
 1 

 

 

 3عدد الحصص:    التارٌخ :   الدرس: أحادٌث نبوٌة شرٌفة     المادة المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر      عشر الشرعً   حاديالصف ال                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 .سهًٍخ عهسٌخ لساءح ؽبيٌشاأل مسأر أٌ

 

 انشسٌف أٌ رؼسف انؾدٌش

 

 انظؼجخ. انًفسياد فسسر أٌ

  

 .اٌَبد فً انسئٍسخ األفكبز سزخسطر أٌ

 

 .انفٍُخ انظىز ىػؼر أٌ 

 

 .أؽبيٌشا يالنخ ىػؼر أٌ

 

 غٍت االسئهخ .ر أٌ 

 .زض يٍ خالل ؽسػ ثؼغ االسئهخ نزًهٍد نهدا

 لساءح عهسٌخ طؾٍؾخ وسهًٍخ ويؼجسح  ؽبيٌشلساءح األ

لساءح عهسٌخ وطؾٍؾخ  ٌشؽبيلساءح األطبنجبد ركهٍف ان

 .ويؼجسح

 .  ذكس يؼبًَ انًفسياد انغدٌدح طبنجبدركهٍف ان 

 .اهى االفكبز ثركس ٍوركهٍفهؽبيٌش ثبألبنجبد يُبلشخ انط

وانىلىف ػهى ثؼغ  ؽبيٌشرفسٍس ثؼغ األ بنجبدركهٍف انط 

 ثؼغ انمؼبٌب انُؾىٌخ وانهغىٌخ .صى  االسبنٍت االَشبئٍخ ويٍ

 االسئهخ انًدوَخ فً انكزبة انًمسزؽم  بنجبدركهٍف انط 

 يالؽظخ لساءح انطبنجبد

االفكبز انىازيح  ياذكس

 ؽبيٌش.فً األ

اصُبء  بنجبديالؽظخ انط

 اانزفسٍس

فسسي انًفسياد رؼىل 

 .انطبػىٌ.

 وػؾً انظىز انفٍُخ 

 يزبثؼخ االعبثبد
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 3عدد الحصص:   التارٌخ :               الدرس: بطٌبة     لمطالعة والقواعد والعروض والتعبٌرا      عشر الشرعً الصف الحادي             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت المالحظا التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

ػٍ ؽٍبح انشبػس ؽسبٌ  اٌ رركس انطبنجخ َجرح 

 ثٍ صبثذ.

 أٌ رزؼسف انطبنجخ يُبسجخ انُض

 

 أٌ رمسأانطبنجخ انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح

 أٌ رسزخسط انطبنجخ االفكبز انسئٍسخ فً انُض

 أٌ رركس يؼبًَ انًفسياد

 أٌ رىػؼ انطبنجخ انظىز انفٍُخ

 

 أٌ رؾم االسئهخ 

 

 

 بػس ؽسبٌ ثٍ صبثذ.ح ػٍ ؽٍبح انشذكس َجر

 انزؼسف ػهى يُبسجخ انُض

 لساءح انطبنجبد نهُض لساءح عهسٌخ يؼجسح

 اسزخساط االفكبز انسئٍسخ فً انُض

 رىػٍؼ ثؼغ يؼبًَ انًفسياد

 رىػٍؼ انظىز انفٍُخ

 ؽم االسئهخ

ح ػٍ ؽٍبح انشبػس اذكسي َجر

 ؽسبٌ ثٍ صبثذ.

 يب يُبسجخ انُض؟

 يالؽظخ لساءح انطبنجبد

 كبز انسئٍسخاسزخسعً االف

 يب يؼُى انصوال و كُف؟

 وػؾً انظىز انفٍُخ انىازيح

 يزبثؼخ انؾم وردلٍمه

 



 3 

 

 

 

 3عدد الحصص:            التارٌخ :            أسلوب الشرطالدرس:      المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر      عشر الشرعً الصف الحادي                   

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 أٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انزًهٍد

 ٌخ يؼجسحأٌ رمسأ انطبنجخ االيضهخ لساءح عهس

 

 أٌ رؾدي انطبنجخ أياح انشسؽ وفؼهه وعىاثه

 اثً نفؼم انشسؽ وعىاثه.أٌ رجٍٍ انطبنجخ انؾكى االػس

 

 ثٍٍ أيواد انشسؽ انغبشيخ وغٍس انغبشيخ. أٌ رفسق انطبنجخ

 

 

 أٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 رًهٍد ؽىل أسهىة انشسؽ.

 كزبثخ االيضهخ ػهى انسجىزح صى لساءح انطبنجبد نهب

ضهخ ػٍ ؽسٌك رؾدٌد أياح انشسؽ وفؼهه اليشسػ ا

 وعىاثه.

 نفؼم انشسؽ وعىاثه. ثٍبٌ انؾكى االػساثً

ثٍٍ أيواد انشسؽ انغبشيخ وغٍس  انزفسٌك

 انغبشيخ.

 ؽم االسئهخ

 

 يالؽظخ اعبثخ انطبنجبد

 يالؽظخ لساءح انطبنجبد

ؽديي أياح انشسؽ وفؼهه 

 وعىاثه.

ثًٍُ انؾكى االػساثً نفؼم 

 انشسؽ وعىاثه.

ثٍٍ أيواد انشسؽ انغبشيخ  فسلً

 يٍ غٍس انغبشيخ .

