكراطوار القمر

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب

يوضح صفات االرض
يميز بين النجم والكوكب
يبين العوامل التي تجعل االرض كوكب الحياة

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

-7
-8
-9

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 / 9 :إلى2014/12 / 28:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

السبورة الطباشير
واأللوان

العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي

ورقة وقلم
استخدام الوسائل
المحسوسة
اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات
يقدر الخالق العظيم
يشكر هللا على نعمه

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
عنوان الوحدة  :الحيوانات
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  21 - 4:عدد الحصص 10 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يسمي صغار بعض الحيوانات

 -الكتاب المدرسي

يميز طرق تكاثر بعض الحيوانات

السبورة الطباشير
واأللوان

يميز التغيرات خالل مراحل دورة حياة الحيوان
يعتني بالحيوانات الموجودة في بيئته
يرفض ايذاء الحيوانات

-7
-8
-9

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 / 1 :إلى2014/10 / 2:

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

ورقة وقلم

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
عنوان الوحدة  :القياس
المبحث  :العلوم

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  39 - 22:عدد الحصص 10 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

الرقم

النتاجات

-1
-2

يقيس الطول باستخدام الشبر ,والقدم ,والمسطرة

 -الكتاب المدرسي

يقيس الطول بالسنتيميتر

السبورة الطباشير
واأللوان

3
-4
-5
-6
-7

يقيس السعة باللتر

-8
-9

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

يقارن بين كتل االشياء باستخدام الروز والميزان
يقيس سعة االوعية باستخدام الكوب ,والفنجان
,والمعلقة ,وغيرها

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 / 12 :إلى2014/11 / 10:

العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواص ل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

ورقة وقلم

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
عنوان الوحدة  :الحرارة
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يعدد مصادر الحرارة

 -الكتاب المدرسي

يذكر فوائد للحرارة

السبورة الطباشير
واأللوان

يستخدم ميزان الحرارة لقياس درجة الحرارة بدقة
يميز المواد الموصلة للحرارة من العازلة لها
يذكر فوائد المواد الموصلة للحرارة

-7
يذكر استخدامات وفوائد المواد العازلة
-8
-9

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  61 - 40:عدد الحصص 8 :

يتبع اجراءات السالمة العامة عند التعامل مع مصادر
الحرارة

الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 / 10:إلى2014/12 / 9:

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

ورقة وقلم

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني األساسي
عنوان الوحدة  :الضوء
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يصنف مواد الضوء الى طبيعية وصناعية

 -الكتاب المدرسي

يميز االجسام المعتمة من االجسام الشفافة

السبورة الطباشير
واأللوان

-5
-6
-7

يوضح االستخدامات الحياتية للعاكاسات

-8

يتجنب النظر المباشر الى الشمس واالضواء
الساطعة

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

يفسر تكون ظالل لالجسام
يربط شكل الظل بشكل الجسم

-9

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  75 - 62:عدد الحصص 8 :

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 / 9 :إلى2014/12 / 28:

العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

ورقة وقلم

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى :االول االساسي
عنوان الوحدة  :جسم االنسان وصحته
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يعدد أجزاء الجسم الرئيسة

 -الكتاب المدرسي

يعدد أعضاء الحس

السبورة الطباشير
واأللوان

-5
-6
-7

يمارس سلوكات صحيحة للمحافظة على صحة
جسمه

-8

يميز بين السلوكات الصحيحة والسلوكات الخطأ
للمحافظة على صحة جسمه

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

يعدد الحواس الخمسة
يحدد العضو المسؤول عن كل حاسة

-9

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  27 - 4:عدد الحصص 10 :

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 / 1 :إلى2014/10 / 12:

العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

ورقة وقلم

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول االساسي
عنوان الوحدة  :الكائنات الحية والجمادات
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يميز الكائنات الحية من الجمادات

 -الكتاب المدرسي

يعرف اهمية الغذاء للكائنات الحية

السبورة الطباشير
واأللوان

يوضح طريقة تكاثر النباتات
يسمي طرائق تكاثر الحيوانات

-7
-8
-9

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 39 - 28:

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 / 12 :إلى2014/11 / 4:

عدد الحصص 8 :

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

ورقة وقلم

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول االساسي
عنوان الوحدة  :الحيوانات
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  57 - 40:عدد الحصص 12 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يميز الحيوانات االليفة من غير االليفة

