
 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   الرعدمن سورة الدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 _____إلى:    ________ :فترة الزمنية: منال           2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يقرأ الطالب اآليات الكريمة 

 قراءة جيرية سميمة.
 

طالب المفردات أن يفسر ال
 الصعبة.

 
أن يستخرج الطالب األفكار 

 الرئيسة في اآليات.
 

أن  يوضح الطالب الصور 
 الفنية.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

قراءة المعمم أو قراءة أحد المقرئين 
 قراءة الطمبة النابيين.  ثم لآليات

 
 شرح اآليات وذلك عن طريق:

 تفسير المفردات الصعبة.
 

 ر الرئيسة.استخراج األفكا
 
 

 توضح الصور الفنية.
 
 

 حل األسئمة.

 مالحظة قراءة الطمبة
 
 

، األغاللفّسر المفردات: 
 ،...والسارب، والمثالت

 
استخرج األفكار الرئيسة 

 في اآليات.
 

 وضح الصور الفنية.
 
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر/ التفسير الميسرالكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------ظات المدير:مالح
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   أنشودة المطرالدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ______إلى:   _:_______فترة الزمنية: منال           3عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
عبببببن حيببببباة  يبببببذكر الطالبببببب نببببببذةأن 

 . الشاعر بدر شاكر السياب
 

 يتعرف الطالب مناسبة النص.أن 
 

أن يقببرأ الطالببب الببنص قببراءة جيريببة 
 معبرة.

 
أن يسببتنتا الطالببب األفكببار الرئيسببة 

 .في النصالواردة 
 

الصببببور الفنيببببة الطالببببب  يوضببببحأن 
 الواردة في النص.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

 . مراجعة عامة في الدرس السابق
 

بببببدر ذكببببر نبببببذة عببببن حيبببباة الشبببباعر 
 .شاكر السياب

 
 التعرف عم  مناسبة النص.

 
قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 

 المجيدين.
 

استنتاج األفكبار الرئيسبة البواردة فبي 
 ص.الن
 

توضبببيح الصبببور الفنيبببة البببواردة فبببي 
 النص. 

 
 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 

عببن حيبباة الشبباعر  اذكببر نبببذة
 .بدر شاكر السياب

 
 ما مناسبة النص؟

 
 مالحظة قراءة الطمبة.

 
 

ما األفكار الرئيسة الواردة في 
 النص؟

 
وضبببح الصبببور الفنيبببة البببواردة 

 في النص. 
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   الّنعتالدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ______إلى:   :________فترة الزمنية: منال          2   عدد الحصص:     

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 .تمييدال
أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األمثمبببببببببة قبببببببببراءة 

 .صحيحة معبرة
 

 أن يحدد الطالب النعت والمنعوت.
 

أن يببببببين الطالبببببب الحكبببببم ا عراببببببي 
 لمنعت.
لببب الصببور التببي يبب تي يبببّيًن الطاأن 

 عمييا النعت.
 

أن يفبببببببببرق الطالببببببببببب بببببببببببين النعببببببببببت 
 الحقيقي والنعت السببي.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

 . حول التوابع تمييد
 

كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببورة ثبببببببم 
 قراءتيا من قبل الطمبة المجيدين.

 
 شرح األمثمة وذلك عن طريق:

 .تحديد النعت والمنعوت
 لمنعت. بيان الحكم ا عرابي

 
بيببببببان الصببببببور التببببببي يبببببب تي عمييببببببا 

 النعت.
 

التفريق ببين النعبت الحقيقبي والنعبت 
 السببي.

 
 حل األسئمة.

 مالحظة إجابة الطمبة.
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

 .حدد النعت والمنعوت
 

 بين الحكم ا عرابي لمنعت.
 

بّين الصبور التبي يب تي عمييبا 
 النعت.

 
النعببت الحقيقببي والنعببت  فببرق 
 بي.السب
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشير.الوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   ببحر المتقار الدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ______إلى:   :________فترة الزمنية: منال          2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 المراجعة.
 

أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األمثمبببببببببة قبببببببببراءة 
 .صحيحة معبرة

 
 
 

أن يقطبببع الطالبببب األبيبببات الشبببعرية 
 عروضيًا.

 
 
يعبببببين الطالبببببب تفعبببببيالت البحبببببر  أن

 الرئيسة وصورىا في األبيات.
 

 أن يحل الطالب األسئمة.

 . في الدرس السابقمراجعة عامة 
 
 

كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببورة ثبببببببم 
 قراءتيا من قبل الطمبة المجيدين.

 
 
 

 تقطيع األبيات الشعرية عروضيًا.
 
 
 

تعيبببببببين تفعببببببببيالت البحبببببببر الرئيسببببببببة 
 وصورىا في األبيات.

 
 حل األسئمة.

 مالحظة إجابة الطمبة.
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 
 
 

قطببببببببببببع األبيببببببببببببات الشبببببببببببببعرية 
 عروضيًا.

 
 

عببّين تفعببيالت البحببر الرئيسببة 
 وصورىا في األبيات.

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشير.الوسائل: 
 -------------------------------------------مالحظات المدير:

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



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   التعبيرالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           1عدد الحصص:        

 تالمالحظا التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

أن يقرأ الطالب العنوان قراءة جيرية 
 معبرة.