 يزبثؼخ ؽم انطبنجبد
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 2عدد الحصص:               التارٌخ :        بحر الرملالدرس:      والتعبٌر المطالعة والقواعد والعروض      عشر الشرعً       الصف الحادي            

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 أٌ رغٍت انطبنجخ أسئهخ انًساعؼخ

 

 أٌ رمسأ انطبنجخ االيضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 أٌ رزؼسف يفزبػ انجؾس انًزمبزة

 

 سوػٍبأٌ رمطغ االثٍبد انشؼسٌخ ػ

 

 أٌ رؼٍٍ رفؼٍالد انجؾس انسئٍسخ وطىزهب فً االثٍبد

 

 أٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 يساعؼخ ػبيخ فً انؼسوع

 

 كزبثخ االيضهخ ػهى انسجىزح ولساءرهب يٍ انطبنجبد

 أٌ رزؼسف رفؼٍالد ثؾس انسيم

 رمطٍغ االثٍبد انشؼسٌخ ػسوػٍب

 

 

 رؼٍٍٍ رفؼٍالد انجؾس انسئٍسخ وطىزهب فً االثٍبد

 

 االسئهخ ؽم

  يالؽظخ اعبثبد انطبنجبد

 يالؽظخ لساءح انطبنجبد

 اذكسي رفؼٍالد ثؾس انسيم

 لطؼً االثٍبد انشؼسٌخ ػسوػٍب

ػًٍُ رفؼٍالد انجؾس انسئٍسخ 

 وطىزهب فً االثٍبد

 يزبثؼخ انؾم وردلٍمه
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 1عدد الحصص:                 التارٌخ :               المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر    الدرس: التعبٌر       عشر الشرعً الصف الحادي                        

 

 

 المالحظات  التقوٌم  واألنشطة والوسائلاألسالٌب  االهداف

 أٌ رغٍت انطبنجخ ػهى ثؼغ االسئهخ

 أٌ رمسأ انؼُىاٌ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 أٌ رؼطً انطبنجخ أفكبزا ػبيخ ؽىل يىػىع انزؼجٍس

 

 أٌ رسرت انطبنجخ االفكبز انسئٍسخ رسرٍجب يُطمٍب

 

 أٌ ركزت انطبنجخ يىػىػب فً ؽدوي سذ فمساد

 انؼبيخ فً كزبثخ يىػىع انزؼجٍسيساعؼخ انمىاػد  

كزبثخ انؼُىاٌ ػهى انسجىزح ولساءح انطبنجبد نه لساءح 

 عهسٌخ يؼجسح

 اػطبء أفكبز ػبيخ ؽىل انًىػىع

 ""يسؤونٍخ انؾبكى انساػً اشاء زػٍزه

 رسرٍت االفكبز رسرٍجب يُطمٍب ٌزُبست يغ انًىػىع

 

 كزبثخ يىػىع فً ؽدوي سذ فمساد

 

   يالؽظخ اعبثخ انطبنجبد

 يالؽظخ لساءح انطبنجبد

 

يباالفكبز انسئٍسخ انزً رُدزط 

 رؾذ هرا انؼُىاٌ

زرجً االفكبز انىازيح رسرٍجب 

 يُطمٍب ٌزُبست يغ انًىػىع

يزبثؼخ يىػىػبد انطبنجبد 

 ورظؾٍؾهب وردلٍمهب
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 2عدد الحصص:  التارٌخ :            الدرس: االعالم ماضٌا وحاضرا   ر   المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌ   عشر الشرعً الصف الحادي                

 

 

 

           

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 أٌ رغٍت انطبنجخ ػٍ أسئهخ انزًهٍد

 أٌ رغٍت انطبنجخ ػٍ أسئهخ انمساءح انظبيزخ

 

 أٌ رمسأ انطبنجخ انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح

 خ يؼبًَ انًفسياد انغدٌدحأٌ رسزخسط انطبنج

 أٌ رسزُزظ انطبنجخ االفكبز انسئٍسخ

 

أٌ رىػؼ انطبنجبد انظىز انفٍُخ انىازيح فً 

 اندزض

 أٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 تمهٌد عام عن أدب االعالم.

قراءة الدرس قراءة صامتة ثم طرح بعض 

 االسئلة

 قراءة المعلمة ثم قراءة الطالبات المجٌدات

 مفردات الجدٌدةاستخراج معانً ال

 استنتاج االفكار الرئٌسة فً الدرس

 

 توضٌح الصور الفنٌة الواردة فً الدرس

 حل االسئلة

 مالحظة اجابة الطالبات

 مالحظة اجابة الطالبات

 

 مالحظة قراءة الطالبات

 استخرجً معانً المفردات الجدٌدة

 ما االفكار الرئٌسة فً الدرس؟

وضحً الصور الفنٌة الواردة فً 

 سالدر

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 2عدد الحصص:    التارٌخ :                خلٌل الرحمنالدرس:    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر               عشر الشرعًالصف الحادي            

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 بنجبد ػهى اسئهخ انًساعؼخأٌ رغٍت انط

 أٌ رمسأ انطبنجبد انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 

 كس انطبنجخ َجرح ػٍ ؽٍبح انشبػس يؼزص انمطت.أٌ رر

 

 أٌ رسزخسط انطبنجخ يؼبًَ انًفسياد انغدٌدح

 أٌ رسزُزظ انطبنجخ االفكبز انىازيح فً انمظٍدح

 

