
 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 لثالثاالصف :                      ( حيفا و النورس)  االستماع : (1)الدرس                        اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

  / يعدد البحار التي تحيط  بفلسطينمعرفة الطالب بمدن فلسطين / يعدد المدن الفلسطينية التي تقع على البحر  :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية يرالطباش/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 نص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعةيستمع الى ال.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   لقاء التحية على الطالب إ  -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

 الطلبة مالحظة و خاصة التي تقع على البحر  بمدن فلسطين الطلبة مناقشة - أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  رة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوءتذكير الطالب بمها أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   عرض المادة المسموعة  

 الحظة الطلبةم عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل مناقشة  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص تحديد الفكرة العامة للنص و تمثيله  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و تماعالسا شفويا  لن نرحل تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 

 الثالثالصف :                    (حيفا و النورسالمحادثة و القراءة ):(1)الدرس اللغة العربية                             المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

 المدن الفلسطينية التي تقع على البحر / يعدد البحار التي تحيط  بفلسطين معرفة الطالب بمدن فلسطين / يعدد :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  فيدةم جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ ـواتخطـ األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

از العرض و تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جه أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 أوالد . رجل , بنت , بحر .... ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

  

    

    قراءة :ال 

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. معبرة و سليمة 

  ؟ يصحبها : معنى ما يصحبها , يتجه , الصفيح , عودة  : مثل الكلمات.-  1 يصحبها:  المفردات يفسر أن

    يتجه , الصفيح , عودة

   النص ؟ في الفكرة ما حب مدينة حيفا و التعلق بها : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   حيفا بنت تعيش في بيت من الصفيح_ 1   : األفكار الفرعية_ 3 األفكار الفرعيةأن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما الجد ينزل حيفا من القارب _ 2                            من خالل النص 
 

 جدها لحيفا الثانيةحيفا تحزن لحب _ 3                           
 حلم حيفا بالرجوع الى مدينة حيفا -4                      

  

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع  قصة بلغة سليمة سرد ال  أن يسرد القصة بلغة سليمة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   يمةسل
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 
 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
             ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 

 الثالثالصف :                                  (حيفا و النورسالتدريبات ) : (1)الدرس                           اللغة العربيةالمبحث : 
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .الدرس السابق مراجعة :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك 

 اختر معنى الكلمة ؟  بوضع دائرة حول معنى الكلمة التي تحتها خط الطالب تكليف   يختار معنى الكلمة المعطاةأن 
 

    

    

   التدريب الثاني : 

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يتعرف اسمي االستفهام

) متى , أين ( و مواضع 
 استخدامها

   ( و مواضع استخدامها  اوضح للطالب اسمي االستفهام ) متى , أين

   تكليف الطالب بوضع اسمي االستفهام ) متى , أين ( في الفراغات أن يضع اسمي االستفهام

 اكمل حسب المثال؟  ) متى , أين ( في الفراغات
 

   التدريب الثالث : 

   ذلك تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد أن يكّون أسئلة تكون ما تحته

 تصحيح االعمال  لهابكتابة أسئلة تكون ما تحته خط اجابات تكليف الطالب  خط اجابات لها 
 

    

     

    

   
 

    

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 

 الثالثالصف :(                                  حيفا و النورسالكتابة ): (1)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 لنسخخط ا يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على الطالب على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة لطاءاأوضح على السبورة طريقة كتابة  لطاءأن يتعرف طريقة كتابة ا
 

    

 تصويب األخطاء على السبورة لطاءاإخراج بعض الطالب للتدرب على كتابة  ب كلمات تدريب الخط يكتأن 
 

    السبورة  على

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

   خط النسخ. وفق أصول لطاءافيها حرف 

    - خط  النسخ   

 
 
 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 الثالثالصف :(                                  حيفا و النورسإمالء  ) : (1)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 بين التاء المربوطة و المبسوطة و الهاء  أن يمييز الطالب  :العام الهدف

 فيها تاء مربوطة و مبسوطة و هاء و قراءتها كتابة كلمات  / مراجعة الدرس :السابقة الخبرات

 اوراق عمل , حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  سبورةال/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده  التاء المربوطة و المبسوطة و الهاءيميز بين :   العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 التاء المربوطة و المبسوطة و الهاء بالمساعدة يميز بين  .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليه  التاء المربوطة و المبسوطة و الهاء بالمساعدةز بين يمي .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة كتابة كلمات التدريب على السبورة  و أكلفهم بقراءتها  أ كلمات التدريب قراءةأن يقر
 

 سليمة 
   

 ما الفرق بين التاء  أوضح لهم الفرق بين التاء المربوطة و المبسوطة  و الهاء  من  يميز بين التاء المربوطة و أن 
 

 المربوطة و المبسوطة في الكتاب  خالل الكلمات المعطاة المبسوطة و الهاء 
 

  و الهاء ؟   

    

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بتصنيف  التاء المربوطة او المبسوطة او الهاء في أن يصنف  التاء المربوطة او 
 

   الجدول   المبسوطة او الهاء حيث يلزم في

    الفراغات 

    

    

    

   الكلمات بإكمال, ثم اكلفهم ابة كلمات التدريب على السبورة  كت أن يكمل الفراغات بالحرف

 تصحيح األعمال بالحرف المناسب ) ة , ت , ه ( المناسب 
 

    

    

   الخاتمة : 

 تصحيح األعمال  أملي على الطالب بعض الكلمات ) اإلثرائية (  بين التاء أن يمييز الطالب 
 

    المربوطة و المبسوطة و الهاء

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 

 

 

 الثالثالصف :(                                  حيفا و النورستعبير   ) :(1)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الزمنيةالفترة                 ........  1.........لحصص:ا عدد      

  يكّون فقرة  من خالل ترتيب جمل مبعثرة    :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يكون فقرة  من خالل ترتيب الجمل المعطاة  وحدهيعبر شفويا عن لوحة المحادثة / :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بالمساعدة  يكون فقرة من خالل ترتيب الجمل/  يعبر شفويا بمساعدة المعلم .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه من خالل ترتيب الجمل فقرة تكوين مساعدته في   .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة لمات مبعثرة لجملة من الدرس على السبورة  و أكلفهم عرض ك أن يقرأ كلمات المبعثرة  قراءة
 

   بقراءتها سليمة 

 تصويب األخطاء تكليف الطالب بترتيب الكلمات لتكوين جملة تامة  أن يعيد كتابة الكلمات لتكوين 
 

    جملة تامة 

    

   العرض : 

    

    

    

 مالحظة قراءة الطلبة أكلفهم بقراءة جمل التعبير المبعثرة  أن يقرأ جمل التعبير قراءة
 

    جهرية 

    

 المالحظة و التصويب تكليف الطالب بترتيب الجمل المبعثرة لتكوين فقرة  شفويا  أن يرتب الجمل المبعثرة 
 

    شفويا 

    

 تصحيح األعمال  الجمل المبعثرة تقسيم الطالب الى مجموعتين , ثم أكلفهم بترتيب من خالل  أن يكون فقرة
 

   لتكوين فقرة تامة المعنى    ترتيب الجمل المبعثرة 

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 

 

 

 

 الثالثالصف :                        (              حيفا و النورسنغني   ) : (1)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 / أن يحفظ المحفوظات غيبايردد النشيد ملحنا و مغنى  :العام الهدف

 , مناقشة صورة الكتابمراجعة الدرس   :ابقةالس الخبرات

 ,حاسوب ,جهاز العرض  cdصور المحادثة  /المسجل /  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يفسر المفردات يردد النشيد ملحنا و مغنى و حده / يتعرف الفكرة العامة للنشيد / :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يردد النشيد ملحنا / يفسر بعض الكلمات  .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه ترديد بعض االبيات ملحنة مساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ى الطالب ألقاء التحية عل  -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 االستماع الى   :  مراجعة الدرس  , و مناقشة الطلبة بمدن فلسطين البحار التي تحيط أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

 الطلبة بفلسطين 
 

    

    

    

   العرض : 

 مالحظة الطلبة  لنشيد امام الطلبة , و يستمع الى النشيد ملحنا من خالل عرض ا أن يستمع الى النشيد ملحنا 
 

   المسجل او بقراءة المعلم  

    

مالحظة ترديد  تكليف الطالب بقراءة النشيد ملحنا و مغنى  أن يردد النشيد ملحنا و مغنى 
 الطالب 

 

 للنشيد  
 

ما الفكرة العامة  تنتاج المعنى العام للنشيد تكليف الطالب باس أن يستنتج الفكرة العامة للنشيد
 للنشيد؟

 

   ( بالدي جنة الدنيا على االرض)  

 الروابي؟ما معنى  حسنها , باد , الروابي , انسياب ( المفردات الجديدة  )بتعريف الطالب  أن يتعرف معاني مفردات 
 

    حسنها , باد , الروابيجديدة: 

 مالحظة الطلبة  ترديد النشيد بشكل جماعي ملحنا و مغنى نىأن يردد النشيد ملحنا و مغ
 

    بشكل جماعي 

   الخاتمة : 

 المالحظة و    حفظ النشيد غيبا  أن يحفظ النشيد غيبا 
 

 االستماع   
 

    

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 لثالثاالصف :                          ( يوم الشجرة )  االستماع :(2)الدرس                               اللغة العربية المبحث : 
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 ص االستماع  بانتباه  و تفاعليستمع إلى ن أن :العام الهدف

 معرفة الطالب بأهمية زراعة األشجار /  يعدد فوائد شجرة  الزيتون  :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .صور الكتاب/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 ص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغتهيستمع الى الن -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارةالتخلص من المشتتات و االنتباره      

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   ..(خالل ) أسئلة أو قصة ... 

 الطلبة مالحظة  بأهمية زراعة األشجار  مناقشة الطلبة أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  الستماع للنص , الجلوس المعتدلاالنصات , عدم المقاطعة , ا االستماع
 

   عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص ديد الفكرة العامة للنص تح نص أن يحدد الفكرة العامة لل
 

    

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا الكلمة الطيبة   تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغة سليمة 
 

 -    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 الثالثالصف :                    (يوم الشجرة  المحادثة و القراءة ): (2)الدرسللغة العربية                             االمبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

 معرفة الطالب بأهمية زراعة األشجار /  يعدد فوائد شجرة  الزيتون / يعدد فوائد األشجار  :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ ملونةال الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  عن اللوحة بمساعدة المعلميعبر , المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهتتات و التخلص من المش

   -: المحادثة  

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و  أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 أشجار , أوالد , شجرة زيتون , وردة .... ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  ما أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سلي
 مفيدة  عنها 

  

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. و سليمة  معبرة

  ؟ اعتنت:  معنى ما صحبة , اعتنت , يقلب , بضع , بلطف ب : مثل الكلمات.-  1 اعتنت:  المفردات يفسر أن

    يقلب , بضع , بلطف

   النص ؟ في الفكرة ما ا زراعة األشجار و االعتناء به: هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

 ما القيم التي نتعلمها  سليم و عبير يذهبان الى المشتل_ 1:  األفكار الفرعية  _3  األفكار الفرعية أن يستنتج 
 

 من النص ؟  سليم يختار شجرة الزيتون و عبير تختار الورد _ 2          من خالل النص 
 

    هم في نموها و إثمارها العناية باألشجار يسا_ 3               

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغة سليمة   أن يسرد القصة بلغة سليمة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .أن يتعرف أنماطا لغوية و إمالئية 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 تصويب األخطاء جديدة 

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 

 الثالثالصف : (                                 يوم الشجرة  التدريبات ) : (2)الدرس                           اللغة العربيةالمبحث : 
 ................ -لى :إ                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 مالحظـــــاتال التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  ضع )  نعم أو ال (  تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك نعم أو ال ( حسب  أن يضع ) 

 حسب الدرس ؟ بوضع )  نعم أو ال ( حسب الدرستكليف الطالب   الدرس
 

    

    

   التدريب الثاني : 

 اختر اسماء االستفهام ف منه و بعد ذلكتكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهد أن يتعرف اسمي االستفهام
 

) كم ,كيف , لماذا ( و مواضع 
 استخدامها

اوضح للطالب اسماء االستفهام ) كم ,كيف , لماذا ( و مواضع 
 استخدامها 

) كم ,كيف , لماذا ( 
 في الفراغات ؟ 

 

   تكليف الطالب باختيار ) كم ,كيف , لماذا ( في الفراغات أن يضع اسماء االستفهام

      ) كم ,كيف , لماذا ( في 

   التدريب الثالث : الفراغات

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يكّون أسئلة تكون ما تحته

 تصحيح االعمال  بكتابة أسئلة تكون ما تحته خط اجابات لهاتكليف الطالب  خط اجابات لها 
 

    

     

    

   
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 

 الثالثالصف :(                                  يوم الشجرة  الكتابة ): (2)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بلكتاصور ا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة اضح وجميلبخط و كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   الخط ...تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم  

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20ع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل م بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة و تكليفهم بقراءتها عرض جملة الخط على السبورة أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حرف الظاءأوضح على السبورة طريقة كتابة  أن يتعرف طريقة كتابة حرف
 

    الظاء حسب خط النسخ 

على   ءالظاحرف  بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة حرف الظاء  يكتب أن 
 السبورة

 تصويب األخطاء
 

    قواعد خط النسخسليمة وفق 

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    خط النسخ. وفق أصولحرف الظاء فيها 

     - خط  النسخ   

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :(                                  يوم الشجرة  إمالء  ) :( 2)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 كتابة سليمة  منظورغير  / يكتب امالء   بين التاء المربوطة و المبسوطة و الهاء أن يمييز الطالب  :العام الهدف

 أنواع التاء و الهاء و كتابتها مراجعة  :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يصنف الكلمات المنتهية بتاء مربوطة و مبسوطة وهاء وحده ,  منظورغير وكتابته امالء  قراءة النص  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم / يحل تدريب اإلمالء بالمساعدة منظور غير قراءة فقرة من النص / يكتب امالء .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليه ر بمساعدة المعلم منظو غير  يكتب امالء .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم  التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة السبورة  و أكلفهم بقراءتها كتابة كلمات على  كلمات قراءةالأن يقرأ 
 

 سليمة 
   

 متابعة الطلبة   الفرق كيفية التفريق بين الكلمات المنتهية بتاء مربوطةأوضح لهم  مات المنتهيةلالك ميز بين أن ي
 

   عن طريق جهاز العرض و الحاسوب والمبسوطة  والهاء  بتاء مربوطة و مبسوطة وهاء

    

   عرض :ال 

 مالحظة قراءة الطلبة عرض النص اإلمالئي  و تكليف الطالب بقراءته أن يقرأ النص  اإلمالئي قراءة 
 

    سليمة   جهرية  

    

 تصويب االخطاء بالتاء  بنوعيها عرض الكلمات الموجودة في النص و  التي تنتهي  المنتهية أن يتعرف الكلمات 
 

   ومناقشتها و تدريب الطالب عليها وهاء   لنصالموجودة في ابتاء و هاء  

    

    

 تصحيح الدفاتر أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة و تكليف الطالب بقراءة  منظورغير   أن يكتب إمالء
 

   النص مرة اخرى   سليمةكتابة 

    

   الخاتمة : 

 تصحيح األعمال  ) اإلثرائية ( المنتهية بتاء و هاء لكلمات أملي على الطالب بعض ا المنتهية بتاء وكلمات الأن يكتب 
 

    سليمة هاء كتابة  



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   
 

    

    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -ت المشرف التربوي:مالحظا 

 

 

 
 الثالثالصف :      (                            يوم الشجرة  تعبير   ) : (2)الدرس                            اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

  مبعثرة الجمل اليكّون قصة فصيرة من خالل ترتيب    :العام الهدف

 , و المحادثة مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

  الجمل المعطاة و حده   قصة من خالل ترتيبيعبر شفويا عن لوحة المحادثة / يكون :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 / يعبر شفويا بمساعدة المعلملمساعدةيرتب الجمل لتكوين قصة  با  .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه مساعدته في  ترتيب الجمل لتكوين قصة  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   بتعاد عن المشتتات تهيئة الصف للحصة واال   

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة عرض كلمات مبعثرة لجملة من الدرس على السبورة  و أكلفهم  أن يقرأ كلمات المبعثرة  قراءة
 

   بقراءتها سليمة 

 تصويب األخطاء تكليف الطالب بترتيب الكلمات لتكوين جملة تامة  أن يعيد كتابة الكلمات لتكوين 
 

    لة تامة جم

    