 
أن يعطي الطالب أفكار عامة حول 

 موضوع التعبير.
 
 

الطالببببب األفكببببار الرئيسببببة  يرتبببببأن 
 .ترتيبًا منطقياً 

 
 

موضببببببوعًا فببببببي الطالببببببب  يكتبببببببأن 
 .حدود ست فقرات

 
 

مراجعبببة فبببي القواعبببد العامبببة لكتاببببة 
 . ضوع تعبيرمو 
 

كتاببببببببببة عنبببببببببوان الموضبببببببببوع عمبببببببببب  
السبببورة، ثببم قراءتببو مببن قبببل الطمبببة 

 المجيدين
 إعطاء أفكار عامة حول الموضوع:
"إن اهلل يحب إذا عمل أحبدكم عمباًل 

 أن يتقنو".
 

ترتيبببببببببب األفكبببببببببار ترتيببببببببببًا منطقيبببببببببًا 
 يتناسب مع الموضوع.

 
 

كتابببببببة موضببببببوع فببببببي حببببببدود سببببببت 
 فقرات.

 
 

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

مبببببببا األفكبببببببار الرئيسبببببببة التبببببببي 
 تندرج تحت ىذا العنوان؟

 
 

رتّبببببب األفكبببببار البببببواردة ترتيببببببًا 
منطقيببببببببببببببببًا يتناسببببببببببببببببب مببببببببببببببببع 

 . الموضوع
 

 موضببببببوعات الطمبببببببةمتابعببببببة 
 .اوتدقيقيوتصحيحيا 

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   من أدب السجونالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           3عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم تنفيذخطوات ال األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .التمييد
يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة أن 

 القراءة الصامتة.
 

أن يقببرأ الطالببب الببنص قببراءة جيريببة 
 معبرة.

 
أن يسببببببببببببببتخرج الطالببببببببببببببب معبببببببببببببباني 

 المفردات الجديدة.
 

أن يسببتنتا الطالببب األفكببار الرئيسببة 
 الواردة في الدرس.

 
الفنيببببة  أن يوضببببح الطالببببب الصببببور

 الواردة في الدرس.
 

 أن يحل الطالب األسئمة.
 

 . تمييد عام عن  أدب السجون
 

قراءة البدرس قبراءة صبامتة فبي زمبن 
 محدد، ثم طرح بعض األسئمة.

 
قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 

 المجيدين.
 

 استخراج معاني المفردات الجديدة.
 
 

استنتاج األفكبار الرئيسبة البواردة فبي 
 الدرس.

 
ضبببيح الصبببور الفنيبببة البببواردة فبببي تو 

 الدرس. 
 

 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 

 مالحظة إجابة الطمبة.
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

اسبببببببتخرج معببببببباني المفببببببببردات 
 الجديدة.

 
ما األفكار الرئيسة الواردة في 

 الدرس؟
 

وضبببح الصبببور الفنيبببة البببواردة 
 في الدرس. 

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشي الوسائل:

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   إن ضاق صدرك الدرس: المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 :_________إلى   :_________فترة الزمنية: منال           2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

أن يقببرأ الطالببب الببنص قببراءة جيريببة 
 معبرة.

 
أن يبببببذكر الطالبببببب نببببببذة عبببببن حيببببباة 

 .اليعقوبي
 

أن يسببببببببببببببتخرج الطالببببببببببببببب معبببببببببببببباني 
 المفردات الجديدة.

 
ألفكببار الرئيسببة يسببتنتا الطالببب ا أن

 .الواردة في القصيدة
 

ب الصببببور الفنيببببة أن يوضببببح الطالبببب
 .الواردة في النص

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

 . مراجعة عامة في الدرس السابق
 
 

قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 
 المجيدين.

 
 .اليعقوبيذكر نبذة عن حياة 

 
 

 استخراج معاني المفردات الجديدة.
 
 

ألفكبار الرئيسبة البواردة فبي استنتاج ا
 .القصيدة

 
ح الصبببور الفنيبببة البببواردة فبببي توضبببي
 . النص

 
 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

اذكببببببببببببر نبببببببببببببذة عببببببببببببن حيبببببببببببباة 
 .اليعقوبي

 
اسبببببببتخرج معببببببباني المفببببببببردات 

 الجديدة.
 

ألفكار الرئيسة الواردة في ما ا
 ؟القصيدة

 
نيبببة البببواردة ح الصبببور الفوضببب

 . في النص
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   توكيدالالدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ______إلى:   :________فترة الزمنية: منال          2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 .مراجعةال
أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األمثمبببببببببة قبببببببببراءة 

 .صحيحة معبرة
 

 .يعّرف الطالب التوكيدأن 
 

الطالبببببب الحكبببببم ا عراببببببي يببببببين أن 
 .لمتوكيد
 .أنواع التوكيديبّيًن الطالب أن 
 

التوكيبببببببببد أن يفبببببببببرق الطالبببببببببب ببببببببببين 
 .المفظي والمعنوي

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

 . حول التوابع مراجعة عامة
 

كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببورة ثبببببببم 
 قراءتيا من قبل الطمبة المجيدين.

 
 شرح األمثمة وذلك عن طريق:

 .توكيدتعريف ال
 .توكيدبيان الحكم ا عرابي لم

 
 .أنواع التوكيدبيان 
 

التوكيبببببببببببد الفظبببببببببببي التفريبببببببببببق ببببببببببببين 
 .والمعنوي

 
 حل األسئمة.