 أٌ رىػؼ انطبنجخ انظىز انفٍُخ انىازيح فً انُض

 

 

 انطبنجخ االسئهخ أٌ رؾم

 مراجعة عامة فً الدرس السابق

قراءة المعلمة للنص ثم قراءة الطالبات الجهرٌة 

 المعبرة

 ذكر نبذة عن حٌاة الشاعر معتز القطب

 استخراج معانً المفردات الجدٌدة

 استنتاج االفكار الواردة فً القصٌدة

 توضٌح الصور الفنٌة الواردة فً النص

 

 حل االسئلة

 بات الطالباتمالحظة اجا

 مالحظة قراءة الطالبات

اذكري نبذة عن حٌاة معتز 

 القطب

 استخرجً معانً :التكاٌا،الٌم.

 ما االفكار الواردة فً القصٌدة؟

 ضحً جمال التصوٌر.و

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 2عدد الحصص:            التارٌخ :                 درس: التعجبالعروض والتعبٌر   الالمطالعة والقواعد و   عشر الشرعً الصف الحادي                       

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 أٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ

 

 أٌ رمسأ انطبنجخ االيضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 أٌ رؼسف انطبنجخ انزؼغت يؼٍُخ أزكبَه.

 

 زؼغت انمٍبسً.أٌ رؾدي انطبنجخ طٍغ ان

 أٌ رؼسة اسهىة انزؼغت.

أٌ رجٍٍ انطبنجخ أنشسوؽ انىاعت رىافسهب فً فؼم 

 انزؼغت.

 بنجخ ثٍٍ انزؼغت انمٍبسً وانسًبػً.أٌ رفسق انط

 

 

 أٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 

 مراجعة عامة حول االسالٌب اللغوٌة  

كتابة االمثلة على السبورة ثم قراءتها قراءة 

 جهرٌة معبرة

مثلة عن طرٌق تعرٌف التعجب.وبٌان رح االش

 أركانه.وتوضٌح صٌغه.

 بٌان الحكم االعرابً لجملة التعجب.

 بٌان الشروط الواجب توافرها فً فعل التعجب

 التفرٌق بٌن التعجب القٌاسً والسماعً.

 

 .حل االسئلة

 

 

 مالحظة اجابة الطالبات

 مالحظة قراءة الطالبات

 عرفً التعجب.

 ٌاسً.حددي صٌغ التعجب الق

بٌنً الحكم االعرابً لجملة 

 التعجب.

بٌنً الشروط الواجب توافرها 

 لفعل التعجب.

فرقً بٌن التعجب القٌاسً 

 والسماعً.

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 2عدد الحصص:    التارٌخ :                  س: البحر الرجزلتعبٌر       الدرالمطالعة والقواعد والعروض وا    عشر الشرعً  الصف الحادي                 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ

 

 اٌ رمسأ انطبنجخ االيضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 

 اٌ رزؼسف يفزبػ انجؾس انكبيم

 

طٍؼب اٌ رمطغ انطبنجخ االثٍبد انشؼسٌخ رم

 ػسوػٍب

 

اٌ رؼٍٍ انطبنجبد رفؼٍالد انجؾس انسئٍسخ 

 وطىزهب فً االثٍبد

 اٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 

 مراجعة عامة بعلم العروض ومصطلحاته.

كتابة االمثلة على السبورة وقراءة الطالبات قراءة 

 جهرٌة معبرة

 التعرٌف بتفعٌالت البحر الكامل االصلٌة وصورها

 روضٌاتقطٌع االبٌات تقطٌعا ع

 

 تعٌٌن تفعٌالت البحر الرئٌسة وصورها

 حل االسئلة

 

 

 

 مالحظة اجابات الطالبات

 مالحظة قراءة االمثلة

 

 ما هً تفعٌالت بحر الرجز

 ؟وصورها

 قطعً االبٌات تقطٌعا عروضٌا

عٌنً تفعٌالت البحر الرئٌسة 

 وصورها

 متابعة حل وتدقٌقه

 



 11 

 

           

                  

 1عدد الحصص:         التارٌخ :                     الصف الحادي عشر الشرعً   المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر   الدرس: التعبٌر                    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجبد ػهى اسئهخ انًساعؼخ 

 ح عهسٌخ يؼجسح لساء اٌ رمسأ انطبنجخ انؼُىاٌ

 

 اٌ رؼطً انطبنجبد افكبزا ػبيخ ؽىل انًىػىع

 اٌ رسرت االفكبز رسرٍجب يُطمٍب

 

 فً ؽدوي سذ فمساد اٌ ركزت انطبنجخ يمبال

 

 انمىاػد انؼبيخ فً كزبثخ انًمبل.يساعؼخ 

 

كزبثخ ػُىاٌ انسسبنخ ػهى انسجىزح صى لساءح 

 انطبنجبد نهؼُىاٌ لساءح عهسٌخ 

 

 لبل رؼبنى: ؽىل انًىػىع. اػطبء افكبز ػبيخ

"ٌب اٌهب انرٌٍ ايُىا اٌ عبءكى فبسك ثُجأ فزجٍُىا 

أٌ رظٍجخا لىيب ثغهبنخ فزظجؾىا ػهى يب فؼهزى 

 "َبييٍٍ

 

 رسرٍت االفكبز رسرٍجب يُطمٍب ٌزُبست يغ انًىػىع

 