   العرض : 

 ما هي عناصر  تكليف الطالب بقراءة نص التعبير و ذكر الهدف منه , ثم ابين  أن يتعرف عناصر القصة 
 

  القصة ؟ للطالب عناصر القصة و كيفية تكوين قصة  

    

 طلبةمالحظة قراءة ال أكلفهم بقراءة جمل التعبير المبعثرة  أن يقرأ جمل التعبير قراءة
 

    جهرية 

    

 المالحظة و التصويب تكليف الطالب بترتيب الجمل المبعثرة لتكوين قصة شفويا  أن يرتب الجمل المبعثرة 
 

    شفويا 

    

 تصحيح األعمال  تقسيم الطالب الى مجموعتين , ثم أكلفهم بترتيب الجمل المبعثرة أن يكون قصة من خالل 
 

   لتكوين قصة   ترتيب الجمل المبعثرة 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

   
 

    

    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 لثالثاالصف :                              ( الراعي و الذئب ) االستماع :(3)الدرس                               اللغة العربية المبحث : 
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ....  ......1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

 ثواب الصدق عند هللا و الناس / يذكر قصة قصيرة عن الصدق  يذكر :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  سئلة بمساعدة المعلم يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األ. -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... إلنارةل االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

 الطلبة مالحظة  الصدق و ثوابه بأهمية  الطلبة مناقشة - أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

   الصدق قصة حول  

   اع : قوانين االستم 

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او منعرض  نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة ابة اج 

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص   تحديد الفكرة العامة للنص  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

    

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا   الصدق خلقيتكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  ويا و أن يسرد قصة االستماع شف
 

    - بلغة سليمة 

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مشرف التربوي:مالحظات ال 

 

 

 
 الثالثالصف :                              (الراعي و الذئب  المحادثة و القراءة ): (3)الدرساللغة العربية                             المبحث :

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

 ثواب الصدق عند هللا و الناس / يذكر قصة قصيرة عن الصدق يذكر :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .الكتاب صور/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 حة/ مساعدته في التعبير عن اللو عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

محادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و تكليف الطالب بتأمل لوحة ال أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 راعي , أغنام , ناس , اعشاب , أشجار  ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

  

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟ وخيمة : معنى ما السخرية , النجدة , كرّر , وخيمة  : مثل الكلمات.-  1 وخيمة : المفردات يفسر أن

    السخرية , النجدة , كررّ 

   النص ؟ في الفكرة ما عواقبه و خيمة  بالكذ  : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   أحد الرعاة يشتهر بالكذب _ 1 األفكار الفرعية  _:3  األفكار الفرعية أن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما أهل القرية يهبون لنجدة الراعي_ 2                            من خالل النص 
 

 _ الراعي يكرر  كذبه  3                           
 الكذب عواقبه و خيمة   -  4                        

  

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام لطالبا تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 الثالثالصف :                             ( الراعي و الذئب  التدريبات ) :( 3)الدرس                        اللغة العربيةالمبحث :             

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .س السابقمراجعة الدر :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   قدمة :الم 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  أكتب ضد الكلمات ؟  تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يكتب أضداد الكلمات 

    بكتابة أضداد الكلمات المعطاة تكليفهم  لمعطاة ا

    

    

   التدريب الثاني : 

 متى نستخدم اسم  أوضح للطالب اسماء االستفهام و مواضع استخدامها  أن يتعرف مواضع استخدام 
 

 االستفهام أين ؟   اسماء االستفهام 
 

 تصحيح األعمال اسماء االستفهام في مواضعها تكليف الطالب باستخدام  أن يضع اسماء االستفهام في 
 

    مواضعها السليمة 

   التدريب الثالث : 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   تكليف الطالب بصياغة أسئلة  باستخدام اسماء أن يصوغ أسئلة باستخدام

 تصحيح األعمال (  لماذا , كم , متى , أين االستفهام )  لماذا , كمأسماء االستفهام )
 

    متى , أين  (

    

   
 

    

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :          (                                  الراعي و الذئب  الكتابة ):(3)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ ونةالمل الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: دنيالمت المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... تقديم إرشادات حول الكتابة 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها ةأن يقرأ جملة الخط قراءة سليم
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخأوضح على السبورة طريقة كتابة  العين  العين أن يتعرف طريقة كتابة 
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء على السبورة ينالع بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة حرف العين  يكتب أن 
 

     سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

   خط النسخ. وفق أصول العينفيها حرف 

     - خط  النسخ   

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :          (                                الراعي و الذئب  إمالء  ) : (3)الدرس                            اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 كتابة سليمة  اختباريا /يكتب إمالء   بين التاء المربوطة و المبسوطة و الهاء أن يمييز الطالب  :العام الهدف

   التاء المربوطة و المبسوطة و الهاء /  مراجعة  أنواع التنوينمراجعة  :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 و حده  اختباريا  امالء يكتب  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم اختباريا يكتب امالء  .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليه بمساعدة المعلم  اختباريا  يكتب امالء .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

    ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

    

 تصحيح األعمال  ن الكلمات المنتهية بتاء مربوطة أوضح لهم الفرق كيفية التفريق بي تنتهيالكلمات التي  يميز بين أن 
 

   ثم تكليفهم باستخراج ثالث كلمات من نصوالمبسوطة  والهاء   بتاء مربوطة و مبسوطة وهاء

   (  ة,ت,هالقراءة تنتهي ) من نص القراءة 

   العرض : 

    

  مالحظة كتابة الطلبة  مات التي تنتهي  ) ة , ه ,ت (إخراج بعض الطلبة لكتابة بعض الكل أن يكتب الكلمات المعطاة كتابة 

    سليمة 

    

 تصحيح الدفاتر أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة و تكليف الطالب بقراءة أن يكتب إمالء اختباريا  كتابة
 

   النص مرة اخرى  سليمة

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

     

    

   الخاتمة : 

 تصحيح األعمال  أملي على الطالب بعض الكلمات المنتهية بتاء و هاء ) اإلثرائية (  اء وأن يكتب الكلمات المنتهية بت
 

    هاء كتابة سليمة  

   
 

    

    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 الثالثالصف :             (                            الراعي و الذئب تعبير   ) : (3)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 تعبيرا سليما  صور بجملة مفيدة يعبر عن ال   :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن الصور بجملة مفيدة  تعبيرا سليما/  الصور يعبر شفويا عن :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم  يعبر عن الصور بجملة مفيدة  تعبيرا سليما/   ا بمساعدة المعلميعبر شفوي .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه كتابة جملة مفيدة عن الصور المعطاة مساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   قاء التحية على الطالب أل  -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة عرض كلمات مبعثرة لجملة من الدرس على السبورة  و أكلفهم  أن يقرأ كلمات المبعثرة  قراءة
 

   بقراءتها سليمة 

 تصويب األخطاء بترتيب الكلمات لتكوين جملة تامة تكليف الطالب  أن يعيد كتابة الكلمات لتكوين 
 

    جملة تامة 

    

   العرض : 

 مالحظة الطلبة  تكليف الطالب بالتعبير شفويا عن الصور   أن يعبر شفويا عن الصور 
 

    تعبيرا سليما 

    

 ما هي السلوكيات الصور  تكليف الطالب بذكر بعض السلوكيات الحسنة الواردة في ان يذكر بعض السلوكيات 
 

 الحسنة الواردة في  الحسنة الواردة في الصور 
 

 الصور ؟   
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

 تصحيح األعمال  تقسيم الطالب الى مجموعتين و تكليفهم بكتابة جملة عن كل  ان يكتب جملة عن كل صورة 
 

   صورة واردة في الكتاب  واردة في الكتاب 

    

    

    

    

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 

 الثالثالصف :(                                   الراعي و الذئب نغني   ) :(4)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      
 

 / أن يحفظ النشيد غيبا يردد النشيد ملحنا و مغنى  :العام الهدف

 مراجعة الدرس , مناقشة الصورة  :السابقة الخبرات

 ,حاسوب ,جهاز العرض  cdصور المحادثة  /المسجل /  /ديةالعا الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يردد النشيد ملحنا و مغنى و حده / يتعرف الفكرة العامة للنشيد / يفسر المفردات :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يردد النشيد ملحنا / يفسر بعض الكلمات  .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه د بعض االبيات ملحنة ترديمساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 االستماع الى الطلبة عمال التي يقوم بها الراعي بة باألمناقشة الطل أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

     

   العرض : 

  مالحظة الطلبة  عرض النشيد امام الطلبة , و يستمع الى النشيد ملحنا من خالل  أن يستمع الى النشيد ملحنا 

   المسجل او بقراءة المعلم  

    

  مالحظة ترديد الطالب  ب بقراءة النشيد ملحنا و مغنى تكليف الطال أن يردد النشيد ملحنا و مغنى 

 للنشيد  
 

 ما الفكرة العامة للنشيد؟ تكليف الطالب باستنتاج المعنى العام للنشيد  أن يستنتج الفكرة العامة للنشيد
 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 :  هلمي؟ما معنى تعريف الطالب بالمفردات الجديدة  ) شياهي , األفق , هلمي  أن يتعرف معاني مفردات 
 

   اسراب , همس , السواقي (   جديدة 

    

    

 مالحظة الطلبة  االستماع لبعض الطلبة المجيدين و ترديد النشيد بشكل جماعي أن يردد النشيد ملحنا و مغنى
 

   ملحنا و مغنى  بشكل جماعي 

   الخاتمة : 

 المالحظة و    حفظ النشيد غيبا  أن يحفظ النشيد غيبا 
 

 االستماع   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 

 لثالثاالصف :                      ( أحب أن أكون    )  االستماع : (4)الدرس                              اللغة العربية المبحث : 
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:ة الزمنيةالفتر                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

 يذكر بعض المهن الموجودة في ايامنا هذه / يذكر المهن التي سيختارها  الطالب في المستقبل     :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل درالمصا

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  ألسئلة بمساعدة المعلم يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن ا. -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

 الطلبة مالحظة اذكر بعض المهن التي ستختارها مستقبال ؟ أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء ن يذكر قوانين و آداب أ  
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة وعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او منعرض المادة المسم نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص تحديد الفكرة العامة للنص  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 متابعة الطلبة    قصة بلغته الخاصة بسرد الالطالب تكليف  أن يسرد القصة بلغته الخاصة
 

   
 

 .   

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 

 الثالثالصف :                          ( أحب أن أكون  المحادثة و القراءة ): (4)الدرساللغة العربية                             المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

 لمهن الموجودة في ايامنا هذه / يذكر المهن التي سيختارها  الطالب في المستقبل يذكر بعض ا :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات افاألهـــــــد

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

أو جهاز العرض و  تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 عائلة , كاسات  , شاي , شرطي , سيارة ... ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

 الطلبة مالحظة
 

    قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة ىال يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟تحتسي  : معنى ما تحتسي , راح , هوايتي , صيانة  : مثل الكلمات.-  1 تحتسي : المفردات يفسر أن

    راح , هوايتي , صيانة

   النص ؟ في الفكرة ما اختيار مهنة المستقبل  : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   األبناء يتحدثون عن مستقبلهم_ 1:  األفكار الفرعية _ 3  األفكار الفرعية  أن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما يختارون ألنفسهم المهن التي يفضلونها في المستقبلاألبناء _ 2    من خالل النص 
 

   حب الفرد لعمله و اتقانه _ 3              

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 بالتصوي و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  الئية و لغوية مناقشة قضايا ام.
 تصويب األخطاء

 

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 الثالثالصف : (                                 أحب أن أكون     التدريبات ) : (4)الدرس                           اللغة العربيةالمبحث : 

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ نةالملو الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة قراءة جهرية معبرة  تكليف الطالب بقراءة الدرس أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  اختر الكلمة المناسبة تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يمأل الفراغ بالكلمة المناسبة

 في الفراغ ؟  الفراغات  البإكموتكليفهم  كتابة التدريب على السبورة  حسب الدرس 
 

   حسب الدرس 

    

   التدريب الثاني : 

 متى نضع اسم االشارة جهاز العرض و الحاسوب اوضح للطالب اسمي االشارة باستخدام أن يتعرف مواضع استخدام 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 ؟  اهذ و مواضع استخدامها هؤالءو  اهذ هؤالءو  اهذاسمي االشارة 
 

   الفراغات باستعمال  اسمي   االشارة   بإكمالتكليف الطالب   أن  يضع  اسمي  االشارة 

 تصحيح االعمال  في الفراغات المناسبة  هؤالءو  اهذ  في الفراغ ا و هؤالء هذ
 

    المناسب 

   التدريب الثالث : 

 اسم االشارة متى نضع جهاز العرض و الحاسوب اوضح للطالب اسمي االشارة باستخدام أن يتعرف مواضع استخدام 
 

 هذه ؟  و مواضع استخدامها هؤالءهذه و  هؤالءهذه و اسمي االشارة 
 

   الفراغات باستعمال  اسمي   االشارة   بإكمالتكليف الطالب   أن  يضع  اسمي  االشارة 

 تصحيح االعمال  في الفراغات المناسبة  هؤالءهذه و   في الفراغ هؤالء هذه و 
 

    المناسب
 

    

 -    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :                    (                 أحب أن أكون     الكتابة ):(4)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:يةالفترة الزمن                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بالكتا صور/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة واضح وجميل بخط كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   م الخط ...تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حج 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة رة و تكليفهم بقراءتهاعرض جملة الخط على السبو أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخ  الغينأوضح على السبورة طريقة كتابة  أن يتعرف طريقة كتابة الغين
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 طاءتصويب األخ على السبورة الغين بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة الغين حرف   يكتب أن 
 

    سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

    خط النسخ. وفق أصول الغينفيها حرف 

    - خط  النسخ   

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :(                                  أحب أن أكون     إمالء  ) : (4)الدرس                            لعربيةاللغة ا: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 أن يميز الطالب أنواع التنوين الثالثة لفظا وكتابة   :العام الهدف

 أنواع التنوينتحوي على  كتابة كلمات ,  مراجعة الدرس :السابقة الخبرات

 اوراق عمل , حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يدخل تنوين الفتح على الكلمات المعطاة / يميز بين انواع التنوين/  منونة بتنوين  كتابة كلمات,  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم  / يدخل تنوين الفتح على الكلمات المعطاة   يميز بين انواع التنوين .-: المتوسط المستوى

 ون و التنوين  مع التركيز عليه مساعدته في التمييز بين الن .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
    تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

    :العرض : المقدمة  

    التدريب األول : 

 مالحظة قراءة الطلبة كتابة كلمات التدريب على السبورة  و أكلفهم بقراءتها  ات التدريب قراءةأن يقرأ كلم
 

 سليمة 
   

 مالحظة قراءة الطلبة أوضح لهم  الفرق بين الكلمات المختومة بالنون من الكلمات  النون بينأن يميز الطالب 
 

   المختومة بالتنوين         الساكنة من التنوين 

    

    

   التدريب الثاني:  



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 تصحيح األعمال عرض انواع التنوين على جهاز العرض ومناقشتها  ثم  تكليف                                        أن يدخل تنوين الفتح على 
 

   الطالب بإدخال تنوين الفتح  على الكلمات المعطاة   الكلمات المعطاة  

    

    

    

    

    

    

   الخاتمة : 

 تصحيح األعمال  أملي على الطالب بعض الكلمات المنونة ) اإلثرائية (  أن يكتب كلمات منونة بالتنوين 
 

    كتابة سليمة 

   
 

    

    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 الثالثالصف :                         (            أحب أن أكون     تعبير   ) :(4)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 أربع  جمل  مفيدة  تعبيرا سليما يعبر عن اللوحة ب   :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة   /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 تعبيرا سليمايعبر عن الصورة بأربع  جمل  مفيدة  /  الصور ةيعبر شفويا عن :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم  يعبر عن الصور بأربع  جمل  مفيدة  تعبيرا سليما/   يعبر شفويا بمساعدة المعلم .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه كتابة أربع  جمل  مفيدة عن الصورة  المعطاة مساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   مراجعة صور المحادثة و ذكر بعض الجمل المفيدة عنها  

    

    

    

    

   العرض : 

 مالحظة الطلبة  كليف الطالب بالتعبير شفويا عن الصور ت  أن يعبر شفويا عن اللوحة 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    تعبيرا سليما 

    

 األعمال ما هي  الواردة في الصور بعض األعمال تكليف الطالب بذكر  ان يذكر بعض األعمال 
 

 الصور ؟ الواردة في  الواردة في الصور 
 

     

    

 تصحيح األعمال  عن  جملاربع  لى مجموعتين و تكليفهم بكتابة تقسيم الطالب ا اللوحة عن اربع جمل ان يكتب 
 

   في الكتاب  اللوحة الواردة  واردة في الكتاب ال

    

    

    

    

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 لثالثاالصف :                             (  من أخالقنا )  االستماع :(5)الدرس                    اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 تباه  و تفاعليستمع إلى نص االستماع  بان أن :العام الهدف

 /يسرد قصة يذكر بعض أعمال المساعدة التي يمكن أن يقدمها للناس / يذكر ثواب من يساعد الناس و يحترمهم  :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: اليالع لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ اتخطــو األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

 طلبةال مالحظة تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   
 

   خالل ) أسئلة أو قصة .....(  أن يجيب عن أسئلة النقاش

    

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 آلداب االستماع  جلوس المعتدلاالنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , ال االستماع
 

   عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص العامة للنص و تمثيله تحديد الفكرة  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا   الرسام العجوز تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 
 

 الثالثالصف :                    (من أخالقنا   المحادثة و القراءة ): (5)الدرس                                  اللغة العربيةالمبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام لهدفا

 يذكر بعض أعمال المساعدة التي يمكن أن يقدمها للناس / يذكر ثواب من يساعد الناس و يحترمهم  /يسرد قصة :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة باشيرالط/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, مالمعل بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهمن المشتتات و  التخلص

   -: المحادثة  

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و  أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 حافلة , ركاب , امرأة ,  طفل .... ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  ليما أن يعبر عن اللوحة تعبيرا س
 مفيدة  عنها 

  

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية لقراءةا. 