 -الكتاب المدرسي

يذكر فوائد بعض الحيوانات األليفة

السبورة الطباشير
واأللوان

-5
-6
-7

يصنف الحيوانات تبعا لنوع غطاء جسمها

-8

يعتني بالحيوانات ويرفق بها

-9

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

يصنف الحيوانات تبعا لنوع حركتها
يصنف الحيوانات تبعا لنوع غذائها

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 / 4 :إلى2014/12 / 9:

العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

ورقة وقلم

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول االساسي
عنوان الوحدة  :الصخور والتربة
المبحث  :العلوم

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  71 - 58:عدد الحصص 10 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

يذكر مكونات سطح االرض

 -الكتاب المدرسي

يذكر مكونات اليابسة

السبورة الطباشير
واأللوان

يصنف الصخور وفق لونها (فاتحة,غامقة)
يصنف الصخور وفق ملمسها (خشنة ,ملساء )
يصنف الصخور وفق لونها (فاتحة ,غامقة)

-7
يذكر امثلة على استخدامات التربة ,والصخور
-8
-9

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 / 9 :إلى2014/12 / 28:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني
التفكير الناقد

المختبر العلوم
المدرسي
الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

المالحظة

قائمة شطب

التواصل

أسئلة وأجوبة

مراجعة الذات

ورقة وقلم

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار
االستقصاء

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

اختبار قصير

اللوحات الكرتونية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول االساسي
عنوان الوحدة  :الدرس رسولنا والقرآن الكريم
المبحث :التربية االسالمية

الرقم

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات 13 - 5:

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1

ذكر نسب سيدنا محمد صلى هللا عليه واله وسلم

-2

توضيح مكان والدة سيدنا محمد عليه الصالة و
السالم
تقدير اهمية رعاية عبد المطلب للنبي محمد عليه و
القران الكريم
الصالة و السالم
اشرطة سور من
القران الكريم
تقدير اهمية رعاية ابي طالب للنبي محمد عليه
الصالة و السالم
الحاسوب
اداء انشود ة نسب سيدنا محمد عليه الصالة و
مواد األنشطة الواردة
السالم
الحرص على محبة سيدنا محمد عليه و اله الصالة في الكتاب
و السالم
البطاقات
توضيح المفاهيم و المصطلحات االتية :بوساطة,
جبريل عليه السالم ,سيدنا محمد عليه الصالة
اللوحات الكرتونية
والسالم
كتاب
السيرة النبوية
تعظيم اهمية المالئكة عليهم و السالم

3
-4

-5
-6
-7
-8
-9

عدد الحصص 10 :

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 / 7 :إلى2014/10 / 16:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

السبورة الطباشير
واأللوان

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني

المالحظة
المعتمد على
االداء

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

قائمة شطب
سلم تقدير

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

التدريب
اداء مهارة االنشاد

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

أوراق عمل

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :االول االساسي
المبحث  :التربية االسالمية عنوان الوحدة  :اركان االسالم  +اداب قضاء الحاجة  +الوضوء الصفحات 20 - 14:

الرقم
-1
-2
3
-4

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

ذكر اركان االسالم الخمسة بالترتيب

 -الكتاب المدرسي

اتقان النطق بلفظ الشهادتين

السبورة الطباشير
واأللوان

استراتيجيات التدريس

عدد الحصص 10 :

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 / 16 :إلى2014/11 / 5:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني

ذكر اداب قضاء الحاجة
القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

-5
-6

تطبيق اداب قضاء الحاجة بصورة صحيحة

-7

حفظ دعاء قضاء الحاجة

-8

ذكر اعمال الوضوء

-9

تطبيق اعمال الوضوء مرتبة بصورة صحيحة

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

الحرص على الوضوء للصالة

البطاقات

استنتاج اهمية الوضوء للصالة

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب

اداء انشودة الوضوء بصوت منغم

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

التدريب
اداء مهارة االنشاد

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

أوراق عمل

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :االول االساسي
المبحث :التربية االسالمية
الصفحات  36-27عدد الحصص 12 :

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الفصل الدراسي  :االول

عنوان الوحدة  :اداب تالوة القران الكريم  +سورة الفاتحة  +االستئذان  +السيدة خديجة رضي هللا عنها
الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 / 6 :إلى2014/12 / 6:

النتاجات
ذكر اداب تالوة القران الكريم
تطبيق اداب تالوة القران الكريم
بيان اهمية االلتزام باداب تالوة القران الكريم
ذكر اهم ما ترشد اليه سورة الفاتحة
تالوة ايات سورة الفاتحة تالوة سليمة
تقدير اهمية تالوة سورة الفاتحة في الصالة
بيان اداب االستئذان في االسالم
قراءة حديث االستئذان قراءة صحيحة غيبا
تطبيق اداب االستئذان بشكل صحيح
تقدير اهمية االستئذان في حياة االنسان
ذكر اسم زوجة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم
تقدير اهمية دور السيدة خديجة رضي هللا عنها في
نشر االسالم

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

السبورة الطباشير
واأللوان

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

التدريب
اداء مهارة االنشاد

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الفصل الدراسي  :االول

الصف  /المستوى  :االول االساسي
عنوان الوحدة :سورة الكوثر  +تحية االسالم  +سورة االخالص  +بر الوالدين
المبحث :التربية االسالمية
الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 / 7 :إلى2014/12 / 30:
الصفحات  49 - 36عدد الحصص 10 :

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6

النتاجات
ذكر العبادة التي وردت في سورة الكوثر
تالوة سورة الكوثر تالوة سليمة غيبا
تقدير اهمية عيد االضحى للمسلمين
ذكر تحية االسالم ورد التحية
قراءة حديث تحية االسالم قراءة صحيحة غيبا
تقدير اهمية القاء تحية االسالم على الناس

-7

استخراج صفات هللا تعالى في الواردة في االيات
الكريمة من سورة االخالص
تالوة سورة االخالص تالوة سليمة غيبا

-9

توضيح صور من بر الوالدين
قراءة الدعاء للوالدين قراءة صحيحة
تقدير اهمية بر الوالدين في الحياة الدنيا واالخرة

-8

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

السبورة الطباشير
واأللوان

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

التدريب
اداء مهارة االنشاد

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :الثاني االساسي
عنوان الوحدة  :القرآن الكريم,تعلم القران ,من اداب تالوة القران ,من فضائل الوضوء
المبحث :التربية االسالمية
الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 / 7 :إلى2014/10 / 2:
الصفحات  13 - 5:عدد الحصص 10 :

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6
-7
-8

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

التعريف بالقران الكريم

 -الكتاب المدرسي

حفظ الحديث النبوي الذي يحرص على تعلم القران
غيبا

السبورة الطباشير
واأللوان

ذكر اداب تالوة القران الكريم
ذكر اللغة التي نزل بها القران

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

الوضوء عند تالوة القران الكريم

الحاسوب

ذكر فضائل الوضوء

-9

استراتيجيات التدريس

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

التدريب
اداء مهارة االنشاد

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني االساسي
عنوان الوحدة  :من الدرس الخامس الى التاسع
المبحث :التربية االسالمية

الرقم

النتاجات

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  32 -14 :عدد الحصص 14 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

-1
-2

تعداد اعمال الوضوء
تطبيق الوضوء تطبيقا صحيحا
ذكر مبطالت الوضوء
حفظ الحديث غيبا ( من توضأ )...

-5
-6

حفظ سورة القدر غيبا
ذكر اسم الليلة التي نزل فيها القران الكريم

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

انشاد أنشودة قراني منغما

الحاسوب

معرفة قصة سيدنا ابراهيم عليه السالم

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

3
-4

-7
-8
-9

عبادة هللا تعالى وحده
قول اشهد ان ال اله اال هللا  ...بعد االنتهاء من
الوضوء

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 /10/ 2 :إلى2014/11 / 5:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

السبورة الطباشير
واأللوان

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

التدريب
اداء مهارة االنشاد

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثاني االساسي
عنوان الوحدة  :من الدرس العاشر للرابع عشر
المبحث :التربية االسالمية

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6
-7

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

تعداد اركان االسالم مرتبة

 -الكتاب المدرسي

التوجه في الصالة الى الكعبة المشرفة

السبورة الطباشير
واأللوان

سرد قصة اصحاب الفيل
تالوة سورة الفيل غيبا
التحدث عن الرسو عليه الصالة والسالم في شبابه
االقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم في حس ن
اخالقه

الفصل الدراسي  :االول
الصفحات  50-33:عدد الحصص 14 :

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 / 6 :إلى2014/12 / 6:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

-8
-9

احسان التعامل مع اليتيم

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

مقترحات :
..................
..................
..................