 فً ؽدوي سذ فمساد كزبثخ يمبال

  مالحظة اجابة الطالبات

 

 يالؽظخ لساءح انطبنجبد

 

بز انسئٍسخ انزً رُدزط رؾذ يب االفك

 هرا انؼُىاٌ

زرجً االفكبز انىازيح رسرٍجب يُطمٍب 

 ٌزُبست يغ انًىػىع

يزبثؼخ زسبئم انطبنجبد ورظؾٍؾهب 

 وردلٍمهب
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 2عدد الحصص:   التارٌخ :                العربتعبٌر     الدرس: نماذج من وصاٌا الصف الحادي عشر الشرعً            المطالعة والقواعد والعروض وال       

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انزًهٍد

 

 اٌ رغٍت انطبنجبد ػهى اسئهخ انمساءح انظبيزخ 

 

 اٌ رمسأ انطبنجخ انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح 

 

 انغدٌدح اٌ رسزخسط انطبنجبد يؼبًَ انًفسياد 

 

 اٌ رسزُزظ انطبنجخ االفكبز انسئٍسخ انىازيح فً اندزض

 

 

 اٌ رىػؼ انطبنجخ انظىز انفٍُخ انىازيح فً اندزض

 

 اٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ 

 الوصٌة والحكمة والمثل. تمهٌد عام عن

قراءة الطالبات قراءة صامتة وطرح بعض 
 االسئلة 

 قراءة المعلمة ثم قراءة الطالبات 

 معانً المفردات الجدٌدة استخراج 

 

 استنتاج االفكار الرئٌسة الواردة فً الدرس

 

 توضٌح الصور الفنٌة الواردة فً الدرس

 حل االسئلة 

 

 مالحظة اجابات الطالبات

 مالحظة اجابات الطالبات

 

 مالحظة قراءة الطالبات 

استخرجً معانً المفردات 

 الجدٌدة

ما االفكار الرئٌسة الواردة فً 

 الدرس؟

حً الصور الفنٌة الواردة وض

 فً الدرس

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 2عدد الحصص:        التارٌخ :                     الدرس: األسماء الخمسة  والعروض والتعبٌرالصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد                     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ

 

 اٌ رمسأ انطبنجخ االيضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 

 اٌ رؼٍٍ انطبنجخ األسًبء انخًسخ .

 

ة االسًبء اٌ رجٍٍ انطبنجخ شسوؽ  اػسا

 انخًسخ.

 أٌ رؼسة االسًبء انخًسخ.

 

 .اٌ رؾم انطبنجخ االيضهخ

 يساعؼخ  ػاليبد االػساة االطهٍخ وانفسػٍخ.

كزبثخ االيضهخ ػهى انسجىزح ولساءح انطبنجبد 

 ناليضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 االيضهخ  ثزؼٍٍٍ االسًبء انخًسخشسػ 

 ثٍبٌ شسوؽ اػساة االسًبء انخًسخ

 انخًسخ اػساثب ربيب.اػساة االسًبء 

 ؽم االسئهخ

 

 

 يالؽظخ اعبثخ انطبنجبد

 يالؽظخ لساءح انطبنجبد

 ؽديي االسًبء انخًسخ فً االيضهخ

ثًٍُ شسوؽ اػساة االسًبء 

 انخًسخ ثبنؾسوف.

 أػسثً االسًبء انخًسخ.

 يزبثؼخ انؾم وردلٍمه
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 2الحصص:  عدد                 التارٌخ :   حادي عشر الشرعً        المادة المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر     الدرس: التعبٌرالصف ال           

 

 

 

 

                  

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ

 اٌ رمسأ انطبنجخ انؼُىاٌ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 

 اٌ رؼطً انطبنجخ افكبزا ػبيخ ؽىل يىػىع انزؼجٍس

 

 

 اٌ رسرت االفكبز رسرٍجب يُطمٍب

 

 اٌ ركزت انطبنجخ زسبنخ انى طدٌك.

 مراجعة القواعد العامة لكتابة موضوع التعبٌر

كتابة العنوان على السبورة وقراءة الطالب 
 قراءة جهرٌة سلٌمة

 اعطاء افكار عامة حول الموضوع

" ررسالة الى صدٌق عزٌز ، أدعوه فٌها بالجد 
 "واالجتهاد.

 ب االفكار ترتٌبا منطقٌا .ترتٌ

 رسالة. كتابة

 مالحظة اجابات الطالبات

 قراءة الطالبات مالحظة

ما االفكار الرئٌسة التً 

 تندرج تحت هذا العنوان

ترتٌبا رتبً االفكار 

 موضوعٌا .

 رسائل الطالباتمتابعة 
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 2عدد الحصص:                التارٌخ :       رسالة عبد الحمٌد الدرس: الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر                  

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انزًهٍد

 أٌ رزؼسف انكبرت ػجد انؾًٍد انكبرت.

 أٌ رؼسف انسسبنخ.

 

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انمساءح انظبيزخ 

 

 اٌ رمسأ انطبنجخ انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 ٌ رسزخسط يؼبًَ انًفسياد انغدٌدحا

 

 اٌ رسزُزظ االفكبز انىازيح فً اندزض

 

 اٌ رىػؼ انظىز انىازيح فً اندزض

 اٌ رؾم االسئهخ

 تمهٌد حول عبد الحمٌد الكاتب.

 تعرٌف فن الرسالة.