  ؟ بادر : معنى ما صعدت , تبدو , جهد , بادر  : مثل الكلمات.-  1 بادر:  المفردات يفسر أن

    صعدت , تبدو , جهد

   النص ؟ في الفكرة ما تقديم المساعدة لمن يحتاج  : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   العجوز تصعد الى الحافلة _ 1_ القيم و االتجاهات : 3  األفكار الفرعية أن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما علي يجلس العجوز مكانه _ 2                            من خالل النص 
 

   العجوز تشكر عليا على مساعدتها _ 3                           

   المقدمة من خالل القراءة ثم :  موزعة :ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب فتكلي اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 الثالثالصف : (                                 خالقنا   من أالتدريبات ) : (5)الدرس                           اللغة العربيةالمبحث : 

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 ذكر بعض االنماط اللغوية الجديدةيحل التدريبات وحده ,ي, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  صل العبارة بما  التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلكتكليف الطالب بقراءة  أن يصل العبارة بما يتمم 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 يتمم معناها ؟  بوصل العبارة بما يتمموتكليفهم  كتابة التدريب على السبورة  معناها 
 

   معناها  

    

   التدريب الثاني : 

   د ذلكتكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بع أن يختار اسم االشارة المناسب

 ؟الفراغاكمل  باختيار اسم االشارة المناسبتكليفهم  كتابة التدريب على السبورة و في الفراغ المناسب 
 

   في الفراغ المناسب  

    

   التدريب الثالث : 

 تصحيح االعمال  تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يوظف اسماء االشارة 
 

   تكليفهم  بتوظيف اسماء االشارة المعطاة في جمل مفيدة  عطاة في جمل مفيدة الم

    

    

    

   
 

    

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :                (                  من أخالقنا   الكتابة ):(5)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :قةالساب الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / اضح  بعد الشرح والتدريببخط والنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   ة واالبتعاد عن المشتتات تهيئة الصف للحص   

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  كتابة صحيحة أن يكتب الفقرة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتير  النسخ دفت

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخ فاءلأوضح على السبورة طريقة كتابة ا جيمل لفاءا أن يتعرف طريقة ا
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء حسب قواعد خط  لفاءا بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة   لفاءاحرف   يكتب أن 
 

   على السبورةالنسخ   سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

   خط النسخ. وفق أصول  لفاءا فيها حرف

     - خط  النسخ   

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :(                                  من أخالقنا   إمالء  ) : (5)الدرس                            اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                .......  .1.........لحصص:ا عدد      
 

 /  يكتب  أمالء غير منظور كتابة سليمة أن يمييز الطالب أنواع التنوين الثالثة لفظا وكتابة   :العام الهدف

 ءة الدرس أفكار الدرس  كتابة كلمات أنواع التنوينقرا,  مراجعة الدرس :السابقة الخبرات

 اوراق عمل , حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده  كتابة كلمات وجمل,  منظورا  غير  امالء يكتب قراءة النص  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم منظورا غير امالء  قراءة النص  , يكتب  .-: وسطالمت المستوى

  مع التركيز عليه بالمساعدة المالء كتابة ا و  النص جملة من  قراءة .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ى الطالب ألقاء التحية عل  -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة كتابة كلمات  على السبورة  و أكلفهم بقراءتها  أن يقرأ الكلمات قراءة
 

 سليمة 
   

 متابعة الطالب   ن النونأوضح لهم أنواع التنوين و كتابتها ونطقها و تمييزها ع أن يمييز الطالب أنواع التنوين 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    الثالثة لفظا وكتابة  

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة عرض النص اإلمالئي  و تكليف الطالب بقراءته أن يقرأ النص  اإلمالئي قراءة 
 

    سليمة   جهرية  

    

 تصويب االخطاء بالتنوين  عرض الكلمات الموجودة في النص و  التي تنتهي أن يتعرف الكلمات المنونة 
 

   ومناقشتها و تدريب الطالب عليها  الموجودة في النص

    

    

 تصحيح الدفاتر أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة و تكليف الطالب بقراءة أن يكتب إمالء سليمة 
 

   النص مرة اخرى  

    

   الخاتمة : 

 تصحيح األعمال  الطالب بعض الكلمات المنونة ) اإلثرائية ( أملي على  أن يكتب كلمات منونة كتابة 
 

    سليمة 

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -تربوي:مالحظات المشرف ال 

 

 
 الثالثلصف :ا               (                   من أخالقنا   تعبير   ) الدرس :                                   اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      
 

  يعبر عن الصور بجمل مفيدة لتكوين قصة    :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور الكتاب  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

  يعبر كتابيا عن الصور لتكوين قصة /  صور الكتابيعبر شفويا عن :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  بمساعدة المعلم  يعبر كتابيا عن الصور لتكوين قصة/  صور الكتابيعبر شفويا عن  .-: المتوسط المستوى

 بمساعدة المعلم يعبر كتابيا عن الصور لتكوين قصة /  صور الكتابيعبر شفويا عن  .-: .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   لحصة واالبتعاد عن المشتتات تهيئة الصف ل   

   المقدمة : 

 اجابات مالحظة  مراجعة الدرس و صور المحادثة , و بعد ذلك مناقشة صور الكتاب أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

  
 الطلبة

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   العرض : 

    

    

 تعبير  مالحظة  ا عرض الصور في الكتاب , ثم تكليف الطالب بالتعبير عنه أن يعبر شفويا عن صور الكتاب 
 

 الطلبة شفويا    
 

    

 تعبير  مالحظة  تكليف الطالب بذكر األحداث التي تمثلها القصة شفويا  أن يذكر األحداث التي تمثلها 
 

 الطلبة  القصة شفويا 
 

    

 حيح االعمال تص تقسيم الطالب الى مجموعتين و تكليفهم بكتابة جملة عن كل صورة  أن يكتب جملة مفيدة عن كل
 

   لتكوين قصة  صورة لتكوين قصة 

    

   الخاتمة : 

 متابعة الطلبة  تكليف بعض الطالب بسرد القصة شفويا بعد كتابتها  أن يسرد القصة شفويا و بلغة
 

    سليمة 

    

    

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 الثالثالصف :(                                     من أخالقنا   نغني   ) :(5)الدرس                             العربيةاللغة : المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 / أن يحفظ النشيد غيبا  يردد النشيد ملحنا و مغنى  :العام الهدف

 يذكر بعض اعمال الخير التي يمكن مساعدة بها اآلخرين  :السابقة الخبرات

 ,حاسوب ,جهاز العرض  cdصور المحادثة  /المسجل /  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يردد النشيد ملحنا و مغنى و حده / يتعرف الفكرة العامة للنشيد / يفسر المفردات :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يردد النشيد ملحنا / يفسر بعض الكلمات  .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه ترديد بعض االبيات ملحنة مساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات افاألهـــــــد

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 طلبةاالستماع الى ال اعمال الخير و ثواب من يعملها عن مناقشة الطلبة  أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

     

    العرض : 

    

    

 مالحظة الطلبة  عرض النشيد امام الطلبة , و يستمع الى النشيد ملحنا من خالل  أن يستمع الى النشيد ملحنا 
 

   المسجل او بقراءة المعلم  

    

 رديد الطالب مالحظة ت تكليف الطالب بقراءة النشيد ملحنا و مغنى  أن يردد النشيد ملحنا و مغنى 
 

 للنشيد  
 

 ما الفكرة العامة للنشيد؟ تكليف الطالب باستنتاج المعنى العام للنشيد  أن يستنتج الفكرة العامة للنشيد
 

    

 ؟قمة ما معنى  نسمة , بسمة , همة , قمة  :تعريف الطالب بالمفردات الجديدة   أن يتعرف معاني مفردات 
 

    نسمة , بسمة , همة :جديدة

,    

    

 مالحظة الطلبة  االستماع لبعض الطلبة المجيدين و ترديد النشيد بشكل جماعي أن يردد النشيد ملحنا و مغنى
 

   ملحنا و مغنى  بشكل جماعي 

   الخاتمة : 

 المالحظة و    حفظ النشيد غيبا  أن يحفظ النشيد غيبا 
 

 االستماع   
 

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 المديرية:.........................          المدرسة : ........................        ...............:  معلم المادة

 

 لثالثاالصف :                   (  في ميناء غزة) االستماع : (6)الدرس                   اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

 لإلنسانيذكر كيفية اصطياد السمك في البحر / يعدد فوائد السمك   يتعرف مدن فلسطين الواقعة على البحر  / :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 صة بلغتهيستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد الق -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -د:التمـــــــهـــيـ 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

 الطلبة مالحظة تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   أن يجيب عن أسئلة النقاش
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

    

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و اعالستما توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص تحديد الفكرة العامة للنص و تمثيله  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا   رحلة بال صيد تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  قصة االستماع شفويا و أن يسرد 
 

   بلغته 
 

 .   

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 الثالثالصف :               (زة  في ميناء غالمحادثة و القراءة ): (6)الدرساللغة العربية                             المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية ةقراء النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

 يتعرف مدن فلسطين الواقعة على البحر  /  يذكر كيفية اصطياد السمك في البحر / يعدد فوائد السمك لإلنسان :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :ــلــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع ملالج بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

    ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و  ر عناصر لوحة المحادثةأن يذك
 بحر , صيادون , سمك , قارب  , شبكة صيد  ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مل مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بج أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

 الطلبة مالحظة
 

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟ نزهة:  معنى ما تجول , دهش , الراسية , نزهة , تابع  : مثل الكلمات.-  1 نزهة:  تالمفردا يفسر أن

     تجول , دهش , الراسية

   النص ؟ في الفكرة ما صيد السمك مهنة وطنية جميلة : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   سمير و والده يصالن ميناء غزة_ 1_:  رعية األفكار الف 3  األفكار الفرعية أن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما دهشة سمير و هو يرى حركة الصيادين النشطة في ميناء غزة_ 2 من خالل النص 
 

   سمير و والده يستمتعان في رحلة بحرية _   3       

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص ماتكل بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 لمقررا الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 الثالثالصف :          (             زة  في ميناء غالتدريبات ) : (6)الدرس                           اللغة العربيةالمبحث : 

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      
 

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .س السابقمراجعة الدر :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   قدمة :الم 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  سببصل بين ال تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يصل بين السبب و نتيجته

 ؟  نتيجتهو  وتكليفهم بالتوصيل بين السبب  كتابة التدريب على السبورة  الدرس حسب 
 

   حسب الدرس و نتيجته  

    

   التدريب الثاني : 

 متى نضع اسم االشارة جهاز العرض و الحاسوب اوضح للطالب اسماء االشارة باستخدام أن يتعرف مواضع استخدام 
 

 هذا ؟  و مواضع استخدامها هذه و هؤالء و  اهذ و و هذه   اهذاسماء االشارة 
 

     هؤالء

   الفراغات باستعمال  اسماء   االشارة   بإكمالتكليف الطالب   أن  يضع  اسمي  االشارة 

 تصحيح االعمال  في الفراغات المناسبة  هؤالءو و هذه    اهذ  في الفراغ ا  و هذه و هؤالء هذ
 

    المناسب 

   لثالث :التدريب ا 

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يوظف اسماء اإلشارة 

 تصحيح االعمال وتكليفهم بتوظيف اسماء اإلشارة كتابة التدريب على السبورة  في جمل  هؤالءو و هذه    اهذ
 

   في جمل مفيدة  هؤالءو و هذه    اهذ مفيدة 

    

    
 

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 المديرية:.........................          المدرسة : ........................        ...............:  معلم المادة

 الثالثالصف :                    (        في ميناء غزة  الكتابة ):(6)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 / تقديم ارشادات حول الكتابة مراجعة الدرس  :لسابقةا الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط ىالمستو

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ى الطالب ألقاء التحية عل  -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  قراءةمالحظة ال تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال دفاتر النسخ تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 الطلبة متابعة حسب قواعد خط النسخلقاف أوضح على السبورة طريقة كتابة ا لقافاأن يتعرف طريقة كتابة 
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء حسب قواعد خط لقافا بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة لقاف احرف   يكتب أن 
 

   على السبورةالنسخ   سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  ول تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أص أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

   خط النسخ. وفق أصوللقاف افيها حرف 

     - خط  النسخ   

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 

 الثالثالصف :                  (             في ميناء غزة  إمالء  ) :(6)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 أن يميز الطالب أنواع التنوين الثالثة لفظا وكتابة   :العام الهدف

 أنواع التنويني على تحو كتابة كلمات ,  مراجعة الدرس :السابقة الخبرات

 اوراق عمل , حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 / يكتب امالء اختباريا  وحده  يميز بين انواع التنوين/  منونة بتنوين  كتابة كلمات,  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم  / يكتب امالء اختباريا  بالمساعدة    يميز بين انواع التنوين .-: المتوسط المستوى

 مساعدته في التمييز بين النون و التنوين و كتابة االمالء  مع التركيز عليه  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -ـيـد:التمـــــــهــ 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 
    تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

    :العرض : المقدمة  

    

 مالحظة قراءة الطلبة كتابة كلمات التدريب على السبورة  و أكلفهم بقراءتها  أن يقرأ كلمات التدريب قراءة
 

 سليمة 
   

 مالحظة قراءة الطلبة هم  الفرق بين الكلمات المختومة بالنون من الكلمات أوضح ل النون بينأن يميز الطالب 
 

   المختومة بالتنوين         الساكنة من التنوين 

    

 تصحيح األعمال  أملي على الطالب إمالء اختباريا بالسرعة المناسبة و تصحيح  أن يكتب إمالء اختباريا كتابة
 

   الدفاتر  سليمة 

    

    

   الخاتمة : 

 تصحيح األعمال  أملي على الطالب بعض الكلمات المنونة ) اإلثرائية (  أن يكتب كلمات منونة بالتنوين 
 

     كتابة سليمة 

    

    

    

    

    

    

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :         (                 في ميناء غزة  تعبير   ) :(6)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 تعبيرا سليما بجمل  مفيدة   لمواقف المعطاة عن ا يعبر  :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده  قف المعطاة  تعبيرا سليمايعبر عن الموايعبر شفويا عن لوحة المحادثة / :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يعبر عن المواقف المعطاة  بجمل مفيدة بالمساعدة .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليه جمل مفيدةب المعطاة  التعبير عن المواقف  مساعدته في .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 متابعة الطلبة من خالل مراجعة  الدرس تكليف بعض الطالب بذكر الكلمة التي أن يستعمل بعض كلمات
 

   في جملة مفيدة أعجبته في النص و توظيفها  الدرس في جمل مفيدة 

    

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة التعبير على السبورة  وتكليف الطالب بقراءتها  جمل عرض  التعبير  جمل أن يقرأ 
 

    قراءة جهرية سليمة 

    

 ءتصويب األخطا جمل مفيدة شفويا بالتعبير عن المواقف  بتكليف الطالب  عن المواقفشفويا  يعبر أن 
 