 مالحظة إجابة الطمبة.
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

 .عّرف التوكيد
 

 .بين الحكم ا عرابي لمتوكيد
 

 .أنواع التوكيدبّين 
 

ببببببين التوكيبببببد المفظبببببي فبببببرق  
 .والمعنوي

 
 عة الحل وتدقيقو.متاب

 

 
 الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشير.الوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر حاديلاالصف:   كاملبحر الالدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ______إلى:   :________فترة الزمنية: منال          2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 المراجعة.
 

أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األمثمبببببببببة قبببببببببراءة 
 .صحيحة معبرة

 
 
 

أن يقطبببع الطالبببب األبيبببات الشبببعرية 
 عروضيًا.

 
 

ب تفعبببببيالت البحبببببر أن يعبببببين الطالببببب
 الرئيسة وصورىا في األبيات.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 . في الدرس السابقمراجعة عامة 
 
 

كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببورة ثبببببببم 
 قراءتيا من قبل الطمبة المجيدين.

 
 
 

 تقطيع األبيات الشعرية عروضيًا.
 
 
 

تعيبببببببين تفعببببببببيالت البحبببببببر الرئيسببببببببة 
 وصورىا في األبيات.

 
 حل األسئمة.

 مالحظة إجابة الطمبة.
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 
 
 

قطببببببببببببع األبيببببببببببببات الشبببببببببببببعرية 
 عروضيًا.

 
 

عببّين تفعببيالت البحببر الرئيسببة 
 وصورىا في األبيات.

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشير.الوسائل: 
 -------------------------------------------مالحظات المدير:

 ------------------------------------ظات المشرف التربوي : مالح
 
 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   التعبيرالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           1عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

أن يقرأ الطالب العنوان قراءة جيرية 
 معبرة.

 
أن يعطي الطالب أفكار عامة حول 

 موضوع التعبير.
 
 

أن يرتببببب الطالببببب األفكببببار الرئيسببببة 
 ترتيبًا منطقيًا.

 
 

فببي حبببدود  رسببالةأن يكتببب الطالببب 
 ست فقرات.

 
 

ة فبببي القواعبببد العامبببة لكتاببببة مراجعببب
 .  الرسالة

 
عمبب  السبببورة،  ة عنببوان الرسببالةكتاببب

 .ثم قراءتو من قبل الطمبة المجيدين
 إعطاء أفكار عامة حول الموضوع:

 ".رسالة من طفل إل  أبيو األسير"
 
 
 

ترتيبببببببببب األفكبببببببببار ترتيببببببببببًا منطقيبببببببببًا 
 يتناسب مع الموضوع.

 
 
 

 في حدود ست فقرات. كتابة رسالة
 
 

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

مبببببببا األفكبببببببار الرئيسبببببببة التبببببببي 
 تندرج تحت ىذا العنوان؟

 
 

رتّبببببب األفكبببببار البببببواردة ترتيببببببًا 
منطقيببببببببببببببببًا يتناسببببببببببببببببب مببببببببببببببببع 

 الموضوع. 
 

 الطمبببببببببببببببة رسببببببببببببببائلمتابعببببببببببببببة 
 .اوتدقيقيوتصحيحيا 

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------حظات المشرف التربوي : مال
 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:  من رحمة ابن بطوطةالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض و...المبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           3عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .التمييد
 

يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة أن 
 القراءة الصامتة.

 
أن يقببرأ الطالببب الببنص قببراءة جيريببة 

 معبرة.
 

أن يسببببببببببببببتخرج الطالببببببببببببببب معبببببببببببببباني 
 المفردات الجديدة.

 
أن يسببتنتا الطالببب األفكببار الرئيسببة 

 الواردة في الدرس.
 

أن يوضببببح الطالببببب الصببببور الفنيببببة 
 الواردة في الدرس.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

تمييببببببد عبببببببام عبببببببن  أدب البببببببرحالت 
 . والتعريف بابن بطوطة

 
قراءة البدرس قبراءة صبامتة فبي زمبن 

 محدد، ثم طرح بعض األسئمة.
 

قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 
 المجيدين.

 
 استخراج معاني المفردات الجديدة.

 
 

استنتاج األفكبار الرئيسبة البواردة فبي 
 الدرس.

 
صبببور الفنيبببة البببواردة فبببي توضبببيح ال
 الدرس. 

 
 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة إجابة الطمبة.
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

اسبببببببتخرج معببببببباني المفببببببببردات 
 الجديدة.

 
ما األفكار الرئيسة الواردة في 

 الدرس؟
 

وضبببح الصبببور الفنيبببة البببواردة 
 في الدرس. 

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر.اب المقرر/ السبورة/ الطباشيالكتالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   بدلالالدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ______إلى:   :________فترة الزمنية: منال          2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 .مراجعةال
أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األمثمبببببببببة قبببببببببراءة 

 .صحيحة معبرة
 

 .يعّرف الطالب البدلأن 
 

ين الطالبببببب الحكبببببم ا عراببببببي أن يبببببب
 .لمبدل
 .بدليبّيًن الطالب أنواع الأن 
 

أنبببواع الببببدل فبببرق الطالبببب ببببين أن ي
 .مع األمثمة

 
 

 أن يحل الطالب األسئمة.
 