 

 قراءة النص قراءة صامتة ثم طرح بعض االسئلة

 قاراءة المعلمة ثم قراءة الطالبات قراءة جهرٌة سلٌمة

 

 استخراج معانً المفردات الجدٌدة

 

 استنتاج االفكار الرئٌسة الواردة فً الدرس

 توضٌح الصور الفنٌة الواردة فً الدرس

 حل االسئلة

 

 مالحظة اجابات الطالبات

مالحظة االجابات بعد القراءة 

 الصامتة

 مالحظة قراءة الطالبات

 ما معنى: سنٌها ، دنٌها؟

 ما االفكار الرئٌسة الواردة فً

 الدرس

 ضحً الصور الفنٌة و

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 3عدد الحصص:   التارٌخ :                 س:الثالثاء الحمراءالدر   الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 المالحظات التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػٍ اسئهخ انًساعؼخ 

 اٌ رمسأ انطبنجخ انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح

 اٌ رركس انطبنجخ َجرح ػٍ ؽٍبح اثساهٍى ؽىلبٌ.

 اٌ رسزخسط انطبنجخ يؼبًَ انًفسياد انغدٌدح

 اٌ رسزُزظ انطبنجخ االفكبز انسئٍسخ

 انظىز انفٍُخ اٌ رىػؼ انطبنجخ 

 اٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 

 مراجعة عامة فً الدرس السابق

 قراءة المعلة ثم قراءة الطالبات المجٌدات

 ذكر نبذة عن حٌاة ابراهٌم طوقان

 استخراج معانً المفردات الجدٌدة

 استنتاج االفكار الرئٌسة فً القصٌدة

 توضٌح الصور الفنٌة الواردة فً النص

 حل االسئلة

اعبثبد يالؽظخ 

 انطبنجبد

يالؽظخ لساءح 

 انطبنجبد

اذكسي َجرح ػٍ 

 ؽٍبح اثساهٍى ؽىلبٌ

اسزخسعً يؼبًَ 

 انًفسياد انغدٌدح

 يب افكبز انُض؟

 يزبثؼخ انؾم
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 2عدد الحصص:  التارٌخ :                  وو ب االغراءالدرس:أسالٌ      الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر              

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ

اٌ رمسأ انطبنجخ االيضهخ لساءح عهسٌخ سهًٍخ 

 يؼجسح

اٌ رؼسف انطبنجخ أسبنٍت االغساء وانزؾرٌس 

 واالخزظبص

 

االػساثً السبنٍت االغساء  انؾكىاٌ رجٍٍ 

 وانزؾرٌس واالخزظبص.

اٌ رجٍٍ انطبنجخ انؼهخ يٍ اسبنٍت االغساء 

 وانزؾرٌس واالخزظبص.

اٌ رفسق ثٍٍ اسبنٍت االغساء وانزؾرٌس 

 واالخزظبص يغ ذكس االيضهخ.

 اٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 مراجعة عامة حول المفعول به

البات كتابة االمثلة على السبورة ثم قراءة الط
 قراءة جهرٌة معبرة

شرح االمثلة عن طرٌق تعرٌف اسالٌب االغراء 
 والتحذٌر واالختصاص

بٌان الحكم االعرابً السالٌب االغراء والتحذٌر 
 واالختصاص.

بٌان علة اللجوء السالٌب االغراء والتحذٌر 
 واالختصاص.

التفرٌق بٌن اسالٌب االغراء والتحذٌر 
 واالختصاص.

 حل االسئلة

 

 

 

 حظة اجابات الطالباتمال

 مالحظة قراءة الطالبات

عرفً اسالٌب االغراء والتحذٌر 

 واالختصاص

بٌنً الحكم االعرابً السالٌب االغراء 

 والتحذٌر واالختصاص

بٌنً علة اللجوء الى اسالٌب االغراء 

 والتحذٌر واالختصاص

فرقً بٌن اسالٌب االغراء والتحذٌر 

 واالختصاص.

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 1عدد الحصص:  الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر        الدرس:التعبٌر     التارٌخ :                                 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ

 

 ؼُىاٌ لساءح عهسٌخ يؼجسحاٌ رمسأ انطبنجخ ان

 

اٌ رؼطً انطبنجخ افكبزا ػبيخ ؽىل يىػىع 

 انزؼجٍس

 

 اٌ رسرت انطبنجخ االفكبز انسئٍسخ

 

لظخ لظٍسح رزىافك يغ يمىنخ اٌ ركزت انطبنجخ 

 غأكهذ ٌىو أكم انضىز االثٍ

 واعد العامة لكتابة القصةمراجعة فً الق

كتابة عنوان الموضوع على السبورة ثم قراءة 
 لبات قراءة معبرةالطا

 اعطاء افكار عامة حول الموضوع

"قصة قصٌرة تتوافق مع المثل أكلت ٌوم اكل 
 "الثور االبٌض

ترتٌب االفكار ترتٌبا منطقٌا ٌتناسب مع 
 الموضوع

لظخ لظٍسح رزىافك يغ يمىنخ أكهذ ٌىو  كتابة 

 أكم انضىز االثٍغ

 

 مالحظة اجابات الطالبات

 مالحظة قراءة الطالبات

فكار الرئٌسة التً تندرج تحت ما اال

 هذا العنوان؟

 