    المعطاة 

 تصحيح األعمال بالتعبير عن المواقف تقسيم الطالب الى مجموعتين ثم تكليفهم   يعبر كتابيا عن المواقف أن 
 

   جمل مفيدةب   جمل مفيدة المعطاة  ب

   الخاتمة : 

 الطلبة  متابعة اعطاء كل مجموعة كلمات و تكليفهم بتوظيفها  في فترة زمنية  أن يضع الكلمات في جمل 
 

   معينة كمسابقة بين المجموعات  مفيدة 

    

    

    

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -:مالحظات المشرف التربوي 

 

 

 
 الثالثالصف :(                            في ميناء غزة  نغني   ) :(6)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 / أن يحفظ النشيد غيبا يردد النشيد ملحنا و مغنى  :العام الهدف

 جاه و طنه المحتل مراجعة الدرس / يذكر الطالب واجبه ات :السابقة الخبرات

 ,حاسوب ,جهاز العرض  cdصور المحادثة  /المسجل /  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يردد النشيد ملحنا و مغنى و حده / يتعرف الفكرة العامة للنشيد / يفسر المفردات :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يردد النشيد ملحنا / يفسر بعض الكلمات  .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه ترديد بعض االبيات ملحنة مساعدته في  .-: المتدني المستوى 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات تهيئة    

   المقدمة : 

 االستماع الى الطلبة وطننا فلسطين وواجبنا اتجاه مناقشة الطلبة عن  أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

     

    

    

   العرض : 

 مالحظة الطلبة  الل عرض النشيد امام الطلبة , و يستمع الى النشيد ملحنا من خ أن يستمع الى النشيد ملحنا 
 

   المسجل او بقراءة المعلم  

    

 مالحظة ترديد الطالب  تكليف الطالب بقراءة النشيد ملحنا و مغنى  أن يردد النشيد ملحنا و مغنى 
 

 للنشيد  
 

 د؟ما الفكرة العامة للنشي تكليف الطالب باستنتاج المعنى العام للنشيد  أن يستنتج الفكرة العامة للنشيد
 

    

 ؟فلول  ما معنى:  أضحي , أبيد , فلول . تعريف الطالب بالمفردات الجديدة  : أن يتعرف معاني مفردات 
 

    جديدة 

    

    

 مالحظة الطلبة  االستماع لبعض الطلبة المجيدين و ترديد النشيد بشكل جماعي أن يردد النشيد ملحنا و مغنى
 

   ملحنا و مغنى  بشكل جماعي 

   
 

   الخاتمة : 

 المالحظة و    حفظ النشيد غيبا  أن يحفظ النشيد غيبا 
 

 االستماع   
 

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -ف التربوي:مالحظات المشر 

 لثالثالصف :ا                         (الغراب و الثعلب )  االستماع : (7)الدرس                    اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

 لثعلب يسرد قصة قصيرة حول الخدع ا :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  ه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم يستمع الى النص و يتفاعل مع. -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهات و التخلص من المشتت     

   -:التهيئة و المقدمة  

 الطلبة مالحظة تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   يسرد قصة قصيرة عن الخدعأن 
 

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

    

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة يل الصوتي او منعرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسج نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - مفردات أن يتعرف معاني ال  
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص ديد الفكرة العامة للنص تح أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا  ( الغابة اعالن في   ) تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .    

 -    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :                        (الغراب و الثعلبالمحادثة و القراءة ): (7)الدرساللغة العربية                             المبحث :

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

 د قصة قصيرة حول الخدع الثعلب / يذكر بعض الشخصيات الفكاهية التي تحبك حولها القصص القصيرة يسر :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات ظفيو, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

دثة عن الكتاب أو جهاز العرض و تكليف الطالب بتأمل لوحة المحا أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 الغراب , الثعلب , قطعة جبن , شجرة   ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

مالحظة إجابات 
  الطلبة

 

    قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟نحيل :  معنى ما مكر , الدهاء , نحيل فسيحة , يبدو , ال : مثل الكلمات.-  1 نحيل:  المفردات يفسر أن

    فسيحة , يبدو , المكر 

   النص ؟ في الفكرة ما حيلة الثعلب للحصول على الجبن : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   الغراب يعيش في غابة جميلة_ 1 األفكار الفرعية _:3 األفكار الفرعية أن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما الثعلب يشاهد الغراب وفي فمه قطعة جبن_ 2    خالل النص من 
 

 الثعلب يتمنى الحصول على قطعة الجبن من فم الغراب _ 3       
 الثعلب يحصل على قطعة الجبن بعد حيلة ذكية  -4      

  

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص لماتك بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 الثالثالصف : (                                 الثعلبالغراب و التدريبات ) :(7)الدرس                            اللغة العربيةالمبحث : 

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: سطالمتو المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  ؟ فراغات امأل ال تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يمأل الفراغات بالكلمة 

   بملء الفراغات حسب وتكليفهم  كتابة التدريب على السبورة  المناسبة حسب الدرس 

   ما ورد في الدرس  

    

   التدريب الثاني : 

 أن يتعرف األسماء الموصولة  
 و مواضع استخدامها 

 الموصولة للمذكر المفرد و المؤنث المفرد  سماء االأوضح للطالب 
 (   التيالذي , ) خدامها و مواضع است

 متى نستخدم اسم 
 

 الموصول الذي  ؟   
 

أن يكمل الفراغات باستخدام 
 االسماء الموصولة

الفراغات حسب المثال باستخدام االسماء  بإكمالتكليف الطالب 
 (  التي الذي , الموصولة  )  

 تصحيح األعمال
 

    ( التي الذي , ) 

    التدريب الثالث : 

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك  الذي ,التي  (ضع  )أن ي
 

   ( في الفراغات  التي الذي , بوضع )   تكليف الطالب  في الفراغات المناسبة 

     

    

    

   
 

    

 -    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 الثالثالصف :(                                  الغراب و الثعلبالكتابة ):(7)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات ويــــــمالتق التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ ينسخ فقرة من الدرس في أن
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخ كافلأوضح على السبورة طريقة كتابة ا كافلاأن يتعرف طريقة كتابة 
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء حسب قواعد خط  لكافا بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة لكاف احرف   يكتب أن 
 

   على السبورةالنسخ   سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  تحوي كلمات أن يكتب جملة 
 

    خط النسخ. وفق أصوللكاف ا فيها حرف 

    - خط  النسخ   

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 الثالثالصف :(                                  الغراب و الثعلبالء  )إم : (7)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 في الفراغ المناسب    ) ,  .  (عالمتي الترقيم  / أن يضع     ) ,  .  (  يتعرف  مواضع عالمتي الترقيمأن  :العام الهدف

 يعدد الرموز الموجودة في النصوص / يذكر اسم هذه الرموز  :السابقة الخبرات



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده   )   ,   . (يضع عالمة الترقيم في الفراغ وحده /  يتعرف مواضع عالمتي الترقيم    العالي وىلمستا :لــــ التمييز

 بالمساعدة   )   ,   . (يضع عالمة الترقيم في الفراغ  /  يتعرف مواضع عالمتي الترقيم   .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليه غات مساعدته في وضع عالمتي الترقيم في الفرا.-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 متابعة الطلبة  توضع بين نصوص و الكتابة  مناقشة الطلبة بالرموز التي أن يجيب عن  أسئلة  النقاش
 

    

    

    

    

   العرض : 

    

  مالحظة قراءة الطلبة  كتابة النص على السبورة و تكليف الطالب بقراءته  أن يقرأ النص قراءة جهرية 

    

 متى نضع النقطة ؟  دامها (  و مواضع استخ )  ,  .اوضح للطالب عالمتي الترقيم \ أن يتعرف مواضع استخدام 
 

    (   ,  .عالمتي الترقيم )  

    

 تصحيح األعمال  (  في الفراغ ,  .تكليف الطالب بوضع  عالمتي الترقيم )   أن يضع عالمتي الترقيم
 

   المناسب   (  في الفراغ المناسب ,  .  ) 

    

    

    

    

    

   
 

    

    

 
 .............................................................................................................................. -: مدرسة مدير المالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 الثالثالصف :(                                  الغراب و الثعلبتعبير   ) : (7)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 يعبر عن المواقف المعطاة   بجمل  مفيدة تعبيرا سليما   :العام الهدف



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده  يعبر عن المواقف المعطاة  تعبيرا سليمايعبر شفويا عن لوحة المحادثة / :  العالي لمستوىا :لــــ مييزالت

 يعبر عن المواقف المعطاة  بجمل مفيدة بالمساعدة .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليه التعبير عن المواقف المعطاة   بجمل مفيدة مساعدته في .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 متابعة الطلبة لكلمة التيمن خالل مراجعة  الدرس تكليف بعض الطالب بذكر ا أن يستعمل بعض كلمات
 

   أعجبته في النص و توظيفها في جملة مفيدة  الدرس في جمل مفيدة 

    

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة عرض جمل  التعبير على السبورة  وتكليف الطالب بقراءتها  أن يقرأ جمل  التعبير 
 

    قراءة جهرية سليمة 

    

 تصويب األخطاء تكليف الطالب بالتعبير عن المواقف  بجمل مفيدة شفويا  المواقفأن يعبر  شفويا عن 
 

    المعطاة 

 تصحيح األعمال تقسيم الطالب الى مجموعتين ثم تكليفهم بالتعبير عن المواقف  أن يعبر كتابيا عن المواقف  
 

   بجمل مفيدة   المعطاة  بجمل مفيدة 

   الخاتمة : 

 متابعة الطلبة  اعطاء كل مجموعة كلمات و تكليفهم بتوظيفها  في فترة زمنية  في جمل  أن يضع الكلمات
 

   معينة كمسابقة بين المجموعات  مفيدة 

    

    

    

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 

 لثالثاالصف :                          (  المبدعة الصغيرة )  االستماع : (8)الدرس                      اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 االستماع  بانتباه  و تفاعليستمع إلى نص  أن :العام الهدف

  لإلنسانسرد قصة قصيرة حول االختراع و  االبداع  اهميته / يعدد فوائد االختراعات الحديثة  :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: لعاليا لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ ـواتخطـ األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

 الطلبة مالحظة ضمون الدرس  من تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن م  أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

    

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  الجلوس المعتدلاالنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص ,  االستماع
 

   عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص ة العامة للنص تحديد الفكر أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا (  المخترع الصغير ) تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :                      (المبدعة الصغيرة   المحادثة و القراءة ):(8)الدرس                           اللغة العربية   المبحث :



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام هدفال

  لإلنسانيذكر بعض االختراعات الحديثة  / يعدد فوائد االختراعات الحديثة  :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/يةالعاد الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  علميعبر عن اللوحة بمساعدة الم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... رةلإلنا االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و  أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 بنت , األب , حواسيب , تالميذ , مدرسة  ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

ي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل مناقشة األحداث الت أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

مالحظة إجابات 
  الطلبة

 

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية اءةالقر. 

  ؟ابدت :  معنى ما تقضي , صممت , ابدت , فائقة , وجيزة  : مثل الكلمات.-  1 ابدت : المفردات يفسر أن

    تقضي , صممت , فائقة

   النص ؟ في كرةالف ما التميز و االبداع في مجاالت الحياة : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   عرين طالبة مجتهدة تحب الحاسوب_ 1:  األفكار الفرعية _ 3  األفكار الفرعية أن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما عرين تظهر مهارة فائقة في دورات الحاسوب_ 2              من خالل النص 
 

 عرين تنشئ موقع خاص تعليمي للمدرسة_ 3           
 يساعدهن في التعلم  ألنهفرح الطالبات بالموقع -4          

  

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع لخاصة سرد القصة بلغته ا أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: المدرسة مدير مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 الثالثالصف :            (         المبدعة الصغيرة   التدريبات ) : ( 8)الدرس                           اللغة العربيةالمبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ اتخطــو األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  اختر معاني الكلمات؟ تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يختار معاني المفردات 

   باختيار معاني المفردات وتكليفهم  كتابة التدريب على السبورة  المعطاة 

   المعطاة  

    

   التدريب الثاني : 

 ألسماء الموصولة  أن يتعرف ا
 و مواضع استخدامها 

 الموصولة للمذكر المثنى و المؤنث المثنى  سماء االأوضح للطالب 
 (   اللذان , اللتان ) و مواضع استخدامها 

 متى نستخدم اسم 
 

 الموصول اللذان  ؟   
 

أن يكمل الفراغات باستخدام 
 االسماء الموصولة

المثال باستخدام االسماء الفراغات حسب  بإكمالتكليف الطالب 
 (  اللذان , اللتان الموصولة  )  

 تصحيح األعمال
 

    (  اللذان , اللتان ) 

    التدريب الثالث : 

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك  (  اللذان , اللتان أن يضع  )
 

   ( في  جمل مفيدة   اللذان , اللتان )    بوضعتكليف الطالب  في جمل مفيدة  

    

     

    

   
 

    

 -    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 
 الثالثالصف :              (                        المبدعة الصغيرة   الكتابة ):(8)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل صادرالم

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / ببخط واضح  بعد الشرح والتدريالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   ت تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتا   

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال الب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب تكليف الط أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    اجب بيتيكو كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخ الم لأوضح على السبورة طريقة كتابة ا لالماأن يتعرف طريقة كتابة 
 

     حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء حسب قواعد خطلالم ا بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة م لالاحرف   يكتب أن 
 

   على السبورةالنسخ   سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

     سخخط الن. وفق أصوللالم افيها حرف 

    - خط  النسخ   

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 

 
 الثالثالصف :(                                  المبدعة الصغيرة   إمالء  ) :(8)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

   منظورا كتابة سليمة غير  يكتب امالء أن   :العام الهدف

 (   .  ,بعالمتي الترقيم  )  مراجعة  :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ ملونةال الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 (  .  ,)    يذكر مواضع استخدام عالمتي الترقيم/ وحده   منظورغير  امالء  يكتب  , النص يقرأ  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  (  .  ,)    يذكر مواضع استخدام عالمتي الترقيم/ بالمساعدة    منظورغير  امالء  يكتب .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليه مساعدته في كتابة االمالء غير المنظور  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 مالحظة الطلبة  مواضع استخدامها  (  .  ,)    عالمتي الترقيمبمراجعة الطالب  استخدامان يتعرف مواضع 
 

 (  .  ,)    عالمتي الترقيم
   

    

    

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة النص االمالئي  أن يقرأ النص  اإلمالئي قراءة 
 

    سليمة   جهرية  

    

 مالحظة الطلبة تكليف الطالب بذكر عالمتي الترقيم الواردة في النص  ان يذكر عالمتي الترقيم الواردة
 

    (  .  ,)  و هي  في النص االمالئي 

     

    

 حيح الدفاترتص أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة و تكليف الطالب بقراءة غير منظور أن يكتب إمالء 
 

   النص مرة اخرى  كتابة سليمة

    

    

    

    

   
 

    

    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 

 

 

 الثالث:الصف (                                  المبدعة الصغيرة   تعبير   ) :(8)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 يعبر عن الموقف  المعطى  بأربع  جمل  مفيدة تعبيرا سليما   :العام الهدف

 المحادثة  مراجعة الدرس , و :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده  يعبر عن المواقف المعطاة  تعبيرا سليمايعبر شفويا عن لوحة المحادثة / :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 فيدة بالمساعدةيعبر عن المواقف المعطاة  بجمل م .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليه التعبير عن المواقف المعطاة   بجمل مفيدة مساعدته في .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   د عن المشتتات تهيئة الصف للحصة واالبتعا   

   المقدمة : 

    

 متابعة الطلبة من خالل مراجعة  الدرس تكليف بعض الطالب بذكر موقف  أن يعبر عن موقف في النص
 

   أعجبه في النص و توظيفها في جملة مفيدة  بجملة مفيدة  

    

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة ورة  وتكليف الطالب بقراءتها عرض النص  على السب  النص  الوارد في الكتاب أن يقرأ 
 

    قراءة جهرية سليمة 

    

 تصويب األخطاء تكليف الطالب بالتعبير عن الموقف  بجمل مفيدة شفويا  أن يعبر  شفويا عن الموقف
 

    المعطى

 تصحيح األعمال ن الموقف تقسيم الطالب الى مجموعتين ثم تكليفهم بالتعبير ع أن يعبر كتابيا عن الموقف  
 

   بجمل مفيدة بأربع   جمل مفيدة ى بأربع  المعط

   الخاتمة : 