التدريب
اداء مهارة االنشاد

شكر هللا تعالى على نعمه
البطاقات
تالوة سورة الضحى غيبا
اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :الثاني االساسي
الصفحات 63 -51:
المبحث  :التربية االسالمية عنوان الوحدة  :من الدرس الخامس عشر الى الثامن عشر

الرقم

النتاجات

-1
-2

معرفة ان اول من اسلم من الصبيان سيدنا علي
بن ابي طالب رضي هللا عنه

3
-4

توضيح صلة القرابة بين الرسول عليه الصالة
والسالم وعلي بن ابي طالب رضي هللا عنه

-5
-6
-7

االلتزام في اداب دخول المسجد
قراءة دعاء دخول المسجد غيبا
قراءة دعاء الخروج من المسجد غيبا

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

عدد الحصص 10 :

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 / 7 :إلى2014/12 / 30:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

السبورة الطباشير
واأللوان

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب

-8

التعاون مع افراد االسرة في اعمال البيت

-9

قراءة حديث (االحسان الى الجار غيبا )

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

التدريب
اداء مهارة االنشاد

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :الثالث االساسي
الصفحات 21-4:
عنوان الوحدة  :من الدرس االول الى الدرس السادس
المبحث :التربية االسالمية

الرقم

النتاجات

-1
-2

معرفة معنى الرحيم
ذكر بعض النعم التي انعمها هللا علينا

3
-4

معرفة عمر الرسول عليه الصالة والسالم حين
نزل عليه الوحي
سرد قصة نزول الوحي على الرسوال عليه الصالة
والسالم
تالوة سورة العلق غيبا
معرفة معاني المفردات (علق  ,ليطغى  ,الناصية ,
فليدعو نادية  ,الزبانية)
شكر هللا تعالى على نعمة العقل والعلم االلتزام
باوامر هللا تعالى
معرفة عدد سنوات الدعوة سرا
معرفة اول من اسلم من النساء  ,من الرجال  ,من
الصبيان
ذكر اسم المكان الذي اجتمع فيه الرسول عليه
الصالة والسالم في بداية الدعوة ( دار ابن ا بي
االرقم )
تقدير تضحيات الصحابة رضي هللا عنهم في سبيل
الدعوة الى االسالم

-5
-6
-7
-8
-9

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

عدد الحصص 14 :

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 9 / 7 :إلى2014/10 / 2:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

السبورة الطباشير
واأللوان

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

التدريب
اداء مهارة االنشاد

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :الثالث االساسي
عنوان الوحدة  :من الدرس السابع الى الدرس الثاني عشر الصفحات 39-22:عدد الحصص 14 :
المبحث :التربية االسالمية

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6
-7

النتاجات

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

حفظ الحديث النبوي (حرمة ترويع المسلم ) غيبا

 -الكتاب المدرسي

ذكر مجموعة اعمال تحافظ على النظافة

السبورة الطباشير
واأللوان

معرفة شروط صحة الصالة
الحرص على اداء الصالة في سورة صحسحه
حفظ الحديث النبوي ( فضل الصدق ) غيبا
طيبق اداب الحديث

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 10 / 2 :إلى2014/11 / 5:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة
العمل الجماعي
التعلم التعاوني

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب

-8

حفظ سورة الماعون غيبا

-9

فعل الخيرات طلبا لمرضاة هللا تعالى

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

التدريب
اداء مهارة االنشاد

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :الثالث االساسي
الصفحات 49-40:
عنوان الوحدة  :الدرس الثالث عشر الى السادس عشر
المبحث :التربية االسالمية

الرقم

النتاجات

-1
-2

معرفة معنى اسم هللا العليم
مراقبة هللا في الحديث

3
-4

تالوة سورة البلد تالوة صحيحة
معرفة معاني المفردات ( البلد  ,حل  ,كبد  ,ل بدا ,
النجدين  ,العقبة  ,فك رقبة ,الميمنة  ,المشئمة ,
مؤصدة )

-7

حفظ اية الكرسي غيبا
الحرص على قراءة اية الكرسي على كل صالة
مفروضة
معرفة معنى ( وال يؤوده حفظهما  ,سنة )

-5
-6

-8
-9

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

عدد الحصص 12 :

استراتيجيات التدريس

الفترة الزمنية  :من  2014 / 11 / 6 :إلى2014/12 /1:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

السبورة الطباشير
واأللوان

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب
مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

التدريب
اداء مهارة االنشاد

اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................
مقترحات :
..................
..................
..................