رتبً االفكار الواردة ترتٌبا منطقٌا 

 ٌتناسب مع الموضوع

الطالبات وتصحٌحها  متابعة قصص

 وتدقٌقها
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 3عدد الحصص:  خ :             التارٌ    وض والتعبٌر        الدرس:نخلة على الجدولالصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعر                 

 

 

             

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رزؼسف انطبنجخ ػهى انكبرت انطٍت طبنؼ

 

 اٌ رغٍت ػهى اسئهخ انمساءح انظبيزخ

 

 اٌ رمسأ انطبنجخ انمظخ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 اٌ رسزُزظ انفكسح انؼبيخ الؽداس انمظخ

 ػُبطسهب اٌ رؾهم انمظخ انى

 

 اٌ رسزخسط انطبنجخ يؼبًَ انًفسياد انغدٌدح

 اٌ رىػؼ انطبنجخ انظىز انفٍُخ انىازيح فً اندزض

 اٌ رؾم االسئهخ

 تمهٌد عام عن االدٌب الطٌب صالح

 قراءة الدرس قراءة صامتة ثم طرح بعض االسئلة

 قراءة الطالبات قراءة جهرٌة معبرة 

 استنتاج الفكرة العامة الحداث القصة.

 تحلٌل القصة الى عناصرها االساسٌة.

 تخراج معانً المفردات الجدٌدةاس

 توضٌح الصور الفنٌة الواردة فً الدرس

  حل االسئلة

 

 مالحظة اجابات الطالبات

 مالحظة اجابة الطالبات

 مالحظة قراءة الطالبات 

ما الفكرة العامة التً تدور حولها احداث 

 القصة؟

 سٌة.حللً القصة الى عناصرها االسا

 استخرجً معانً المفردات الجدٌدة

 وضحً الصور الفنٌة الواردة فً النص
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 2عدد الحصص:  التارٌخ :             عبٌر        الدرس:اسلوب المدح والذمالصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والت                  

 

 

 المالحظات  التقوٌم  ألنشطة والوسائلاألسالٌب وا االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ 

 اٌ رمسأ انطبنجخ االيضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 رؼسف انطبنجخ اسهىة انًدػ وانرو اٌ

 

 اٌ رؾدي انطبنجخ ػُبطس عًهخ انًدػ وانرو

 اػساة ربيباٌ رؼسة ػُبطس انًدػ وانرو 

 اٌ رغٍت االسئهخ

 حول الجملة الفعلٌةمراجعة عامة  

كتابة االمثلة على السبورة ثم قراءتها قراءة 
 جهرٌة سلٌمة

شرح االمثلة بتحدٌد عناصر اسلوب المدح والذم 
 فً االمثلة

 تعرٌف اسلوب المدح والذم

 اعرابا تامااعراب عناصر المدح والذم 

 حل االسئلة

 

 مالحظة اجابات الطالبات

 الطالبات قراءةمالحظة 

 المدح والذمعرفً اسلوب 

 فً االمثلة حددي عناصر المدح والذم

اعربً عناصر اسلوب المدح والذم 

 اعرابا تاما
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 1عدد الحصص:  التعبٌر    التارٌخ :         روض والتعبٌر        الدرس:الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والع               

 

 المالحظات  التقوٌم  والوسائلاألسالٌب واألنشطة  االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ 

 اٌ رمسأ انطبنجخ انؼُىاٌ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

انطبنجخ افكبزا ؽىل انمظخ انزً رسٌد اٌ رؼطً 

 كزبثزهب

 

 

 اٌ رسرت االفكبز رسرٍجب يُطمٍب

 

ت انطبنجخ لظخ فً ؽدوي صالس طفؾبد اٌ ركز

 ثؼد ػسس ٌسسا. رزُبول رجدل ؽبل انجطم يٍ

 

 فً القواعد العامة لكتابة القصة مراجعة

على السبورة ثم قراءته  كتابة عنوان القصة
 قراءة معبرة

 اعطاء أفكار حول القصة

 ""تبدل حال البطل بعد عسر ٌسرا

 ترتٌبا منطقٌا ٌتناسب مع القصة ترتٌب االفكار

لظخ فً ؽدوي صالس طفؾبد رزُبول رجدل  كتابة 

 ثؼد ػسس ٌسسا. ؽبل انجطم يٍ

 

 

 

 مالحظة اجابات الطالبات

 مالحظة قراءة الطالبات

ما االفكار الرئٌسة التً تندرج تحت 

 هذا العنوان؟

ترتٌبا منطقٌا ٌتناسب مع  رتبً االفكار

 القصة

الطالبات وتدقٌقها  متابعة قصص

 وتصحٌحها
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 3عدد الحصص:  التارٌخ :          والتعبٌر        الدرس:مٌاه فلسطٌنالصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض               

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ 

 

 اٌ رمسأ انُض لساءح عهسٌخ

 

 اٌ رسزخسط يؼبًَ انًفسياد انغدٌدح

 اٌ رىػؼ انظىز انفٍُخ

 اٌ رسزخسط االفكبز انسئٍسخ

 

 اٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 

 تمهٌد حول الصراع بٌن الفلسطٌنٌٌن والصهاٌنة

 

 قراءة الطالبات للنص قراءة جهرٌة

 استخراج معانً المفردات الجدٌدة

 استخراج االفكار الرئٌسة

 ٌح الصور الفنٌة الواردة فً الدرستوض

 حل االسئلة

 

 

 

 مالحظة اجابات الطالبات

 مالحظة قراءة الطالبات

 ما معنى:ٌذرع، نجادا؟

ة الفنٌة :ال تقل وضحً الصور

 شراسة عن هجمته على أرضها.