 متابعة الطلبة  اعطاء كل مجموعة كلمات و تكليفهم بتوظيفها  في فترة زمنية  أن يضع الكلمات في جمل 
 

   معينة كمسابقة بين المجموعات  مفيدة 

    

    

    

   
 

    

    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة حظات مال



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 الثالثالصف :                           (        المبدعة الصغيرة   نغني   ) :(8)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 /   أن يحفظ النشيد غيبا     يردد النشيد ملحنا و مغنى :العام الهدف

   لإلنسانيذكر فوائد العلم  :السابقة الخبرات

 ,حاسوب ,جهاز العرض  cdر المحادثة  /المسجل / صو /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يردد النشيد ملحنا و مغنى و حده / يتعرف الفكرة العامة للنشيد / يفسر المفردات :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يردد النشيد ملحنا / يفسر بعض الكلمات  .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه البيات ملحنة ترديد بعض امساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 االستماع الى الطلبة يأتي الطالب الى المدرسة ؟ لماذاطرح أسئلة :  أن يجيب عن أسئلة  النقاش
 

   ؟ لإلنسانما هي فوائد العلم           إجابة سليمة 

    

    

    

   العرض : 

 مالحظة الطلبة  عرض النشيد امام الطلبة , و يستمع الى النشيد ملحنا من خالل  أن يستمع الى النشيد ملحنا 
 

    المسجل او بقراءة المعلم 

    

 مالحظة ترديد الطالب  تكليف الطالب بقراءة النشيد ملحنا و مغنى  أن يردد النشيد ملحنا و مغنى 
 

 للنشيد  
 

 ما الفكرة العامة للنشيد؟ تكليف الطالب باستنتاج المعنى العام للنشيد  أن يستنتج الفكرة العامة للنشيد
 

    

 ؟أقبل :  ما معنى (أقبل , عذب , األنغام , هيا المفردات الجديدة  )تعرف الطالب ي أن يتعرف معاني مفردات 
 

    جديدة 

    

    

 مالحظة الطلبة  االستماع لبعض الطلبة المجيدين و ترديد النشيد بشكل جماعي أن يردد النشيد ملحنا و مغنى
 

   ملحنا و مغنى  بشكل جماعي 

   
 

   الخاتمة : 

 المالحظة و    حفظ النشيد غيبا   أن يحفظ النشيد غيبا
 

 االستماع   
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 لثالثاالصف :                    ( سياذكاء القاضي إ)  االستماع :(9)الدرس                       اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                .....  .....1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

 و الغش / يسرد قصة قصيرة عن الخيانة  يذكر عاقبة الخيانة و الغش و الكذب      :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  عه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم يستمع الى النص و يتفاعل م. -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهتات و التخلص من المشت     

   -:التهيئة و المقدمة  

  الطلبة مالحظة تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

    

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  ذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوءت أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   ( :  عاقبة الخيانة)  عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة ة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او منعرض المادة المسموع نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص  تحديد الفكرة العامة للنص و تمثيله  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا   (  عاقبة الخيانة ) الطلبة  بسرد قصة  تكليف أحد أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 -    

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -شرف التربوي:مالحظات الم 

 

 
 

 الثالثالصف :                    (سياذكاء القاضي إالمحادثة و القراءة ): (9)الدرساللغة العربية                             المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .مةوسلي معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

 يذكر عاقبة الخيانة و الغش و الكذب  / يسرد قصة قصيرة عن الخيانة و الغش :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 حة/ مساعدته في التعبير عن اللو عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

    -: المحادثة  

لمحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و تكليف الطالب بتأمل لوحة ا أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 سوق , تجار , نقود , قاضي  ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

  

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة علمالم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟طفت  : معنى ما الفطائري , مالصقة , اشتد , برهة , طفت  : مثل الكلمات.-  1 طفت:  المفردات يفسر أن

    الفطائري , مالصقة , اشتد 

   النص ؟ في الفكرة ما عاقبة الغش و الكذب  : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   رجل في السوق يعثر على كيس نقود_ 1: األفكار الفرعية _3 األفكار الفرعية  أن يستنتج 

   ن القماش و الفطائري حول ملكية النقودخالف بي_ 2        من خالل النص 

 المتخاصمان يذهبان الى القاضي إياس_ 3        
 ذكاء القاضي إياس في العثور على صاحب النقود   - 4      

  

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة ملج في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 ية جديدة إمالئ

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 الثالثالصف :   (               سياذكاء القاضي إالتدريبات ) :(9)الدرس                            اللغة العربيةالمبحث :        

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني لمستوىا

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة طالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة تكليف ال أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  ابحث عن معاني تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يستخرج معاني المفردات 

 المفردات من النص ؟ ليفهم باستخراج معاني المفرداتوتك كتابة التدريب على السبورة  المعطاة من النص 
 

   من النص  

    

   التدريب الثاني : 

 أن يتعرف األسماء الموصولة  
 و مواضع استخدامها 

  تان و اللذان(الل الذي , , تيالالموصولة ) سماء االأوضح للطالب 

 و مواضع استخدامها 

متى نستخدم اسم 
 الموصول التي  ؟ 

 

    

أن يكمل الفراغات  باستخدام 
 الذيتي ,الاألسماء الموصولة )

الجمل حسب المثال باستخدام االسماء  بإكمالتكليف الطالب 
   تان و اللذان(الل الذي , , تيالالموصولة  ) 

 تصحيح األعمال
 

     ( , اللذاناللتان  

   التدريب الثالث : 

 تصحيح األعمال بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك  تكليف الطالب تان و , الل تيالأن يضع  )
 

   الذيتي ,البتوظيف  األسماء الموصولة    )  تكليف الطالب (في جمل مفيدةاللذان , الذي 

   ( في جمل مفيدة  , اللذانللتان ا      

    

    

   
 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 -    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 الثالثالصف :       (                                سياذكاء القاضي إالكتابة ): (9)الدرس                            اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .الكتاب صور  / العادية الطباشير / الملونة الطباشير/  السبورة  / الكتاب   :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ طــواتخ األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

    المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: ــرحوالــــــــش العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20ة في خالل مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحص بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخلميم أوضح على السبورة طريقة كتابة ا لميماأن يتعرف طريقة كتابة 
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء حسب قواعد خط  لميما بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة لميم احرف   يكتب أن 
 

   على السبورة النسخ  سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

    خط النسخ. وفق أصوللميم افيها حرف 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    - خط  النسخ   

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 الثالثالصف :(                                  سياذكاء القاضي إإمالء  ) :(9)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

    أن يكتب امالء  اختباريا  كتابة سليمة   :العام الهدف

 (   .  ,بعالمتي الترقيم  )  مراجعة  :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 (  .  ,)    يذكر مواضع استخدام عالمتي الترقيم/ ده اختباريا  وح امالء  يكتب  , النص يقرأ  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  (  .  ,)    يذكر مواضع استخدام عالمتي الترقيم/ اختباريا   بالمساعدة   امالء  يكتب .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليه  مساعدته في كتابة االمالء االختباري   .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم ـنـفـــيــــذالت خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

    

    

   العرض : 

    

    

     

 مالحظة الطلبة (  .  ,)  مراجعة الطالب  بعالمتي الترقيم و هي  ان يتعرف عالمتي الترقيم                
 

    ( ومواضع استخدامها    .  ,)  

     

    

 تصحيح الدفاتر أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة  أن يكتب إمالء  اختباريا 
 

    كتابة سليمة

    

 مالحظة قراءة  تكليف الطالب بقراءة النص مرة اخرى    اإلمالئي ان يقرأ النص 
 

 الطلبة   سليمة  قراءة جهرية
 

    

    

    

    

    

   
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :  (             سياذكاء القاضي إتعبير   ) : (9)الدرس                                    اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 يعبر  كتابيا  بثالث جمل مفيدة  عن المشهد الوارد في الكتاب  تعبيرا سليما    :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل صادرالم

 يعبر  كتابيا  بثالث جمل  عن الصورة  تعبيرا سليمايعبر شفويا عن لوحة المحادثة / :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم  بثالث جمل  عن الصورة تعبيرا سليمايعبر  كتابيا /  يعبر شفويا بمساعدة المعلم .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه مساعدته في كتابة التعبير  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
    واالبتعاد عن المشتتات  تهيئة الصف للحصة   

   المقدمة : 

 المالحظة و التصويب  مراجعة  صور المحادثة و التعبير شفويا عنها  أن يعبر شفويا عن صور 
 

 المحادثة 
   

    

   العرض : 

    

 صويبالمالحظة و الت اكلفهم بذكر عناصر الصورة مثل : قضاة , سجين , محامي   أن يذكر عناصر الموجودة 
 

    في الصورة 

    

 االستماع و التصويب  تكليف الطالب بذكر بعض الجمل تامة المعنى  من خالل الصورة  أن يذكر بعض الجمل تامة 
 

   المعطاة  المعنى من خالل الصورة

    

 لمالحظة و التصويبا تكليف بعض الطالب بالتعبير شفويا عن االحداث التي تشاهد في  أن يعبر شفويا عن أحداث التي
 

   الصورة  تدور في الصورة 

    

   تكليف الطالب بكتابة ثالث جمل مفيدة حول المشهد الوارد  أن يكتب ثالث جمل مفيدة 

 تصحيح األعمال  في الكتاب  حول المشهد الوارد في الكتاب
 

    

    

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   
 

    

    

 

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 لثالثاالصف :              ( في حديقة الحيوان) االستماع :( 10)الدرس                      اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

   يذكر بعض الحيوانات األليفة و غير األليفة / يعلل سبب تربية االنسان للحيوانات في حديقة الحيوانات  :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية اشيرالطب/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعةيستمع الى .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

 الطلبة مالحظة ؟ الحيوانات األليفة و غير األليفةاذكر بعض  أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  ع و آدابها منها : االلتزام بالهدوءتذكير الطالب بمهارة االستما أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

    ) وطني األجمل (  :   عرض المادة المسموعة 

 مالحظة الطلبة وتي او منعرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الص نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  -  أن يتعرف معاني المفردات  
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص تحديد الفكرة العامة للنص و تمثيله  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 التصويب و الستماعا شفويا   (ألجمل وطني ا)  تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 -     

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :                    (في حديقة الحيوانالمحادثة و القراءة ): (10)الدرساللغة العربية                             المبحث :

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......صص:لحا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

 طرح أسئلة : ما هو الطمع ؟ ما عاقبة الطمع ؟ هل الطمع صفة حسنة ؟  لمحادثة , لوحة ا :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات فاألهـــــــدا

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

أو جهاز العرض و تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب  أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
  فيل , قرود , اسد , تالميذ , معلمات .... ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

  

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟احت ص:  معنى ما الدليل , دهشت , المرح , تقلد , صاحت  : مثل الكلمات.-  1 صاحت:  المفردات يفسر أن

    الدليل , دهشت , المرح , تقلد 

   النص ؟ في الفكرة ما مشاهدة التلميذات للحيوانات الغريبة : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   ذهاب التلميذات الى حديقة الحيوانات _ 1: األفكار الفرعية  _3 األفكار الفرعيةأن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما لحيوانات  الغريبة و صفاتهاذكر بعض ا_ 2                      ص من خالل الن
 

     

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  ن يسرد القصة بلغته الخاصة أ
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

طلبة و مالحظة ال مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 الثالثالصف :            (                 في حديقة الحيوانالتدريبات ) :(10)الدرس                            اللغة العربيةالمبحث : 

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات ,حاسوب  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 راءة الطلبةمالحظة ق تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  صل بين العبارة  تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يصل بين العبارة و ما يتمم

 معناها؟و ما يتمم  وتكليفهم بالتوصيل بين  العبارة  كتابة التدريب على السبورة  حسب الدرس معناها 
 

   و ما يتمم معناها  

    

   التدريب الثاني : 

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك ( من إلىأن يضع حرفي الجر) 

 ؟الفراغاكمل  بوضع حرفي الجر كتابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم  في الفراغ المناسب 
 

   المناسبة في الفراغات (  من إلى)  

    

    

   التدريب الثالث : 

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك  من إلىحرفي الجر) أن يختار 

 ؟الفراغاكمل   من إلىحرفي الجر) باختيار كتابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم  الفراغ المناسب في  
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   في الفراغ المناسب   

    

   
 

    

 -    

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 الثالثالصف :(                                  في حديقة الحيوانالكتابة ): (10)الدرس                            اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل النصوص  كتابة .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   لصحيحة  و حجم الخط ...تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة ا 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة خط على السبورة و تكليفهم بقراءتهاعرض جملة ال أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخ  نون لأوضح على السبورة طريقة كتابة ا لنوناأن يتعرف طريقة كتابة 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

     حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء خط حسب قواعد لنونا بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة لنون احرف  يكتب أن 
 

    على السبورةالنسخ   سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

     خط النسخ. وفق أصول لنونافيها حرف 

    - خط  النسخ   

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 
 الثالثالصف :(                                  في حديقة الحيوانإمالء  ) :(10)الدرس                             اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 في الفراغ المناسب    (  ؟  !  )عالمتي الترقيم  / أن يضع     (  ؟  !) يتعرف  مواضع عالمتي الترقيم  أن  :العام الهدف

 يعدد الرموز الموجودة في النصوص / يذكر اسم هذه الرموز  :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  سبورةال/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده   )   ,   . (يضع عالمة الترقيم في الفراغ وحده /  يتعرف مواضع عالمتي الترقيم    العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بالمساعدة   )   ,   . (  يضع عالمة الترقيم في الفراغ  /  يتعرف مواضع عالمتي الترقيم .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليه مساعدته في وضع عالمتي الترقيم في الفراغات .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   د عن المشتتات تهيئة الصف للحصة واالبتعا   

   المقدمة : 

 متابعة الطلبة  (   )  ,  .مراجعة الطلبة بعالمتي الترقيم     أن يجيب عن  أسئلة  النقاش
 

    

    

    

    

   العرض : 

    

  مالحظة قراءة الطلبة  كتابة الجمل  على السبورة و تكليف الطالب بقراءتها  أن يقرأ الجمل  قراءة جهرية 

    

 متى نضع النقطة ؟  (  و مواضع استخدامها     ؟  !  )اوضح للطالب عالمتي الترقيم     أن يتعرف مواضع استخدام 
 

    (      ؟  !عالمتي الترقيم )  

    

 تصحيح األعمال  (  في الفراغ  ؟  !تكليف الطالب بوضع  عالمتي الترقيم )   أن يضع عالمتي الترقيم
 

   المناسب    (  في الفراغ المناسب    ؟   ! ) 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :(                                  في حديقة الحيوانتعبير   ) :(10)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      
 

 يعبر  كتابيا  بفقرة   عن المشهد الوارد في الكتاب  تعبيرا سليما    :العام الهدف

 الدرس , و المحادثة مراجعة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده   يعبر  كتابيا  بفقرة  عن المشهد   تعبيرا سليمايعبر شفويا عن لوحة المحادثة / :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم  يعبر  كتابيا  بفقرة  عن المشهد  تعبيرا سليما/  ساعدة المعلميعبر شفويا بم .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليه مساعدته في كتابة التعبير  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ب ألقاء التحية على الطال  -التمـــــــهـــيـد: 

 
    تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 المالحظة و التصويب  مراجعة  صور المحادثة و التعبير شفويا عنها  أن يعبر شفويا عن صور 
 

 المحادثة 
   

    

   العرض : 

    

 المالحظة و التصويب , حديقة    اكلفهم بذكر عناصر المشهد  مثل : قطة , عامر أن يذكر عناصر المشهد 
 

    حسب الجملة الواردة في الكتاب 

    

 االستماع و التصويب  تكليف الطالب بذكر بعض الجمل تامة المعنى  من خالل المشهد أن يذكر بعض الجمل تامة 
 

   المعطى  المعنى من خالل المشهد 

    

 المالحظة و التصويب ب بالتعبير شفويا عن االحداث التي ستدور تكليف بعض الطال أن يعبر شفويا عن أحداث التي
 

   في المشهد  ستدور في المشهد  

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة  فقرة  مترابطة  حول المشهد الوارد  أن يكتب فقرة  حول المشهد
 

   في الكتاب  الوارد في الكتاب

    

     

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة الحظات م
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 لثالثاالصف :                     (  قمح بالدي)  االستماع : (11)الدرس                       اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