 . حول التوابع مراجعة عامة
 

كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببورة ثبببببببم 
 قراءتيا من قبل الطمبة المجيدين.

 
 شرح األمثمة وذلك عن طريق:

 .تعريف البدل
 .لدببيان الحكم ا عرابي لم

 
 .بدلبيان أنواع ال

 
ع الببدل مبع إعطباء أنبواالتفريق بين 

 األمثمة.
 
 

 حل األسئمة.

 مالحظة إجابة الطمبة.
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

 .لبدلعّرف ا
 

 .لدبين الحكم ا عرابي لمب
 

 .بدلبّين أنواع ال
 

أنبببببببببواع الببببببببببدل فبببببببببرق  ببببببببببين 
مستشببببببيدًا بمثببببببال عمبببببب  كببببببل 

 نوع.
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ير.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   التعبيرالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ________إلى:___ :_____فترة الزمنية: منال           1عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

أن يقرأ الطالب العنوان قراءة جيرية 
 معبرة.

 
أن يعطي الطالب أفكار عامة حول 

 موضوع التعبير.
 
 

أن يرتببببب الطالببببب األفكببببار الرئيسببببة 
 ترتيبًا منطقيًا.

 
 
 

فببببببي  موضببببببوعاً أن يكتببببببب الطالببببببب 
 حدود ست فقرات.

 
 

فبببي القواعبببد العامبببة لكتاببببة مراجعبببة 
 . موضوع تعبير

 
عمبببببببببب   كتاببببببببببة عنبببببببببوان الموضبببببببببوع

السبببورة، ثببم قراءتببو مببن قبببل الطمبببة 
 المجيدين.

 إعطاء أفكار عامة حول الموضوع:
 ".رحمة في ربوع بالدي"
 
 

ترتيبببببببببب األفكبببببببببار ترتيببببببببببًا منطقيبببببببببًا 
 يتناسب مع الموضوع.

 
 
 

حببببببدود سببببببت  فببببببي كتابببببببة موضببببببوع
 فقرات.

 
 

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

مبببببببا األفكبببببببار الرئيسبببببببة التبببببببي 
 تندرج تحت ىذا العنوان؟

 
 

رتّبببببب األفكبببببار البببببواردة ترتيببببببًا 
منطقيببببببببببببببببًا يتناسببببببببببببببببب مببببببببببببببببع 

 الموضوع. 
 
 

 الطمبببببببة موضببببببوعاتمتابعببببببة 
 .اوتدقيقيوتصحيحيا 

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   بكاء طفلالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ________إلى:___ :_____فترة الزمنية: منال           2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .التمييد
 

يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة أن 
 القراءة الصامتة.

 
أن يقببرأ الطالببب الببنص قببراءة جيريببة 

 معبرة.
 

أن يسببببببببببببببتخرج الطالببببببببببببببب معبببببببببببببباني 
 المفردات الجديدة.

 
أن يسببتنتا الطالببب األفكببار الرئيسببة 

 دة في الدرس.الوار 
 

أن يوضببببح الطالببببب الصببببور الفنيببببة 
 الواردة في الدرس.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

تمييبببببد عبببببام عبببببن األديببببببة والكاتببببببة 
 . والباحثة مي زيادة

 
قراءة البدرس قبراءة صبامتة فبي زمبن 

 محدد، ثم طرح بعض األسئمة.
 

قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 
 المجيدين.

 
 الجديدة. استخراج معاني المفردات

 
 

استنتاج األفكبار الرئيسبة البواردة فبي 
 الدرس.

 
توضبببيح الصبببور الفنيبببة البببواردة فبببي 

 الدرس. 
 

 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة إجابة الطمبة.
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

اسبببببببتخرج معببببببباني المفببببببببردات 
 الجديدة.

 
ما األفكار الرئيسة الواردة في 

 الدرس؟
 

لفنيبببة البببواردة وضبببح الصبببور ا
 في الدرس. 

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   واحّر قمباه الدرس: تعبيرالمطالعة والقواعد والعروض والالمبحث: 
 :_________إلى   :_________فترة الزمنية: منال           2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

أن يقببرأ الطالببب الببنص قببراءة جيريببة 
 معبرة.

 
ن حيببببباة أن يبببببذكر الطالبببببب نببببببذة عببببب

 المتنبي.
 

أن يسببببببببببببببتخرج الطالببببببببببببببب معبببببببببببببباني 
 المفردات الجديدة.

 
أن يسببتنتا الطالببب األفكببار الرئيسببة 

 الواردة في القصيدة.
 

أن يوضببببح الطالببببب الصببببور الفنيببببة 
 الواردة في النص.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

 . مراجعة عامة في الدرس السابق
 
 

قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 
 المجيدين.

 
 كر نبذة عن حياة المتنبي.ذ
 
 

 استخراج معاني المفردات الجديدة.
 
 

استنتاج األفكبار الرئيسبة البواردة فبي 
 القصيدة.

 
توضبببيح الصبببور الفنيبببة البببواردة فبببي 

 النص. 
 

 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

 اذكر نبذة عن حياة المتنبي.
 