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 2عدد الحصص:  التارٌخ :          ض والتعبٌر        الدرس:االسم المقصورالقواعد والعروالصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة و                         

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ

 

 أ االيضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسحاٌ رمس

 

 رؼٍٍ انطبنجخ االسى انًمظىز فً االيضهخ اٌ

 

 اػساثب ربيب اٌ رؼسة االسى انًمظىز

 اٌ رؾم انطبنجخ االسئهخ

 

ة حول أنواع االسم مقصور مراجعة عام
 ومنقوص....

كتابة االمثلة على السبورة ثم قراءة الطالبات 
 الجهرٌة

 م المقصوررح االمثلة عن طرٌق تعٌٌن االسش
 فً االمثلة

 اعرابا تاما اعراب االسم المقصور

 حل االسئلة

 

 

 مالحظة اجابة الطالبات

 مالحظة قراءة الطالبات

 فً االمثلة حددي االسم المقصور

 

 اعرابا تاما اعربً االسم المقصور

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 1عدد الحصص:  التارٌخ :          ض والتعبٌر        الدرس:التعبٌر  الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعرو                      

 

 المالحظات  التقوٌم  ائلاألسالٌب واألنشطة والوس االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انًساعؼخ

 

 اٌ رمسأ انؼُىاٌ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 اٌ رؼطً افكبزا ػبيخ ؽىل انًىػىع

 

 اٌ رسرت انطبنجخ االفكبز رسرٍجب يُطمٍب

 

 اٌ ركزت يىػىػب فً ؽدوي طفؾزٍٍ.

 

 

 مراجعة فً القواعد العامة لكتابة الموضوع

على السبورة ثم قراءة الطالبات كتابة  العنوان 
 قراءة جهرٌة

 اعطاء افكار عامة حول الموضوع

 "ترشٌد استهالك الماء

ترتٌب االفكار ترتٌبا منطقٌا ٌتناسب مع 
 الموضوع

 كتابة موضوع فً حدود صفحتٌن.

 

 

 مالحظة اجابة الطالبات

 مالحظة قراءة الطالبات

ما االفكار الرئٌسة التً تندرج تحت 

 ن؟هذا العنوا

رتبً االفكار ترتٌبا منطقٌا ٌتناسب مع 

 الموضوع

متابعة كتابات  الطالبات وتدقٌقها 

 وتصحٌحها.
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 3عدد الحصص:     :من الشعر الشعبً الفلسطٌنً  التارٌخ :    الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر        الدرس                

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ اسئهخ انًساعؼخ

 س َجرح ػٍ انشؼس انشؼجً انفهسطًٍُاٌ ررك

 اٌ رمسأ انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 اٌ رركس فُىٌ االية انشؼجً

اٌ رجٍٍ يالالد انزؼجٍسٌخ وانسيصٌخ نجؼغ 

 االغبًَ انشؼجٍخ

 ية انشؼجًسًبد األ اٌ رجسش

 اٌ رؾم االسئهخ

 

 

 

 عامة حول األدب الشعبًمراجعة 

 س َجرح ػٍ انشؼس انفهسطًٍُذك

لساءح انًؼهًخ نهُض لساءح عهسٌخ يؼجسح صى 

 لساءح انطبنجبد انغهسٌخ انًؼجسح

 ذكس فسوع االية انشؼجً

جؼغ رىػٍؼ اندالالد انزؼجٍسٌخ وانسيصٌخ ن

 االغبًَ انشؼجٍخ

 انشؼجً سًبد انسٍسح األية اثساش

 ؽم االسئهخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة اجابة الطالبات

َجرح ػٍ انشؼس انشؼجً  اذكسي

 انفهسطًٍُ

 يالؽظخ لساءح انطبنجبد

 اذكسي فسوع االية انشؼجً

وانسيصٌخ وػؾً اندالالد انزؼجٍسٌخ 

 نجؼغ االغبًَ انشؼجٍخ

 اثسشي سًبد األية انشؼجً

 يزبثؼخ انؾم وردلٍمه
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 2التارٌخ :                    عدد الحصص:     هذي البالد لناالدرس:  الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر   

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انزًهٍد

 

 انشبػس سؼٍد ٌؼمىةاٌ رركس َجرح ػٍ ؽٍبح  

 اٌ رمسأ انطبنجخ انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح

 اٌ رسزخسط يؼبًَ انًفسياد انغدٌدح

 اٌ رسزُزظ االفكبز انىازيح فً اندزض

 اٌ رىػؼ انظىز انىازيح فً اندزض

 اٌ رؾم االسئهخ

 تمهٌد حول الوطن واالٌمان بعودته وتحرٌره

 ذكس َجرح ػٍ ؽٍبح سؼٍد ٌؼمىة

 قراءة الطالبات قراءة جهرٌة سلٌمة قاراءة المعلمة ثم

 استخراج معانً المفردات الجدٌدة

 استنتاج االفكار الرئٌسة الواردة فً الدرس

 توضٌح الصور الفنٌة الواردة فً الدرس

 حل االسئلة

 

 مالحظة اجابات الطالبات

اذكسي َجرح ػٍ ؽٍبح سؼٍد 

 ٌؼمىة

 مالحظة قراءة الطالبات

 استخرجً معانً المفردات .