  األداة المستخدمة قديما لحصاد القمح ؟ ما األداة الحديثة لحصاد القمح؟ , اذكر خطوات زرع القمح و حصاده ؟ما  :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :سائلوالو المصادر

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  بمساعدة المعلم يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... ةلإلنار االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

 الطلبة مالحظة ما األداة المستخدمة قديما لحصاد القمح ؟ أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

    اذكر خطوات زرع القمح و حصاده ؟ 

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

    (   : ) من حكايات الجدة  عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا سئلة االستماع توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أ االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص تحديد الفكرة العامة للنص و تمثيله  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا  (  من حكايات الجدة )  تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :                    (قمح بالدي  المحادثة و القراءة ):(11)الدرس اللغة العربية                             المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنة بلغة سليمة/  أن يعبر عن لوحة المحادث            :العام الهدف

 اذكر خطوات زرع القمح و حصاده ؟  وازن بين حصاد القمح قديما و حديثا ؟ لوحة المحادثة ,  طرح أسئلة :  :السابقة الخبرات

 جهاز العرض / حاسوب/  .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: دنيالمت المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و  أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 حصادة الية , قمح , اكياس , جرار , خبز  ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

من خالل األسئلة , و التعبير بجمل مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة  أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

  

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟ تقص:  معنى ما يرافق , وفير , اعدت , تقص ,  حزم  : مثل الكلمات.-  1 تقص:  المفردات يفسر أن

    يرافق , وفير , اعدت 

   النص ؟ في الفكرة ما حصاد القمح في العصر الحديث  : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   سعيد يرافق اباه الى حقول القمح_ 1:  األفكار الفرعية _ 3  األفكار الفرعية أن يستنتج 

   النص ؟ في الفكرة ما سعيد يشاهد الحصادة و هي تحصد القمح_ 2                 من خالل النص 
 

   الخبز من محصول القمح  معلم المادة_ 3              



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع شفويا  يلخص النص بلغته الخاصة   يلخص النص بلغته الخاصة أن 
 

 : . شفويا 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  أسئلة النص  عن باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 الثالثالصف : (                                 قمح بالدي  التدريبات ) : (11)سالدر                           اللغة العربيةالمبحث : 

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 جديدة يتعرف انماطا لغوية أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 ية الجديدةيحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغو, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   الب ألقاء التحية على الط  -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  فرق في المعنى بين الهدف منه و بعد ذلك تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر أن يفرق في المعنى بين الكلمات

 الكلمات ؟   بالتفريق بين معاني الكلمات  وتكليفهم  كتابة التدريب على السبورة  التي تحتها خطوط 
 

   التي تحتها خطوط  

    

   التدريب الثاني : 

   ذلكتكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد  أن يضع حروف الجر  

 ضع حروف الجر كتابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم بوضع حروف الجر  ( في الفراغ  في على عن ) 
 

 في أماكنها ؟  ( في الفراغات المناسبة  في على عن )  المناسب  
 

     



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

   التدريب الثالث : 

 ضع حروف الجر هدف منه و بعد ذلكتكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر ال حروف الجر  وظف أن ي 
 

 في جمل مفيدة ؟ كتابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم بوضع حروف الجر  ( في جمل مفيدة في على عن ) 
 

   ( في جمل مفيدة    في على عن )   

    

   
 

    

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :(                                  قمح بالدي  الكتابة ): (11)الدرس                            ربيةاللغة الع: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام لهدفا

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / الدفتر بخط جميلينسخ النص في / بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 حظـــــاتالمال التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة ليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها تك جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ الدرس فيأن ينسخ فقرة من 
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخ  هاءللسبورة طريقة كتابة اأوضح على ا لهاءاأن يتعرف طريقة كتابة 
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء حسب قواعد خطلهاء ا بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة لهاء احرف  يكتب أن 
 

    على السبورةالنسخ   سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  ليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول تك أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

     خط النسخ. وفق أصول لهاءا فيها حرف

    -  خط  النسخ   

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :(                                  الدي  قمح بإمالء  ) :( 11)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 منظور كتابة سليمة غير  / أن يكتب إمالء  استخدامها ( و مواضع  ؟ ! . :عالمات الترقيم ) يتعرف  أن  :العام الهدف

 بعالمات الترقيم  معرفة الطالب  :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 ,  ظور من غير   امالء يكتب  , النص يقرأ  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 علم منظورا بمساعدة المغير قراءة فقرة من النص / يكتب امالء  .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليهب امالء منظورا بمساعدة المعلم  يكت .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ء التحية على الطالب ألقا  -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 مالحظة الطلبة  مراجعة الطالب بعالمات الترقيم التي وردت معهم سابقا و مناقشتها ان يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

    

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة نص اإلمالئي  و تكليف الطالب بقراءتهعرض ال أن يقرأ النص  اإلمالئي قراءة 
 

    سليمة   جهرية  

    

 متى نضع عالمة ( و مواضع استخدامها  ؟ ! . :أوضح للطالب عالمات الترقيم )  أن يتعرف مواضع عالمات
 

 الترقيم  )! ( ؟  (  ؟ ! . :الترقيم ) 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

    

 تصحيح الدفاتر أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة و تكليف الطالب بقراءة منظورا غير  إمالء   أن يكتب
 

   النص مرة اخرى  كتابة سليمة 

    

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :(                                  قمح بالدي  )   تعبير :( 11)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 ة الصور لتكوين فقر عن  كتابيا  يعبر    :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

  و حده    لتكوين بفقرة  يعبر عن الصور كتابيا  /  الصور يعبر شفويا عن :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  بمساعدة المعلم / يعبر شفويا بمساعدة المعلم   لتكوين فقرة يعبر عن الصور كتابيا   .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليهعن الصور  كتابيا   التعبير  مساعدته في .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   قاء التحية على الطالب أل  -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 متابعة الطلبة من خالل مراجعة  الدرس تكليف بعض الطالب بذكر الكلمة التي أن يستعمل بعض كلمات
 

   أعجبته في النص و توظيفها في جملة مفيدة  الدرس في جمل مفيدة 

    

    

   العرض : 

 مالحظة الطلبة الصور الواردة في الكتاب  ,ثم اطلب منهم  بتأملتكليف الطالب  أن يذكر العناصر و األشياء 
 

   بذكر العناصر الموجودة فيها  الواردة في الصورة 

    

 ءتصويب األخطا مفيدة شفويا بجمل  صور التكليف الطالب بالتعبير عن  أن يعبر شفويا عن الصور 
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    الواردة في الكتاب 

 عدد االحداث في تكليف الطالب بذكر األحداث  الواردة في الصور مرتبة حسب  ان يعدد األحداث الواردة في 
 

 الصور ؟  الصور ) يزرع , تحمل األشجار , يقطف , ينقل الثمار , تعصر ( الصور 
 

     

 تصحيح األعمال مجموعتين ثم تكليفهم بكتابة فقرة  عن الصور تقسيم الطالب الى أن يعبر كتابيا بفقرة عن الصور 
 

   الواردة  في الكتاب  الواردة في الكتاب 

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :(                                   دي  قمح بالنغني   ) :(11)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 با/  أن يحفظ النشيد غييردد النشيد ملحنا و مغنى  :العام الهدف

 كيف كان يحصد القمح قديما و حديثا ؟  ماذا تحمل سنابل القمح ؟طرح أسئلة :  مراجعة الدرس , و المحادثة ,  :السابقة الخبرات

 ,حاسوب ,جهاز العرض  cdصور المحادثة  /المسجل /  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحفظ النشيد غيبا/ يردد النشيد ملحنا و مغنى و حده / يتعرف الفكرة العامة للنشيد / يفسر المفردات :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحفظ النشيد غيبا/   بمساعدة المعلميردد النشيد ملحنا / يفسر بعض الكلمات  .-: المتوسط المستوى

 / يحفظ النشيد غيبا  مع التركيز عليه ملحنة ترديد بعض االبيات مساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

    المقدمة : 

 االستماع الى الطلبة كان يحصد القمح قديما و حديثا ؟كيف  أن يجيب عن أسئلة  النقاش
 

    ماذا تحمل سنابل القمح ؟   إجابة سليمة 

    

    

    

   العرض : 

 مالحظة الطلبة  عرض النشيد امام الطلبة , و يستمع الى النشيد ملحنا من خالل  أن يستمع الى النشيد ملحنا 
 

   المسجل او بقراءة المعلم  

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 مالحظة ترديد الطالب  تكليف الطالب بقراءة النشيد ملحنا و مغنى  أن يردد النشيد ملحنا و مغنى 
 

 للنشيد  
 

 ما الفكرة العامة للنشيد؟ تكليف الطالب باستنتاج المعنى العام للنشيد  أن يستنتج الفكرة العامة للنشيد
 

    (    حصاد سنابل القمح  ) 

 ؟ وهبما معنى :  (شادت , متمايلة , حان , وهبيتعرف الطالب المفردات الجديدة  ) ردات أن يتعرف معاني مف
 

    جديدة: متمايلة , حان , وهب 

    

    

 مالحظة الطلبة  االستماع لبعض الطلبة المجيدين و ترديد النشيد بشكل جماعي أن يردد النشيد ملحنا و مغنى
 

   ملحنا و مغنى  بشكل جماعي 

   
 

   الخاتمة : 

 المالحظة و    حفظ النشيد غيبا  أن يحفظ النشيد غيبا 
 

 االستماع   
 

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -التربوي:مالحظات المشرف  

 

 لثالثا: الصف                          (طبيب األسد ) االستماع : (12)الدرس                      اللغة العربية المبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

 ب و مكره / يعدد صفات بعض الحيوانات مثل الثعلب بالمكر و األسد بملك الغابةيسرد قصة قصيرة عن الثعل       :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 / يسرد القصة بلغته يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -ـــــهـــيـد:التمــ 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

 الطلبة مالحظة تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   أن يسرد قصة قصيرة عن الثعلب
 

 
   ....(خالل ) أسئلة أو قصة . 

    

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   (  البستاني و الثعلب ) عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا لمسموعة من خالل أسئلة االستماع توجيه أسئلة للمادة ا االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ة العامة للنصما الفكر تحديد الفكرة العامة للنص و تمثيله  أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا   (البستاني و الثعلب )   تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :                      (طبيب األسدالمحادثة و القراءة ): (12)الدرس       اللغة العربية                      المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/  أن ي            :العام الهدف

 عدد صفات بعض الحيوانات مثل الثعلب بالمكر و األسد بملك الغابة/  ي  سم بعض الحيوانات المفترسة ؟  :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/ةالعادي الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  لميعبر عن اللوحة بمساعدة المع, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... ةلإلنار االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و  أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 القرد , األسد , فيل , غابة , أرنب ...  ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

ي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل مناقشة األحداث الت أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

  

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة فقرة فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟ تنهد:  معنى ما تشكو , تنهد , همست , عرين , تتعافى : مثل الكلمات.-  1 تنهد:  المفردات يفسر أن



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    همست , عرين , تتعافى 

   النص ؟ في الفكرة ما خطة القرد في القضاء على األسد : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   حيوانات الغابة تشكو من األسد_ 1:  األفكار الفرعية _ 3  األفكار الفرعية نتج أن يست

   القرد يخطط في القضاء على األسد _ 2                 من خالل النص 

 القرد يذهب لعالج األسد بعد أن تنكر بالطيب_ 3                
 القرد يخلع أسنان األسد  -4                

   النص ؟ في فكرةال ما
 

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 

 الثالثالصف :                         (      طبيب األسد التدريبات ) : (12)الدرس                   اللغة العربيةالمبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 لمالحظـــــاتا التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  ؟صحح الخطأ  تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك الخطأ في الجمل أن يصحح 

     بتصحيح الخطأ في الجملوتكليفهم  كتابة التدريب على السبورة  حسب ما ورد في الدرس

   الدرسحسب    

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   التدريب الثاني : 

   ة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلكتكليف الطالب بقراء  من إلىأن يضع حروف الجر) 

 ؟الفراغاكمل  كتابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم بوضع حروف الجر  ( في الفراغ   عن على  في
 

   ( في الفراغات المناسبة   عن على  في  من إلى)  المناسب 

    

    

   التدريب الثالث : 

   ف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلكتكلي  من إلىأن يختار حروف الجر) 

 الفقرة بحرفاكمل   كتابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم باختيار حروف  الجر في الفراغ  (  عن على  في
 

 الجر المناسب ؟  (  في الفراغ المناسب    عن على  في  من إلى)  المناسب 
 

    

   
 

    

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة ات مالحظ
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :                       (              طبيب األسدالكتابة ):( 12)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ يكتب نصا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعد :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ زالتميي

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 ساعدةبالم بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  مع مراعاة قواعد بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة اءتهاعرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقر أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخ  واولأوضح على السبورة طريقة كتابة ا لواواأن يتعرف طريقة كتابة 
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء حسب قواعد خطلواو ا بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة لواو احرف  يكتب أن 
 

    على السبورةالنسخ   قواعد خط النسخسليمة وفق 

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

    خط النسخ. وفق أصول لواوافيها حرف 

      - خط  النسخ   

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :                                 (  طبيب األسدإمالء  ) :(12)الدرس                             لغة العربيةال: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 / أن يكتب إمالء اختباريا كتابة سليمة  ( و مواضع استخدامها  ؟ ! . :عالمات الترقيم ) يتعرف  أن  :العام الهدف

 بعالمات الترقيم  معرفة الطالب  :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 اختباريا و حده ,  امالء يكتب  , النص يقرأ  العالي لمستوىا :لــــ لتمييزا

 يكتب امالء اختباريا  بمساعدة المعلم  .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليهيكتب امالء اختباريا  بمساعدة المعلم   .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات مالتقويــــــ التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 مالحظة الطلبة  مراجعة الطالب بعالمات الترقيم التي وردت معهم سابقا و مناقشتها ان يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

    

    

   عرض :ال 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 متى نضع عالمة ( و مواضع استخدامها  ؟ ! . :أوضح للطالب عالمات الترقيم )  أن يتعرف مواضع عالمات
 

  الترقيم  )! ( ؟  (  ؟ ! . :الترقيم ) 

     

         

 تصحيح الدفاتر أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة   أن يكتب  إمالء  اختباريا  
 

    كتابة سليمة 

    

    

 مالحظة قراءة الطلبة  تكليف الطالب بقراءة النص اإلمالئي  أن يقرأ النص اإلمالئي قراءة
 

    جهرية 

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :                    (                 طبيب األسد) تعبير   : (12)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 المعطاة  ها  من التراكيب أن يكمل الفراغات في القصة  بما يناسب :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

  و حده    يكمل الفراغات في القصة بما يناسبها :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  بمساعدة المعلم  يكمل الفراغات في القصة بما يناسبها  .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليه   إكمال الفراغات في القصة بما يناسبها  مساعدته في .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   طالب ألقاء التحية على ال  -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 متابعة الطلبة بعضمن خالل مراجعة  الدرس تكليف بعض الطالب بذكر  أن يميز بين الحيوانات المفترسة
 

   و صفاتها  الحيوانات المفترسة و االليفة  و صفاتها  من الحيوانات األليفة 

    

   : العرض 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 مالحظة قراءة الطلبة كتابة القصة على السبورة ثم تكليفهم بقراءتها  أن يقرأ القصة قراءة جهرية
 

    

    

 مالحظة الطلبة تكليف الطالب بتسمية الحيوانات الواردة في القصة  أن يسمي الحيوانات  
 

    الواردة في القصة 

    

 تصحيح األعمال الفراغات في بإكمالب الى مجموعتين ثم تكليفهم تقسيم الطال أن يكمل الفراغات في القصة
 

   القصة  بما يناسبها من التراكيب المعطاة   من التراكيب المعطاة 

   الخاتمة : 

    

  مالحظة الطلبة تكليف  أحد الطالب بسرد القصة  شفويا و بلغته  امام زمالئه ان يسرد القصة شفويا 
 

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 
 لثالثاالصف :                  (  زيارة إلى مدينة العنب)  االستماع : (13)الدرس                              اللغة العربية المبحث : 

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:لزمنيةالفترة ا                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :العام الهدف

 يعدد بعض  اصناف الفاكهة / يسمي المدينة التي يكثر زراعة العنب فيها / يذكر بعض الصناعات من العنب  :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل لمصادرا

 يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغته -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  عن األسئلة بمساعدة المعلم يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة تباهاالنالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