 

اسبببببببتخرج معببببببباني المفببببببببردات 
 ديدة.الج
 

ما األفكار الرئيسة الواردة في 
 القصيدة؟

 
وضبببح الصبببور الفنيبببة البببواردة 

 في النص. 
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   العطفالدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ______إلى:   :________فترة الزمنية: منال          2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 .مراجعةال
ثمبببببببببة قبببببببببراءة أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األم

 .صحيحة معبرة
 

 أن يعّرف الطالب العطف.
 

أن يببببببين الطالبببببب الحكبببببم ا عراببببببي 
 لممعطوف.

يبببببببّيًن الطالببببببب وظيفببببببة حببببببروف أن 
 العطف.

 
أن يوضبببح الطالبببب معببباني حبببروف 

 العطف.
 

 أن يحل الطالب األسئمة.
 

 . حول التوابع مراجعة عامة
 

كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببورة ثبببببببم 
 بة المجيدين.قراءتيا من قبل الطم

 
 شرح األمثمة وذلك عن طريق:

 .تعريف العطف
 بيان الحكم ا عرابي لممعطوف.

 
 بيان وظيفة حروف العطف.

 
 

 توضيح معاني حروف العطف.
 
 

 حل األسئمة.

 مالحظة إجابة الطمبة.
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

 .عّرف العطف
 

ببببببببببببببببين الحكبببببببببببببببم ا عراببببببببببببببببي 
 لممعطوف.

 بّين وظيفة حروف العطف.
 
 

وضبببببببببببببح معببببببببببببباني حبببببببببببببروف 
 العطف.

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشير.الوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   التعبيرالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           1عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

أن يقرأ الطالب العنوان قراءة جيرية 
 معبرة.

 
أن يعطي الطالب أفكار عامة حول 

 ضوع التعبير.مو 
 
 

أن يرتببببب الطالببببب األفكببببار الرئيسببببة 
 ترتيبًا منطقيًا.

 
 
 

أن يكتببببببب الطالببببببب موضببببببوعًا فببببببي 
 حدود صفحتين.

 
 

مراجعبببة فبببي القواعبببد العامبببة لكتاببببة 
 . موضوع تعبير

 
كتاببببببببببة عنبببببببببوان الموضبببببببببوع عمبببببببببب  
السبببورة، ثببم قراءتببو مببن قبببل الطمبببة 

 المجيدين.
 إعطاء أفكار عامة حول الموضوع:

شء إن أىممتببو طفبباًل تعثّببر فببي "والببن
 الكبر".

 
ترتيبببببببببب األفكبببببببببار ترتيببببببببببًا منطقيبببببببببًا 

 يتناسب مع الموضوع.
 
 
 

 كتابة موضوع في حدود صفحتين.
 
 

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

مبببببببا األفكبببببببار الرئيسبببببببة التبببببببي 
 تندرج تحت ىذا العنوان؟

 
 

رتّبببببب األفكبببببار البببببواردة ترتيببببببًا 
ب مببببببببببببببببع منطقيببببببببببببببببًا يتناسبببببببببببببببب

 الموضوع. 
 
 

 موضببببببوعات الطمبببببببةمتابعببببببة 
 .اوتدقيقيوتصحيحيا 

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   الّتمّوثالدرس:  روض والتعبيرالمطالعة والقواعد والعالمبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           3عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .التمييد
 

يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة أن 
 القراءة الصامتة.

 
قببراءة جيريببة  أن يقببرأ الطالببب الببنص

 معبرة.
 

أن يسببببببببببببببتخرج الطالببببببببببببببب معبببببببببببببباني 
 المفردات الجديدة.

 
أن يسببتنتا الطالببب األفكببار الرئيسببة 

 الواردة في الدرس.
 

أن يوضببببح الطالببببب الصببببور الفنيببببة 
 الواردة في الدرس.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

تمييببببببد عببببببام عبببببببن مفيببببببوم الّتمبببببببوث 
 . وأسبابو ومظاىره وأخطاره

 
ة صبامتة فبي زمبن قراءة البدرس قبراء

 محدد، ثم طرح بعض األسئمة.
 

قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 
 المجيدين.

 
 استخراج معاني المفردات الجديدة.

 
 

استنتاج األفكبار الرئيسبة البواردة فبي 
 الدرس.

 
توضبببيح الصبببور الفنيبببة البببواردة فبببي 

 الدرس. 
 

 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة إجابة الطمبة.
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

اسبببببببتخرج معببببببباني المفببببببببردات 
 الجديدة.

 
ما األفكار الرئيسة الواردة في 

 الدرس؟
 

وضبببح الصبببور الفنيبببة البببواردة 
 في الدرس. 

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   مراجعة عامة لمتوابعالدرس:   المطالعة والقواعد والعروض و..المبحث: 
 ______إلى:   :________فترة الزمنية: منال          1عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 .مراجعةال
 
 

أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األمثمبببببببببة قبببببببببراءة 
 .صحيحة معبرة

 
 

أن يحببببببببببدد الطالببببببببببب التوابببببببببببع فببببببببببي 
 األمثمة.

 
 

أن يبببببين الطالببببب نببببوع التوابببببع  فببببي 
 األمثمة.

 
 

يعببببببرب الطالببببببب التوابببببببع إعرابببببببًا أن 
 تامًا. 

 
 

 . حول التوابع مراجعة عامة
 
 
 

ة ثبببببببم كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببور 
 قراءتيا من قبل الطمبة المجيدين.