 االفكار الرئٌسة الواردة ؟ ما

 وضحً الصور الفنٌة .

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 2عدد الحصص:        االسم المنقوص    التارٌخ :        الدرس:         الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر                  

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انزًهٍد

 اٌ رمسأ االيضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسح

 

 اٌ رؼٍٍ االسى انًُمىص فً االيضهخ.

 

 ًُمىصاٌ  رؼسة االسى ان

 اٌ رؾم االسئهخ 

 

 

مراجعة عامة حول األسماء النمقوص والمقصور 
 والممدود....

لساءح االيضهخ لساءح عهسٌخ يؼجسح ثؼد كزبثزهب ػهى 

 انسجىزح

 ضهخ ػٍ ؽسٌك رؼٍٍٍ االسى انًُمىصشسػ االي

 اػساة االسى انًُمىص اػساثب ربيب

 حل االسئلة 

 مالحظة اجابات الطالبات

 طبنجبديالؽظخ لساءح ان

 ػًٍُ االسى انًُمىص

أػسثً االسى انًُمىص اػساثب 

 ربيب

 يزبثؼخ انؾم وردلٍمه
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 1عدد الحصص:   التارٌخ :                   األقمار االصطناعٌةالدرس:         الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر               

              

                

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة والوسائل االهداف

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انزًهٍد

 لساءح عهسٌخ يؼجسح نُضاٌ رمسأ ا

 اٌ رسزخسط يؼبًَ انًفسياد انغدٌدح

 اٌ رسزُزظ االفكبز

 اٌ رىػؼ انظىز انفٍُخ 

 اٌ رغٍت االسئهخ

 تمهٌد عام عن المقاالت العلمٌة

 قراءة النص قراءة جهرٌة سلٌمة من الطالبات

 استخراج معانً المفردات 

 استنتاج االفكارالرئٌسة

 ة.توضٌح الصور الفنٌ

 

 مالحظة اجابة الطالبات

 مالحظة قراءة الطالبات

استخراج معانً المفردات 

 الجدٌدة.

 ما االفكار الواردة فً النص؟

 وضحً الصور الفنٌة للنص.

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 1عدد الحصص:   رسالة من المعتقل    التارٌخ :             الدرس:         الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر               

 

   

 اٌ رغٍت انطبنجخ ػهى اسئهخ انزًهٍد

 

 اٌ رركس َجرح ػٍ ؽٍبح انشبػس سًٍؼ انمبسى 

 انطبنجخ انُض لساءح عهسٌخ يؼجسح اٌ رمسأ

 اٌ رسزخسط يؼبًَ انًفسياد انغدٌدح

 اٌ رسزُزظ االفكبز انىازيح فً اندزض

 اٌ رىػؼ انظىز انىازيح فً اندزض

 اٌ رؾم االسئهخ

 تمهٌد حول أدب السجون ونضال الشعب الفلسطٌنً

 ذكس َجرح ػٍ ؽٍبح سًٍؼ انمبسى

 جهرٌة سلٌمةقراءة المعلمة ثم قراءة الطالبات قراءة 

 استخراج معانً المفردات الجدٌدة

 استنتاج االفكار الرئٌسة الواردة فً الدرس

 توضٌح الصور الفنٌة الواردة فً الدرس

 حل االسئلة

 

 مالحظة اجابات الطالبات

اذكسي َجرح ػٍ ؽٍبح سًٍؼ 

 انمبسى

 مالحظة قراءة الطالبات

 استخرجً معانً المفردات .

 ردة ؟ما االفكار الرئٌسة الوا

 وضحً الصور الفنٌة .

 متابعة الحل وتدقٌقه
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 2عدد الحصص:  مراجعة عامة /نحو    التارٌخ :           الدرس:         الصف الحادي عشر الشرعً    المطالعة والقواعد والعروض والتعبٌر                  

 

اٌ رسزخسط انطبنجخ االسبنٍت انُؾىٌخ انىازيح فً 

 انُض

 ٌ رجٍٍ سجت َظت االسًبء انزً رؾزهب خؾ.ا

 

اٌ رؼٍٍ أياح انشسؽ انغبشيخ وغٍس انغبشيخ وفؼم 

 انشسؽ وعىاثه .

 

 اٌ  رسزخسط االسًبء انخًسخ يٍ انُض ورؼسثهب

 اٌ رؼسة يب رؾزه خؾ اػساثب ربيب

 

 

 مراجعة عامة حول االسالٌب النحوٌة 

 ثٍبٌ سجت َظت االسًبء انزً رؾزهب خؾ

 ػٍ ؽسٌك رؼٍٍٍ االسى انًُمىصشسػ االيضهخ 

رؼٍٍٍ اياح انشسؽ انغبشيخ وغٍس انغبشيخ وفؼم انشسؽ 

 وعىاثه

 اسزخساط االسًبء انخًسخ يٍ انُض واػساثهب 

 اػساة يب رؾزه خؾ

 مثلً على االسالٌب النحوٌة

ثًٍُ سجت َظت االسًبء انزً 

 رؾزهب خؾ

ػًٍُ أياح انشسؽ انغبشيخ يٍ 

غٍس انغبشيخ وفؼم انشسؽ 

 اثه.وعى

اسزخسعً االسًبء انخًسخ 

 واػسثٍهب.

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

                       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 



 33 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 