 الطلبة مالحظة ؟ بعض الصناعات من العنب اذكر طرح أسئلة : أن يجيب عن أسئلة النقاش
 

   ؟ عة العنب فيهاسم المدينة التي يكثر زرا 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   ) رسالة إلى صديقتي ( عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا سموعة من خالل أسئلة االستماع توجيه أسئلة للمادة الم االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 نصما الفكرة العامة لل ديد الفكرة العامة للنص تح أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا (  رسالة إلى صديقتي )  تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :             (زيارة إلى مدينة العنب  المحادثة و القراءة ):(13) الدرساللغة العربية                             المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنوحة المحادثة بلغة سليمة/  أن يعبر عن ل            :العام الهدف

 يذكر أهمية االرض / يبين واجبنا نحو األرض  :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: عاليال لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و  محادثةأن يذكر عناصر لوحة ال
  عنب , تاجر , أشجار العنب , معرض للعنب  ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل  أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
  مفيدة  عنها

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

   قراءة :ال 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

  الطلبة مالحظة للمعلم : الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة :المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشة  فقرة  فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟الشهد  : معنى ما  تلقت , كروم , أصناف , الشهد  : مثل الكلمات.-  1 الشهد : المفردات يفسر أن

    تلقت , كروم , أصناف 

   النص ؟ في الفكرة ما كثرة زراعة العنب في الخليل  : هي و النص في الفكرة _ 2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   سماح تتلقى دعوة لزيارة مهرجان العنب _1: األفكار الفرعية _3 األفكار الفرعية أن يستنتج 

   سماح تعجب بأنواع العنب و ألوانه وطعمه_ 2                 من خالل النص 

 أصناف العنب في الخليل _ 3              
 الصناعات التي تصنع من العنب   -4           

  

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب لةاسئ  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 الثالثالصف :                   (زيارة إلى مدينة العنب  يبات )التدر : (13)الدرس                   اللغة العربيةالمبحث :             

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط وىالمست

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   التدريب األول : 

  ؟اكتب اضداد الكلمات تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك 

      بالبحث عن أضداد المفرداتوتكليفهم  كتابة التدريب على السبورة  ن يكتب أضداد الكلمات أ 

   المعطاة من الدرس   المعطاة

    

   التدريب الثاني : 

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يكتب اسم الفاعل من الفعل

 ؟الفراغاكمل  بكتابة الفراغات حسبابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم كت الثالثي كتابة سليمة 
 

   المثال . وهو عن اسم الفاعل من الفعل الثالثي يعطى كنمط 

   و ال تذكر القاعدة هنا  

      

   التدريب الثالث : 

   ذلك تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد أن يكمل الفراغات حسب

 ؟الفراغاكمل  بإكمال الفراغات حسبكتابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم  المثال 
 

   المثال ) كتابة الفعل من اسم الفاعل او العكس (  

    

   
 

    

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :      (                   زيارة إلى مدينة العنب  الكتابة ):(13)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعديكتب نصا بخط  :العام الهدف

 مراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  لة وفق قواعديكتب جم / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -ـــيـد:التمـــــــه 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة المراد كتابتها تكليف الطالب بقراءة الفقرة  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل  بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال خ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسختكليف الطالب بنس أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

    كواجب بيتي كواجب بيتيدفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 متابعة الطلبة حسب قواعد خط النسخ ياءلأوضح على السبورة طريقة كتابة ا لياء اأن يتعرف طريقة كتابة 
 

    حسب قواعد خط النسخ 

 تصويب األخطاء حسب قواعد خطلياء ا بعض الطالب للتدرب على كتابة إخراج  كتابة لياء احرف  يكتب أن 
 

    على السبورةالنسخ   سليمة وفق قواعد خط النسخ

 تصحيح األعمال  خط على الكتاب مع مراعاة أصول تكليف الطالب بكتابة جملة ال أن يكتب جملة تحوي كلمات 
 

     خط النسخ. وفق أصول لياءافيها حرف 

    - خط  النسخ   

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :                     (  زيارة إلى مدينة العنب  إمالء  ) : (13)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 في الفراغ المناسب    (  :  )عالمة الترقيم  / أن يضع     (  : ) يتعرف  مواضع عالمة الترقيم  أن  :العام الهدف

  (      ؟  !  )(   )  ,  .معرفة الطالب بعالمات الترقيم   :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 وحده   ( ) :  /  يتعرف مواضع عالمة  الترقيم  يضع عالمة الترقيم في الفراغ وحده   العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بالمساعدة     ( ) :  يضع عالمة الترقيم في الفراغ  / يتعرف مواضع عالمة  الترقيم   .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليه مساعدته في وضع عالمة الترقيم في الفراغات .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم ـــيــــذالتـنـف خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 متابعة الطلبة  (      ؟  !  )(      )  ,  .مراجعة الطلبة بعالمات الترقيم     أن يجيب عن  أسئلة  النقاش
 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

    

    

    

   العرض : 

    

  مالحظة قراءة الطلبة  كتابة النص   على السبورة و تكليف الطالب بقراءتها  أن يقرأ النص  قراءة جهرية 

    

 متى نضع النقطتين ؟  (  و مواضع استخدامها     :  )اوضح للطالب عالمة الترقيم     أن يتعرف مواضع استخدام 
 

    (  : ترقيم )  عالمة ال

    

 تصحيح األعمال  (  في الفراغ  :تكليف الطالب بوضع  عالمة الترقيم )   أن يضع عالمة الترقيم
 

   المناسب    (  في الفراغ المناسب    :  ) 

    

    

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة الحظات م
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :                        (زيارة إلى مدينة العنب  تعبير   ) : (13)الدرس                            اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

  أن يكمل الفراغات في القصة  بما يناسبها  من إنشاء الطالب  :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

  و حده    اغات في القصة بما يناسبها يكمل الفر:  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  بمساعدة المعلم  يكمل الفراغات في القصة بما يناسبها  .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليه   إكمال الفراغات في القصة بما يناسبها  مساعدته في .-: المتدني المستوى 

 مالحظـــــاتال التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

    

 مالحظة الطلبة  تكليف  أحد الطالب بسرد قصة الدرس أمام الطالب  شفويا  ان يسرد قصة الدرس شفويا 
 

    

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة كتابة القصة على السبورة ثم تكليفهم بقراءتها  القصة قراءة جهريةأن يقرأ 
 

    

    

 مالحظة الطلبة تكليف الطالب بتسمية الحيوانات الواردة في القصة  أن يسمي الحيوانات  
 

    الواردة في القصة 

    

 تصحيح األعمال الفراغات في بإكمالن ثم تكليفهم تقسيم الطالب الى مجموعتي أن يكمل الفراغات في القصة
 

   القصة  بما يناسبها من إنشاء الطالب    من إنشاء الطالب  

   الخاتمة : 

    

  مالحظة الطلبة تكليف  أحد الطالب بسرد قصة التعبير   شفويا و بلغته امام زمالئه ان يسرد القصة شفويا 
 

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 

 الثالثالصف :(                       زيارة إلى مدينة العنب   نغني   ) :(13)الدرس                   اللغة العربية: المبحث           
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 / أن يحفظ النشيد غيبا يردد النشيد ملحنا و مغنى  :العام الهدف

 مراجعة الدرس / يعدد أصناف العنب / يعدد الصناعات التي تقوم على العنب   :السابقة الخبرات

 ,حاسوب ,جهاز العرض  cdصور المحادثة  /المسجل /  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 /يحفظ النشيديردد النشيد ملحنا و مغنى و حده / يتعرف الفكرة العامة للنشيد / يفسر المفردات :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 / يحفظ النشيد   بمساعدة المعلمكلمات يردد النشيد ملحنا / يفسر بعض ال .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه ترديد بعض االبيات ملحنة مساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   البتعاد عن المشتتات تهيئة الصف للحصة وا   



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   المقدمة : 

 االستماع الى الطلبة يعدد الصناعات التي تقوم على العنب أن يجيب عن أسئلة  النقاش
 

    يعدد أصناف العنب إجابة سليمة 

    

    

   ) الشهد في عنب الخليل  (    العرض : 

    

 مالحظة الطلبة  ة , و يستمع الى النشيد ملحنا من خالل عرض النشيد امام الطلب أن يستمع الى النشيد ملحنا 
 

   المسجل او بقراءة المعلم  

    

 مالحظة ترديد الطالب  تكليف الطالب بقراءة النشيد ملحنا و مغنى  أن يردد النشيد ملحنا و مغنى 
 

 للنشيد  
 

 ما الفكرة العامة للنشيد؟ ام للنشيد تكليف الطالب باستنتاج المعنى الع أن يستنتج الفكرة العامة للنشيد
 

    

 ؟الشهد ما معنى :  (أفنانهايتعرف الطالب المفردات الجديدة  )الشهد , إرث , جيل ,  أن يتعرف معاني مفردات 
 

    الشهد , إرث , جيل , جديدة: 

     أفنانها

    

 مالحظة الطلبة  ترديد النشيد بشكل جماعي االستماع لبعض الطلبة المجيدين و أن يردد النشيد ملحنا و مغنى
 

   ملحنا و مغنى  بشكل جماعي 

   
 

   الخاتمة : 

 المالحظة و    حفظ النشيد غيبا  أن يحفظ النشيد غيبا 
 

 االستماع   
 

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 لثالثاالصف :                  ( الصديق وقت الضيق )  االستماع : (14)الدرس                  اللغة العربية المبحث :               

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 ماع  بانتباه  و تفاعليستمع إلى نص االست أن :العام الهدف

  يعدد صفات الصيق الوفي /  يسرد قصة عن الصديق    :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغتهيستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب  -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 ــــاتالمالحظـ التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

 الطلبة مالحظة ؟ صفات الصيق الوفي ما هي   طرح أسئلة : النقاش أن يجيب عن أسئلة
 

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  المعتدل االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس االستماع
 

   ) الحمار و الثور  (    عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  االستماع نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص تحديد الفكرة العامة للنص و تمثيله  للنص أن يحدد الفكرة العامة 
 

    

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا  ( الحمار و الثور  )تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة  أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :               (الصديق وقت الضيق  المحادثة و القراءة ):(14)الدرس اللغة العربية                             المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :العام الهدف

   يعدد صفات الصيق الوفي /  يسرد قصة عن الصديق  :السابقة الخبرات

 / جهاز العرض / حاسوب .بر الكتاصو/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في مساعدته.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: المحادثة  

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و  أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
  أصدقاء , دب , شجرة , أشجار , عشب     ذكر عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

لها اللوحة من خالل األسئلة , و التعبير بجمل مناقشة األحداث التي تمث أن يعبر عن اللوحة تعبيرا سليما 
 مفيدة  عنها 

مالحظة إجابات 
  الطلبة

 

   قراءة :ال 

    

  الطلبة مالحظة للمعلم: الجهرية القراءة المعلم قراءة الى يستمع أن

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة:المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشةفقرة ل فقرة:  لتفسيريةا القراءة. 

  ؟ يهمس : معنى ما الضيق , تسلق , احتار , استلقى , يهمس : مثل الكلمات.-  1 يهمس :  المفردات يفسر أن

    الضيق , تسلق , احتار , استلقى

   النص ؟ في الفكرة ما الصديق و قت الضيق  : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   رجل يسير مع أصدقائه في غابة_ 1: األفكار الفرعية _3 األفكار الفرعيةأن يستنتج 

   هرب األصدقاء من الدب و تركوا الرجل وحيدا_ 2               من خالل النص 

 الرجل تظاهر بالموت _ 3           
 الدب يترك الرجل الذي تظاهر بالموت  -4         

   النص ؟ في الفكرة ما
 

   المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص كلمات بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف اجابة النص أسئلة عن يجيب أن
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 
 الثالثالصف :              (الصديق وقت الضيق  التدريبات ) :(14)الدرس                         اللغة العربيةالمبحث :             

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :السابقة الخبرات

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, فرداتالم يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 ــاتالمالحظـــ التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  ؟مرادف اكتب ال تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك كلمات ال مرادف أن يكتب 

   الكلمات    مرادفوتكليفهم  بكتابة   كتابة التدريب على السبورة  المعطاة 

    المعطاة   

    

   التدريب الثاني : 

   كر الهدف منه و بعد ذلكتكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذ أن يضع أسماء االستفهام في

 بأسماء الفراغاكمل  االستفهامبوضع أسماء  كتابة التدريب على السبورة ثم تكليفهم  الفراغات 
 

 االستفهام ؟  في الفراغات   
 

    

      

   التدريب الثالث : 

   كتكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذل أن يضع أسماء االشارة 

 ؟الفراغاكمل  اسماء االشارة ثم تكليفهم بوضع كتابة التدريب على  السبورة  (  في ) هذا هذه  هؤالء 
 

   (  في الفراغات هذا هذه  هؤالء  ) الفراغات  

    

   
 

    

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :     (                  الصديق وقت الضيق  الكتابة ): (14)الدرس                                اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ صا بخط واضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعديكتب ن :العام الهدف

 / معرفة الطالب بقواعد خط النسخمراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .الكتاب صور  /العادية الطباشير/  الملونة الطباشير/   السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / ينسخ النص في الدفتر بخط جميل/ لبخط واضح وجمي النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات دافاألهـــــــ

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: ـــشــرحوالـــــ العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20بة و ذلك في الحصة في خالل مع مراعاة قواعد الكتا حسب خط النسخبخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

   وذلك في البيت  دفتر  النسخ 

    

 القراءةمالحظة  عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 تصويب األخطاء على السبورة الجملة إخراج بعض الطالب للتدرب على كتابة  أن يكتب جملة الخط على 
 

    بخط واضح و جميل السبورة 

    

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  على  الخط أن يكتب جملة 
 

   خط النسخ. و جميل الكتاب بخط واضح 

    - وفق قواعد خط النسخ  

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :         (               الصديق وقت الضيق  إمالء  ) :(14)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ......  ..1.........لحصص:ا عدد      

 كتابة سليمة   منظورغير  أن يكتب إمالء    :العام الهدف

 الحرف المشدد  مراجعة,  الالم القمرية و الشمسية مراجعة :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :ائلوالوس المصادر

 وحده  منظور غير  امالء  يكتب  , النص يقرأ  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 بمساعدة المعلم غير منظور  يكتب امالء  .-: المتوسط المستوى



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 مع التركيز عليهاعدة المعلم بمس منظورغير  يكتب امالء  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 متى نضع الفاصلة؟ بعالمات الترقيم  مراجعة الطلبة ان يتعرف عالمات الترقيم و 
 

 متى نضع النقطة؟  مواضع استخدامها 
 

    

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة  النص اإلمالئي       أن يقرأ النص  اإلمالئي قراءة 
 

    سليمة   جهرية  

    

 متى نضع النقطتين؟ ( : الترقيم و خاصة النقطتين )  مراجعة الطالب بعالمات  أن يتعرف موضع عالمة 
 

    ( : الترقيم )  

    

    

 تصحيح الدفاتر أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة و تكليف الطالب بقراءة   منظورغير  أن يكتب إمالء  
 

   النص مرة اخرى  كتابة سليمة 

    

   الخاتمة : 

 تصويب االخطاء عالمات الترقيم الواردة في نص االمالء  ذكر تكليف الطالب ب  يذكر عالمات الترقيم أن 
 

     الواردة في نص االمالء

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 
 الثالثالصف :                        ( الصديق وقت الضيق  تعبير   ) : (14)الدرس                            اللغة العربية: المبحث

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

    أحداث القصة كما يتوقع نهايتها أن يكمل     :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

  و حده    يكمل القصة بما يناسبها :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

  بمساعدة المعلم  يكمل القصة بما يناسبها  .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليه   إكمال القصة بما يناسبها  مساعدته في .-: دنيالمت المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 مالحظة الطلبة  تكليف  أحد الطالب بسرد قصة الدرس أمام الطالب  شفويا  سرد قصة الدرس شفويا ان ي
 

    

    

   العرض : 

 مالحظة قراءة الطلبة كتابة  الجزء الوارد من القصة على السبورة ثم تكليفهم بقراءتها  الجزء الوارد من يقرأ   أن 
 

    القصة قراءة جهرية

    

 مالحظة الطلبة شفويا تكليف الطالب بذكر أحداث القصة كما يتوقعها   كر أحداث القصة  كماأن يذ
 

    شفويا  يتوقع  نهايتها 

    

 تصحيح األعمال القصةكمال بإتقسيم الطالب الى مجموعتين ثم تكليفهم  حسب القصةأحداث أن يكمل 
 

    و حسب ما يتوقع نهايتها  بما يناسبها من إنشاء الطالب  ما يتوقع نهايتها   

    

     

   الخاتمة : 

    

  مالحظة الطلبة تكليف  أحد الطالب بسرد قصة التعبير   شفويا و بلغته امام زمالئه ان يسرد القصة شفويا 
 

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 لثالثاالصف :                (   أول فدائي في اإلسالم ) االستماع : (15)الدرس                  العربية  اللغةالمبحث :             
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ..........  1.......لحصص:ا عدد      

 يستمع إلى نص االستماع  بانتباه  و تفاعل أن :امالع الهدف

 عدد الخلفاء الراشدين طرح أسئلة :  :السابقة الخبرات

   cd/ المسجل / .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 معه / يجيب عن األسئلة وحده / يسرد القصة بلغتهيستمع الى النص و يتفاعل  -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يستمع الى النص و يتفاعل معه / يجيب عن األسئلة بمساعدة المعلم . -: المتوسط المستوى

 يستمع الى النص و مساعدته في االجابة من خالل وسائل منوعة.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات ـمالتقويـــــ التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و      

   -:التهيئة و المقدمة  

   تهيئة اذهان الطالب للموضوع بمقدمة عن مضمون الدرس  من   

 
   خالل ) أسئلة أو قصة .....( 

 الطلبة مالحظة  يب عن أسئلة النقاشأن يج
 

    

   قوانين االستماع :  

 مالحظة مدى تطبيقهم  تذكير الطالب بمهارة االستماع و آدابها منها : االلتزام بالهدوء أن يذكر قوانين و آداب   
 

 آلداب االستماع  االنصات , عدم المقاطعة , االستماع للنص , الجلوس المعتدل االستماع
 

   ( عمر و األطفال الجياع)  عرض المادة المسموعة  

 مالحظة الطلبة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل الصوتي او من نص االستماع  الى يستمع أن
 

   خالل قراءة المعلم بمعدل مرتين  بانتباه 

    

   اإلجابة عن أسئلة النص المسموع :  

 التصويب و الستماعا توجيه أسئلة للمادة المسموعة من خالل أسئلة االستماع  ماعاالست نص أسئلة عن يجيب أن
 

    سليمة اجابة  

 التصويب و الستماعا مناقشة الطلبة بالمعاني الجديدة و توظيفها في جمل  - أن يتعرف معاني المفردات   
 

 :  . الجديدة
 

 ما الفكرة العامة للنص للنص  تحديد الفكرة العامة أن يحدد الفكرة العامة للنص 
 

    

   الخاتمة : 

 التصويب و الستماعا شفويا  ) عمر و األطفال الجياع ( تكليف أحد الطلبة  بسرد قصة أن يسرد قصة االستماع شفويا و 
 

   بلغته 
 

 .   

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 
 

 الثالثالصف :              (أول فدائي في اإلسالم   المحادثة و القراءة ):(15)الدرس                      اللغة العربية        المبحث :
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  4......لحصص:ا عدد      

 .وسليمة معبرة جهرية قراءة النص يقرأ أنأن يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة/              :امالع الهدف

 طرح أسئلة : كيف ستقضي و قتك في العطلة الصيفية  ؟  :السابقة الخبرات



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 / حاسوب / جهاز العرض .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يعبر عن لوحة المحادثة بلغة سليمة,  مفيدة جمل في الكلمات يوظف, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  يعبر عن اللوحة بمساعدة المعلم, المعلم بمساعدة المفردات بعض يفسر, النص من فقرة يقرأ. -: المتوسط المستوى

 / مساعدته في التعبير عن اللوحة عليه التركيز مع الجمل بعض قراءة في عدتهمسا.-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
               ..... لإلنارة االنتباهالتخلص من المشتتات و 

   -: محادثة ال 

تكليف الطالب بتأمل لوحة المحادثة عن الكتاب أو جهاز العرض و ذكر  أن يذكر عناصر لوحة المحادثة
 سيوف , رجال , بيوت , ...   عناصرها مثل:

مالحظة إجابات 
 الطلبة

 

أن يعبر عن اللوحة تعبيرا 
 سليما 

تعبير بجمل مناقشة األحداث التي تمثلها اللوحة من خالل األسئلة , و ال
 مفيدة  عنها 

مالحظة إجابات 
  الطلبة

 

   قراءة :ال 

    

    

 الطلبة قراءة مالحظة المجيدين للطلبة :المحاكاة  قراءة جهرية قراءة النص يقرا أن
 

   : لمناقشةفقرة  فقرة:  التفسيرية القراءة. 

  ؟ حاسمة : معنى ما  نال , حاسمة , المقدام,  الذهن , يقفز : مثل الكلمات.-  1 حاسمة : المفردات يفسر أن

    يقفز, الذهن  , المقدام, نال 

   النص ؟ في الفكرة ما شجاعة علي في الدفاع عن الرسول  : هي و النص في الفكرة _  2 النص في الفكرة  يستنتج أن -
 

   لصبيانعلي أول  من اسلم من ا_ 1: األفكار الفرعية _3 األفكار الفرعيةأن يستنتج 

   علي ينام في فراش النبي ليحميه من األعداء_ 2         من خالل النص 

 خروج الرسول بأمان من بيته _ 3       
 الكفار يجدون عليا نائما في فراش الرسول   -4      

   النص ؟ في الفكرة ما
 

    المقدمة من خالل القراءة ثم : موزعة : ال القراءة 

 التصويب و االستماع مفيدة جمل في النص كلمات باستخدام الطالب تكليف. النص لماتك بعض يوظف أن
 

    - مفيدة جمل في

 التصويب و االستماع سرد القصة بلغته الخاصة  أن يسرد القصة بلغته الخاصة 
 

 . : 
 

 النص أسئلة عن يجيب أن
 اجابة

 المقرر الكتاب اسئلة  عن أسئلة النص  باإلجابة الطالب تكليف
 

   سليمة
 

أن يتعرف أنماطا لغوية و 
 إمالئية جديدة 

مالحظة الطلبة و  مناقشة قضايا امالئية و لغوية .
 تصويب األخطاء

 

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 
 الثالثالصف :  (                 أول فدائي في اإلسالم   التدريبات ) :(15)الدرس                         اللغة العربيةالمبحث :             

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ...........  1......لحصص:ا عدد      

 يتعرف انماطا لغوية جديدة أن :العام الهدف

 .مراجعة الدرس السابق :ةالسابق الخبرات



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 ,حاسوب , جهاز العرض ,لوحة , بطاقات  العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 يحل التدريبات وحده ,يذكر بعض االنماط اللغوية الجديدة, المفردات يفسر, النص يقرا -: العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يحل التدريبات بمساعدة المعلم, النص من فقرة يقرأ. -: توسطالم المستوى

 عليه التركيز مع كتابة التدريبات في مساعدته .-: المتدني المستوى

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

                       

   المقدمة : 

 مالحظة قراءة الطلبة تكليف الطالب بقراءة الدرس قراءة جهرية معبرة  أن يقرأ الدرس قراءة جهرية
 

 معبرة و سليمة 
   

   العرض : 

   التدريب األول : 

  معنىفرق في  تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يفرق في معنى الكلمات

 الكلمات المتشابهة؟     بالتفريق في معنى وتكليفهم   كتابة التدريب على السبورة  المتشابهة 
 

   الكلمات المتشابهة  المعطاة   

    

   التدريب الثاني : 

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يمأل الفراغات باسم 

 باسم  الفراغاكمل  ب على السبورة ثم تكليفهم بملء الفراغات باسمكتابة التدري في الفراغالموصول المناسب 
 

 الموصول المناسب ؟  الموصول المناسب في الفراغ   
 

    

      

   التدريب الثالث : 

   تكليف الطالب بقراءة التدريب , ثم ذكر الهدف منه و بعد ذلك أن يضع حروف الجر في 

 الفراغ بحرف اكمل   يب على السبورة ثم تكليفهم بوضع حروف الجر فيكتابة التدر ات المناسبة الفراغ
 

 الجر المناسب ؟  الفراغات المناسبة  
 

    

   
 

    

 -    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :(                               أول فدائي في اإلسالم   الكتابة ): (15)سالدر                                اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 خط النسخ ضح و جميل / يكتب جملة وفق قواعديكتب نصا بخط وا :العام الهدف



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 / معرفة الطالب بقواعد خط النسخمراجعة الدرس  :السابقة الخبرات

 .بصور الكتا/العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 الخط  يكتب جملة وفق قواعد / في الدفتر بخط جميلينسخ النص / بخط واضح وجميل النص كتابة  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بخط واضح  بعد الشرح والتدريبالنصوص كتابة  .-: المتوسط المستوى

 خط النسخ يكتب جملة وفق قواعد / بالمساعدة بخط واضح وجميل كتابة النصوص  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم لتـنـفـــيــــذا خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

   تقديم إرشادات حول الكتابة مثل الجلسة الصحيحة  و حجم الخط ... 

    

   -: والــــــــشــرح العرض 

    

  مالحظة القراءة تكليف الطالب بقراءة الفقرة المراد كتابتها  جهرية قراءة النص يقرا أن

    

    

  تصحيح األعمال تكليف الطالب بكتابة الفقرة في المكان المخصص في الكتاب  أن يكتب الفقرة كتابة صحيحة

   دقيقة 20 مع مراعاة قواعد الكتابة و ذلك في الحصة في خالل بخط جميل 

    

 تصحيح األعمال تكليف الطالب بنسخ الفقرة المخصصة للنسخ في دفاتر النسخ أن ينسخ فقرة من الدرس في
 

   وذلك في البيت  دفتر  النسخ 

    

 مالحظة القراءة عرض جملة الخط على السبورة و تكليفهم بقراءتها أن يقرأ جملة الخط قراءة سليمة
 

    

 تصويب األخطاء على السبورة الجملة إخراج بعض الطالب للتدرب على كتابة  لة الخط على أن يكتب جم
 

    بخط واضح و جميل السبورة 

    

 تصحيح األعمال  تكليف الطالب بكتابة جملة الخط على الكتاب مع مراعاة أصول  على  الخط أن يكتب جملة 
 

   خط النسخ. الكتاب بخط واضح و جميل 

    - قواعد خط النسخ  وفق 

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 

 الثالثالصف :   (                         أول فدائي في اإلسالم   إمالء  ) :(15)الدرس                             اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 / أن يكتب إمالء اختباريا كتابة سليمة  ( و مواضع استخدامها  ؟ ! . :عالمات الترقيم ) يتعرف  أن  :العام الهدف

 بعالمات الترقيم  معرفة الطالب  :السابقة الخبرات

 حاسوب , جهاز العرض /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 اختباريا و حده ,  امالء يكتب  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

 يكتب امالء اختباريا  بمساعدة المعلم  .-: المتوسط المستوى

 مع التركيز عليهعدة المعلم  يكتب امالء اختباريا  بمسا .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 مالحظة الطلبة  المات الترقيم التي وردت معهم سابقا و مناقشتهامراجعة الطالب بع ان يجيب عن أسئلة النقاش
 

    

    

    

   العرض : 

 متى نضع عالمة ( و مواضع استخدامها  ؟ ! . :أوضح للطالب عالمات الترقيم )  أن يتعرف مواضع عالمات
 

  الترقيم  )! ( ؟  (  ؟ ! . :الترقيم ) 

     

         

 تصحيح الدفاتر أملي النص على الطالب بسرعة مناسبة   اختباريا    أن يكتب  إمالء
 

    كتابة سليمة 

    

    

 مالحظة قراءة الطلبة  تكليف الطالب بقراءة النص اإلمالئي  أن يقرأ النص اإلمالئي قراءة
 

    جهرية 

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

 

 

 

 
 الثالثالصف :(                              أول فدائي في اإلسالم   تعبير   ) : (15)الدرس                            اللغة العربية: المبحث



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

  أن يكتب فقرة من ثالث أسطر عما سيفعله في العطلة الصيفية    :العام الهدف

 مراجعة الدرس , و المحادثة  :السابقة الخبرات

 صور المحادثة / صور الكتاب  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

    حده و  يكتب فقرة من ثالث أسطر عما سيفعله في العطلة الصيفية :  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

   مساعدة المعلمب يكتب فقرة من ثالث أسطر عما سيفعله في العطلة الصيفية  .-: المتوسط المستوى

   مع التركيز عليهبمساعدة المعلم  ة يكتب فقرة من ثالث أسطر عما سيفعله في العطلة الصيفي .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

    

 متابعة الطلبة لطالب بقراءة النص قراءة جهرية تكليف ا أن يقرأ النص قراءة جهرية
 

    

    

    

   العرض : 

 متابعة الطلبة   بذكر بعض األعمال المفيدة و التي يفضل العملتكليف الطالب  أن يذكر بعض األعمال المفيدة
 

   بها في العطلة الصيفية  التي يفضل العمل بها في

    العطلة الصيفية 

    

 مالحظة تعبير الطالب تكليف الطالب بالتعبير شفويا عما سيفعله في العطلة الصيفية  ر شفويا عما سيفعله فيأن يعب
 

    العطلة الصيفية 

    

 تصحيح األعمال   بكتابة ثالث اسطر عماتقسيم الطالب الى مجموعتين ثم تكليفهم  أن يكتب ثالث أسطر عما
 

   ه في العطلة الصيفية سيفعل سيفعله في العطلة الصيفية 

    كتابة سليمة 

    

    

    

   
 

    

    

 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 
 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 

  

  

 

 



 

 داة    محد  ومدة  معلم امل

 الثالثالصف :        (                   أول فدائي في اإلسالم   نغني   ) :(15)الدرس                           اللغة العربية: المبحث
 ................ -إلى :                              ................ -:من -:الفترة الزمنية                ........  1.........لحصص:ا عدد      

 / أن يحفظ النشيد غيبا يردد النشيد ملحنا و مغنى  :العام الهدف

 ئلة : كيف ستقضي و قتك في العطلة الصيفية  ؟ طرح أس مراجعة الدرس , و المحادثة ,  :السابقة الخبرات

 ,حاسوب ,جهاز العرض  cdصور المحادثة  /المسجل /  /العادية الطباشير/ الملونة الطباشير/  السبورة/ الكتاب :والوسائل المصادر

 / يفسر المفردات  يردد النشيد ملحنا و مغنى و حده / يتعرف الفكرة العامة للنشيد:  العالي لمستوىا :لــــ التمييز

  بمساعدة المعلميردد النشيد ملحنا / يفسر بعض الكلمات  .-: المتوسط المستوى

  مع التركيز عليه ترديد بعض االبيات ملحنة مساعدته في  .-: المتدني المستوى 

 المالحظـــــات التقويــــــم التـنـفـــيــــذ خطــوات األهـــــــداف

   ألقاء التحية على الطالب   -التمـــــــهـــيـد: 

 
   تهيئة الصف للحصة واالبتعاد عن المشتتات    

   المقدمة : 

 االستماع الى الطلبة  طرح أسئلة : كيف ستقضي و قتك في العطلة الصيفية  ؟ أن يجيب عن أسئلة  النقاش
 

    إجابة سليمة 

    

    

    

   العرض : 

 مالحظة الطلبة  عرض النشيد امام الطلبة , و يستمع الى النشيد ملحنا من خالل  نا أن يستمع الى النشيد ملح
 

   المسجل او بقراءة المعلم  

    

 مالحظة ترديد الطالب  تكليف الطالب بقراءة النشيد ملحنا و مغنى  أن يردد النشيد ملحنا و مغنى 
 

 للنشيد  
 

 ما الفكرة العامة للنشيد؟ لطالب باستنتاج المعنى العام للنشيد تكليف ا أن يستنتج الفكرة العامة للنشيد
 

    

 ما معنى : نمرح ؟ يتعرف الطالب المفردات الجديدة  )أقبل , نمرح , الغاب , حل ( أن يتعرف معاني مفردات 
 

    جديدة:  أقبل , نمرح , الغاب 

    

   الخاتمة : 

 مالحظة الطلبة  ع لبعض الطلبة المجيدين و ترديد النشيد بشكل جماعياالستما أن يردد النشيد ملحنا و مغنى
 

   ملحنا و مغنى  بشكل جماعي 

   
 

   الخاتمة : 

 المالحظة و    حفظ النشيد غيبا  أن يحفظ النشيد غيبا 
 

 االستماع   
 

 
 .............................................................................................................................. -: مدير المدرسة مالحظات 

 ........................................................................................................................... -مالحظات المشرف التربوي: 