 
 

 شرح األمثمة وذلك عن طريق:
 .تحديد التوابع في األمثمة

 
 

 بيان نوع التوابع  في األمثمة.
 
 
 

 إعراب التوابع إعرابًا تامًا. 
 
 
 

 مالحظة إجابة الطمبة.
 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 
 

 .حدد التوابع في األمثمة
 
 
 

 مثمة.بين نوع التوابع  في األ
 
 
 

 .التوابع إعرابًا تاماً أعرب 
 
 
 

 

 
 الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشير.الوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   التعبيرس: الدر  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           1عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

أن يقرأ الطالب العنوان قراءة جيرية 
 معبرة.

 
أن يعطي الطالب أفكار عامة حول 

 التعبير.موضوع 
 
 

أن يرتببببب الطالببببب األفكببببار الرئيسببببة 
 ترتيبًا منطقيًا.

 
 
 

أن يكتبببب الطالبببب مقببباًد فبببي حبببدود 
 .ست فقرات

 
 

مراجعبببة فبببي القواعبببد العامبببة لكتاببببة 
 . المقال

 
عمببب  السببببورة، مقبببال كتاببببة عنبببوان ال

 ثم قراءتو من قبل الطمبة المجيدين.
 

 إعطاء أفكار عامة حول الموضوع:
سبببببتحدثة فبببببي تبببببدوير األسببببباليب الم"

 ".مخمفات الناس اليومية
 

ترتيبببببببببب األفكبببببببببار ترتيببببببببببًا منطقيبببببببببًا 
 يتناسب مع الموضوع.

 
 
 

 كتابة مقال في حدود ست فقرات.
 
 

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

مبببببببا األفكبببببببار الرئيسبببببببة التبببببببي 
 تندرج تحت ىذا العنوان؟

 
 

رتّبببببب األفكبببببار البببببواردة ترتيببببببًا 
تناسببببببببببببببببب مببببببببببببببببع منطقيببببببببببببببببًا ي
 الموضوع. 

 
 

 الطمبببببببببببببة مقببببببببببببادتمتابعببببببببببببة 
 .اوتدقيقيوتصحيحيا 

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   الخبز المرالدرس:  العروض والتعبيرالمطالعة والقواعد و المبحث: 
 :_________إلى:_______ فترة الزمنية: منال           3عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

يببببذكر الطالببببب نبببببذة عببببن كاتبببببة أن 
 القصة.

قبراءة جيريبة  أن يقرأ الطالب القصبة
 معبرة.

أن يسببببببببببببببتخرج الطالببببببببببببببب معبببببببببببببباني 
 المفردات الجديدة.

أن يحمبببببببببل الطالبببببببببب القصبببببببببة إلببببببببب  
 عناصرىا األساسية.

 
أن يوضببببح الطالببببب الصببببور الفنيببببة 

 الواردة في الدرس.
 

أن يبببببببين الطالببببببب السببببببمات الفنيببببببة 
 لمقصة القصيرة.

 
أن يسبببببببببببببتخمص الطالبببببببببببببب العببببببببببببببر 

 والدروس من القصة.
 

 سئمة.أن يحل الطالب األ
 

مراجعبببببببببة عامبببببببببة حبببببببببول عناصبببببببببر 
 . القصة

 
 ذكر نبذة عن كاتبة القصة.

 
قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 

 المجيدين.
 استخراج معاني المفردات الجديدة.

 
تحميبببببببببل القصبببببببببة إلببببببببب  عناصبببببببببرىا 

 األساسية.
 

توضبببيح الصبببور الفنيبببة البببواردة فبببي 
 الدرس. 

 
 بيان السمات الفنية لمقصة القصيرة.

 
 

عبببببببر والببببببدروس مببببببن اسببببببتخالص ال
 القصة.

 
 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 اذكر نبذة عن كاتبة لقصة.
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 

اسبببببببتخرج معببببببباني المفببببببببردات 
 الجديدة.

حمببببل القصببببة إلبببب  عناصببببرىا 
 األساسية.

 
وضبببح الصبببور الفنيبببة البببواردة 

 في الدرس. 
 

ببببببّين السبببببمات الفنيبببببة لمقصبببببة 
 القصيرة.

 
وس مبببببببببببببببببا العببببببببببببببببببر والبببببببببببببببببدر 
 المستخمصة من القصة؟

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 
 -------------------------------------------مالحظات المدير:

 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 
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 عشر لحادياالصف:   التمييز الدرس:  المطالعة والقواعد والعروض و..المبحث: 
 :_______إلى:____ الفترة الزمنية: من          2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 المراجعة.
 

أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األمثمبببببببببة قبببببببببراءة 
 .صحيحة معبرة

 
أن يعبببببببببّين الطالبببببببببب التمييبببببببببز فبببببببببي 

 األمثمة.
 

 الطالب أنواع التمييز. أن يبين
 
 

يعبببببرب الطالبببببب التمييبببببز إعراببببببًا أن 
 تامًا.
 

 أن يحل الطالب األسئمة.
 

 . حول المنصوباتمراجعة عامة 
 
 

كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببورة ثبببببببم 
 قراءتيا من قبل الطمبة المجيدين.

 
 شرح األمثمة وذلك عن طريق:

 .تعيين التمييز في األمثمة
 

 بيان أنواع التمييز.
 
 
 عراب التمييز إعرابًا تامًا.إ
 
 

 حل األسئمة.

 مالحظة إجابة الطمبة.
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

 .حدد التمييز في األمثمة
 
 

 بين أنواع التمييز.
 
 
 عرب التمييز إعرابًا تامًا.أ
 
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشير.الوسائل: 
 -------------------------------------------مالحظات المدير:

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



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   التعبيرالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           1عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم ات التنفيذخطو  األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

أن يقرأ الطالب العنوان قراءة جيرية 
 معبرة.

 
أن يعطي الطالب أفكار عامة حول 

 موضوع التعبير.
 
 

أن يرتببببب الطالببببب األفكببببار الرئيسببببة 
 ترتيبًا منطقيًا.

 
 
 

حبببدود فبببي  يكتبببب الطالبببب قصبببةً أن 
 .صفحتين

 
 

لقواعبببد العامبببة لكتاببببة مراجعبببة فبببي ا
 . القصة

 
عمبب  السبببورة،  قصببةكتابببة عنببوان ال

 ثم قراءتو من قبل الطمبة المجيدين.
 

 :إعطاء أفكار عامة حول القصة
معاناة في مقتبل العمر تبّدل الحال "

 ".من شقاء إل  ىناء
 

ترتيبببببببببب األفكبببببببببار ترتيببببببببببًا منطقيبببببببببًا 
 يتناسب مع الموضوع.

 
 
 

 .كتابة قصة في حدود صفحتين
 
 

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

مبببببببا األفكبببببببار الرئيسبببببببة التبببببببي 
 تندرج تحت ىذا العنوان؟

 
 

رتّبببببب األفكبببببار البببببواردة ترتيببببببًا 
منطقيببببببببببببببببًا يتناسببببببببببببببببب مببببببببببببببببع 

 الموضوع. 
 
 

 الطمبببببببببببببة قصببببببببببببصمتابعببببببببببببة 
 .اوتدقيقيوتصحيحيا 

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   من سيرة جبراالدرس:  المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 :_____إلى :_______فترة الزمنية: منال           3عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ هدافاأل
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
يبببببذكر الطالبببببب نببببببذة عبببببن حيببببباة أن 

 جبرا إبراىيم جبرا.األديب 
 

أن يقببرأ الطالببب الببنص قببراءة جيريببة 
 معبرة.

المواقف السردية أن ُيمخص الطالب 
التببببببي تصببببببور شببببببظف العببببببيش فببببببي 

 .المجتمع التمحمي
 

الببببببببببببدددت الطالببببببببببببب  يوضببببببببببببحأن 
التعبيريبببة والرمزيبببة لببببعض العببببارات 

 .في النص
 

أن يببببّين الطالبببب سبببمات الم بببة فبببي 
 السيرة.

 
أن ُيببببببببرز الطالبببببببب سبببببببمات السبببببببيرة 

 .جبراالذاتية في سيرة 
 

 أن يحل الطالب األسئمة.

حبببول السبببيرة الذاتيبببة مراجعبببة عامبببة 
 . وتعريفيا

جبببببرا ذكببببر نبببببذة عببببن حيبببباة األديببببب 
 .إبراىيم جبرا

 
المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة  قببببببببراءة

 المجيدين.
المواقبببببببف السبببببببردية التبببببببي  تمخبببببببيص

تصببور شببظف العببيش فببي المجتمببع 
 التمحمي.

 
توضيح البدددت التعبيريبة والرمزيبة 

 .لبعض العبارات في النص
 
 

 بيان سمات الم ة في السيرة.
 
 

إبراز سمات السبيرة الذاتيبة فبي سبيرة 
 .جبرا
 

 حل األسئمة.

 .ةالطمب إجابةمالحظة 
 

اذكببر نبببذة عببن حيبباة األديببب 
 جبرا إبراىيم جبرا.

 
 مالحظة قراءة الطمبة.

 
لّخبص المواقبف السبردية التببي 
تصبببببور شبببببظف العبببببيش فببببببي 

 المجتمع التمحمي.
 

وضببببببببح الببببببببدددت التعبيريببببببببة 
والرمزيببة لبببعض العبببارات فببي 

 النص.
 

 بّين سمات الم ة في السيرة.
 
 

أبرز سمات السيرة الذاتية في 
 .جبراسيرة 

 
 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 
 -------------------------------------------مالحظات المدير:

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



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   شيداء ادنتفاضة الدرس: المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 :_________إلى   :_________فترة الزمنية: منال           2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .التمييد
 

أن يقببرأ الطالببب الببنص قببراءة جيريببة 
 معبرة.

 
أن يبببببذكر الطالبببببب نببببببذة عبببببن حيببببباة 

 .فدوى طوقان
 

خرج الطالببببببببببببببب معبببببببببببببباني أن يسببببببببببببببت
 المفردات الجديدة.

 
أن يسببتنتا الطالببب األفكببار الرئيسببة 

 الواردة في القصيدة.
 

أن يوضببببح الطالببببب الصببببور الفنيببببة 
 الواردة في النص.

 
 أن يحل الطالب األسئمة.

 

تمييبببببد عبببببن ادنتفاضبببببة ونضبببببادت 
 . الشعب الفمسطيني

 
قببببببببراءة المعمببببببببم ثببببببببم قببببببببراءة الطمبببببببببة 

 المجيدين.
 
 .ن حياة فدوى طوقانكر نبذة عذ
 
 

 استخراج معاني المفردات الجديدة.
 
 

استنتاج األفكبار الرئيسبة البواردة فبي 
 القصيدة.

 
توضبببيح الصبببور الفنيبببة البببواردة فبببي 

 النص. 
 

 حل األسئمة.

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

اذكببببر نبببببذة عببببن حيبببباة فببببدوى 
 .طوقان

 
اسبببببببتخرج معببببببباني المفببببببببردات 

 .الجديدة
 

ما األفكار الرئيسة الواردة في 
 القصيدة؟

 
وضبببح الصبببور الفنيبببة البببواردة 

 في النص. 
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 



 

 

 7112/ 7112 عمر دودين  /ث / المعلم: الصرة/ ذكور .1/ فعلمي11ض وتعبير/ عروو قواعدلعت ومطاتحضير 

 عشر لحادياالصف:   العددالدرس:   المطالعة والقواعد والعروض والتعبيرالمبحث: 
 ______إلى:   :________فترة الزمنية: منال          2عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
أن يجيببببببببب الطالببببببببب عمبببببببب  أسببببببببئمة 

 .مراجعةال
قبببببببببراءة أن يقبببببببببرأ الطالبببببببببب األمثمبببببببببة 

 .صحيحة معبرة
 

 .أن يعين الطالب العدد والمعدود
 
 

القواعببببببد التببببببي الطالببببببب  أن يوضببببببح
 .يجب مراعاتيا في العدد  والمعدود

 
 

الحكبببببم ا عراببببببي يببببببّيًن الطالبببببب أن 
 لمعدد.

 
 

 أن يحل الطالب األسئمة.
 

 . مييزحول الت مراجعة عامة
 

كتاببببببببة األمثمبببببببة عمببببببب  السببببببببورة ثبببببببم 
 بة المجيدين.قراءتيا من قبل الطم

 
 شرح األمثمة وذلك عن طريق:

 .تعيين العدد والمعدود
 

توضيح القواعد التي يجب مراعاتيا 
 في العدد المعدود.

 
 

 الحكم ا عرابي لمعدد.بيان 
 
 
 

 حل األسئمة.

 مالحظة إجابة الطمبة.
 

 مالحظة قراءة الطمبة.
 
 

 .عين العدد والمعدود
 
 

وضببببببح القواعببببببد التببببببي يجببببببب 
العبببببببببببببببببدد   مراعاتيبببببببببببببببببا فبببببببببببببببببي

 والمعدود.
 

 الحكم ا عرابي لمعدد.بّين 
 
 
 

 متابعة الحل وتدقيقو.

 

 
 الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشير.الوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 
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 عشر لحادياالصف:   التعبيرالدرس:  القواعد والعروض والتعبيرالمطالعة و المبحث: 
 ________إلى::________ فترة الزمنية: منال           1عدد الحصص:        

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
عمبببببببب  أسببببببببئمة الطالببببببببب  يجيبببببببببأن 

 .المراجعة
 

قبببببببراءة  ينأن يقبببببببرأ الطالبببببببب العنبببببببوان
 جيرية معبرة.

 
طي الطالب أفكار عامة حول أن يع

 .الموضوعين كّل عم  حدة
 
 
 
 

أن يرتببببب الطالببببب األفكببببار الرئيسببببة 
مبببع الموضببببوع الببببذي  ترتيببببًا منطقيبببباً 

 .يرغب في كتابتو
 
 

مببببببن  أن يكتببببببب الطالببببببب موضببببببوعاً 
 في حدود صفحتين. الموضوعين

 
 

مراجعبببة فبببي القواعبببد العامبببة لكتاببببة 
 . موضوع تعبير

 
سبببببورة، ثببببم عمبببب  ال كتابببببة العنببببوانين

 قراءتو من قبل الطمبة المجيدين.
 

إعطببببببببببببباء أفكبببببببببببببار عامبببببببببببببة حبببببببببببببول 
 :ينالموضوع

حببببببببببديث الكبببببببببببار عببببببببببن ماضببببببببببييم "
 ".لمص ار

 "موكب شييد"
 

ترتيبببببببببب األفكبببببببببار ترتيببببببببببًا منطقيبببببببببًا 
الببذي يرغببب  يتناسببب مببع الموضببوع

 في كتابتو.
 
 

فببببببي حببببببدود واحببببببد كتابببببببة موضببببببوع 
 صفحتين.

 
 

 .الطمبة إجابةمالحظة 
 
 

 راءة الطمبة.مالحظة ق
 
 

مبببببببا األفكبببببببار الرئيسبببببببة التبببببببي 
 تندرج تحت ىذا العنوان؟

 
 
 
 

رتّبببببب األفكبببببار البببببواردة ترتيببببببًا 
 منطقيًا يتناسب مع الموضبوع

 الذي يرغب في كتابتو.
 
 

 موضببببببوعات الطمبببببببةمتابعببببببة 
 .اوتدقيقيوتصحيحيا 

 

 
 ر.الكتاب المقرر/ السبورة/ الطباشيالوسائل: 

 -------------------------------------------مالحظات المدير:
 ------------------------------------مالحظات المشرف التربوي : 

 