البطاقات

)2

التأمل الذاتي
حول الوحدة

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى  :الثالث االساسي
الصفحات 61-50:
عنوان الوحدة  :الدرس السابع عشر الى الحادي والعشرون
المبحث :التربية االسالمية

الرقم
-1
-2
3
-4
-5
-6
-7

النتاجات
ذكر اداب زيارة المريض
شكر هللا تعالى على نعمة الصحة
كتابة دعاء زيارة المريض
تالوة سورة الهمزة تالوة صحيحة
االستعاذة باهلل من وسوسة الشيطان الرجيم
التميز بين خلق المالئكة وابليس
التميز بين موقف المالئكة من السجود الدم عليه
السالم وابليس

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم)

استراتيجيات التدريس

عدد الحصص 12 :

الفترة الزمنية  :من  2014 / 12 / 2 :إلى2014/12 / 30:

التقويم
األدوات
اإلستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي

أنشطة مرافقة
أوراق عمل

التدريس المباشر
األسئلة واألجوبة

السبورة الطباشير
واأللوان

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

القران الكريم
اشرطة سور من
القران الكريم

المالحظة

قائمة شطب

المعتمد على
االداء

سلم تقدير

التعلم باألنشطة
التمثيل ولعب األدوار

تنفيذ األنشطة في
الكتاب المدرسي
استخدام الوسائل
المحسوسة

الحاسوب

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعر بالرضا عن..................
..................
..................
 التحديات :..................
..................
..................

-8
-9

حفظ سورة الكافرون غيبا
معرفة موقف السيدة خديجة رضي هللا عنها عند
نزول الوحي على الرسول عليه الصالة والسالم
استنتاج ثالثة من اخالق الرسول عليه السالم
حب سيدنا محمد عليه الصالة والسالم والتحلي
بأخالقه

مواد األنشطة الواردة
في الكتاب

مقترحات :
..................
..................
..................

التدريب
اداء مهارة االنشاد

البطاقات
اللوحات الكرتونية
كتاب
السيرة النبوية
أوراق عمل

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية
الصف  /المستوى  :الثالث االساسي
المبحث :االتربية االجتماعية والوطنية

الوحدة
االولى
من- 7
9لغاية
11- 7

النتاجات
معرفة المفاهيم االتية
الحقوق  ,الواجبات  ,االمن
ممارسة الواجبات المدرسية والمنزلية
والمجتمعية كمواطن صالح
تقدير اهمية االمن في الحياة

الثانية معرفة قيم العدالة والمساواة  ,والتسامح
من  - 8معرفة قيم العدالة والمساواة  ,والتسامح ( في
 11لغاية حياة الرسول عليه الصالة والسالم )
 12- 30معرفة قيم العدالة والمساواة  ,والتسامح ( في
الحياة اليومية)

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

الفصل الدراسي  :االول

المواد والتجهيزات
مصادر التعلم

التقويم

استراتيجيات التدريس
اإلستراتيجيات

األدوات

اقالم  ,اوراق  ,كرتون التدريس المباشر  /اسئلة
واجوبة  ,العرض
 ,الوان  ,مالحق
التوضيحي
دفتر قالب
التدريب
اداء المهارة

التقويم المعتمد على
االداء

سلم تقدير عددي

ورقة عمل
ومالحق

اقالم  ,اوراق  ,كرتون التدريس المباشر  /اسئلة
واجوبة  ,العرض
 ,الوان  ,مالحق
التوضيحي
دفتر قالب
التدريب
اداء المهارة

التقويم المعتمد على
االداء

سلم تقدير عددي

ورقة عمل
ومالحق

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

أنشطة مرافقة

التاريخ:
التاريخ:

التأمل الذاتي
حول الوحدة
اشعر بالرضا عن

التحديات :

الخطة الفصلية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصلية

معلومات عامة عن الطلبة:
إعداد المعلمين/المعلمات )1 :وداد فوزي

)2

)3
مديرة المدرسة/االسم والتوقيع:
المشرف التربوي/االسم والتوقيع:

Form# QF71-1-47 rev.a

التاريخ:
التاريخ:

