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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 لغتً الخالدة :المادةالوحدة األولى  :العنوان

 (الفصل الدراسً األول)الثانً المتوسط  :الصف تقنٌات :الموضوع

   حصة24 :الفترة الزمنٌة

 تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة :الخطوة األولى

 :  ٌتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:األهداف الرسمٌة

 تكتسب اتجاهات وقٌم متصلة بمجال التقنٌات .

 تكتسب رصٌد معرفً ولغوي ٌؤهلها للتواصل الشفهً والكتابً حول مجال التقنٌات. 

 تفهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحلٌلها وتذوقها ونقدها. 

 تكتشف القٌمة الضمنٌة فً نص مسموع. 

 تستخدم استراتٌجٌة القراءة المتعمقة. 

 ترسم الهمزة المتوسطة على ٌاء والمفردة على السطر. 

 تعرف الظروف وتمٌٌزها واستخدامها. 

 تعرف الفاعل وتمٌٌزه وتستخدمه. 

 تكتب قصة. 

: األسئلة األساسٌة (األفهام الباقٌة)األفكار الكبرى 

: ستفهم الطالبة أن
 :الفكرة الكبرى

إن رسام القلب الكهربائً ال غنى عنه اآلن، إذ ٌعتبر )
 (أساس الدراسة العلمٌة ألمراض القلب

 
: (األفهام الباقٌة)
 الطرٌقة أو الخطة أو : ٌقصد بإستراتٌجٌة القراءة

التوجه العلمً الذي ٌتبعه القارئ للوصول إلى 
 .الهدف

  إذا كان الفاعل مؤنثاً لحقت الفعل تاء ساكنة فً آخر
 . الماضً وتاء متحركة فً أول الفعل المضارع

 حكاٌة أدبٌة نثرٌة حقٌقٌة أو خٌالٌة تدور : القصة
  .حول حدث أو أحداث تصل إلى عقدة تنتهً بحل

  بٌنً دور المصرٌٌن القدماء والرومان فً اكتشاف
. وسائل النقل وتطوٌرها

  االنقباض – التشخٌص )ما المقصود بكل من –
 ؟(األمراض الجرثومٌة– العضو الحٌوي 

  كٌف تحول جهاز رسام القلب من جهاز بسٌط إلى
 جهاز ٌعتمد علٌه؟

  ما المقصود باالستطالع كخطوة أولى إلستراتٌجٌة
 القراءة المتعمقة؟

  ما حاالت كتابة الهمزة المتوسطة على الٌاء؟
  ما سبب تسمٌة ظرفً الزمان والمكان بالمفعول

 فٌه؟
 كٌف ننفً الجملة الخبرٌة المنفٌة؟ 
 ما عالمات إعراب الفاعل؟ 
 اكتبً قصة خٌالٌة من وحً أفكارك. 
 ما المقابلة؟ وما شروط إجراء المقابلة؟ 

 المعرفة والمهارات الرئٌسة التً ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة

: ..... ستعرف الطالبة

 وسائل النقل .

 رسام القلب .

 التلفاز .

 وصف القاطرة .

  ِهاتف دقٌي داخل أسنانك .

... ستكون الطالبة قادرة على

 اكتساب اتجاهات وقٌم متصلة بمجال التقنٌات. 

 اكتساب رصٌد معرفً ولغوي حول مجال التقنٌات. 

  رسم الهمزة المتوسطة على ٌاء والمفردة على

 .السطر

 تعرٌف الظروف وتمٌٌزها واستخدامها. 



 حقٌبة إنجاز المعلمة

  

 

 

 

تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقي نواتج التعلم : الخطوة الثانٌة

: المهمات األدائٌة
 تتمثل مهمتِك فً كتابة بحث عن دور التقنٌات الحدٌثة فً تحقٌي رفاهٌة تقنٌات بعد نهاٌة هذه الوحدة عن 

  .الناس

: المحكات الرئٌسٌة
  (كفء، متمٌز, نام, مبتدئ)من خالل أنه. 

: أدلة أخرى
  سٌعرضن  (...المفكرات, اختبارات طوٌلة, التذكٌر األكادٌمً, اختبارات قصٌرة: مثال)من خالل األدلة األخرى

 .....الطالبات مدى تحصٌلهن للنتائج المرغوبة

خبرات التعلٌم والتعلم : 3الخطوة 

: األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة
  (بٌنً دور المصرٌٌن القدماء والرومان فً اكتشاف وسائل النقل وتطوٌرها)أبدأ بسؤال تمهٌدي  .
  (تقنٌات)أقدم األسئلة األساسٌة وأناقش المهمات األدائٌة الختامٌة للوحدة . 
 ظرف – الفاعل )ٌتم تقدٌم المصطلحات األساسٌة عند حاجة األنشطة التعلٌمٌة لها والمهمات األدائٌة / مالحظة

 .(...رسام القلب الكهربائً– الزمان والمكان 
  أقدم للطالبات بروشور ٌتحدث عن الحقائي واآلراء، أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جٌدة ومتأنٌة

.  ومن َثمَّ ٌتناقشن فٌما بٌنهن بغرض توضٌح الفاري بٌن الحقائي واآلراء
  ٌعملن الطالبات فً شكل تعاونً فٌما بٌنهن لجمع المادة العلمٌة الالزمة لكتابة مقال عن العالم الباكستانً عبد

السالم محمد، ٌصنفن أنفسهن إلى مجموعتٌن تقوم األولى بجمع المادة العلمٌة وتقوم الثانٌة بصٌاغتها فً 
 .مقال بشكل منظم ودقٌي

  أقدم للطالبات فٌدٌو عن رسام القلب الكهربائً، ٌشاهدن الطالبات العرض بتركٌز وانتباه، ومن َثمَّ ٌقمن
بمناقشته فً محاولة منهن لتوضٌح كٌفٌة تحول جهاز رسام القلب من جهاز بسٌط إلى جهاز ٌعتمد علٌه مع 

 . توضٌح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوٌة المستهدفة من وراء العرض
  أعرض على الطالبات فٌلم تعلٌمً ٌوضح خطوات القراءة المتعمقة، ٌقدمن الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة

 . الفٌلم تقرٌراً عن أهم المعلومات التً وردت فً الفٌلم والتً تخدم الهدف التربوي المخطط له
  أقدم للطالبات خرٌطة مفاهٌم عن ظروف الزمان والمكان، أطلب من الطالبات قراءة الخرٌطة بطرٌقة علمٌة

تعتمد على تحلٌل المعلومات التً وردت بها من خالل استٌعاب العالقات بٌن العناوٌن الرئٌسة والفرعٌة 
 . للخروج بمفهوم شامل عن ظروف الزمان والمكان

  أكلف الطالبات بجمع صور ملونة عن أهم وسائل النقل والمواصالت الحدٌثة، ٌتعاوّن الطالبات فٌما بٌنهن من
أجل صٌاغة مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن ٌقمن بجمع المقاالت والصور الملونة التً تدعم 

 . الفكرة فً لوحة تعلٌمٌة جذابة
  أطلب من الطالبات كتابة بحث عن دور التقنٌات الحدٌثة فً تحقٌي رفاهٌة الناس مع توضٌح الهدف من كتابة

. البحث ومبرراته
 أختتم الوحدة بتقٌٌم ذاتً للطالبات فً تلك الوحدة  .



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 (المــهمة األدائٌــة)

 تقنٌات :اسم الوحدة

الثانً المتوسط : الصف

دور التقنٌات الحدٌثة فً تحقٌي رفاهٌة الناس تتمثل مهمتِك فً كتابة بحث عن 
– البحث عن المصادر والمراجع – تحدٌد موضوع البحث  :وعلى أن تتضمن العناصر األساسٌة للبحث

  كتابة البحث بشكل علمً وبطرٌقة منظمة ومرتبة– تجمٌع وتنظٌم األفكار 

ف 

: الهدف
 .أن تكتبٌن بحث :مهمتكِ 
. أن تتناولٌن دور التقنٌات الحدٌثة فً تحقٌي رفاهٌة الناس :الهدف

أن تطرحٌن األفكار بطرٌقة دقٌقة، وسلسة وتحقي الفائدة والمتعة للقارئ  :المشكلة والتحدي
  .والمتلقً

ر 

: الدور
 .باحثة مدققة أنت

تتقمصٌن دور الباحثة المدققة؛ لتتناولً دور التقنٌات الحدٌثة فً تحقٌي رفاهٌة  لقد طلب منك أن
 .على شكل بحث علمً دقٌي الناس

 .توضٌح دور التقنٌات الحدٌثة فً تحقٌي رفاهٌة الناس :وظٌفتك

و 
 .طالبات المدرسة أو المجتمع :الجمهور

 . إقناع الجمهور بأهمٌة وخطورة البحث العلمً :تحتاج إلى

ي 
  .سٌاي الباحثة المدققة المقنعة: السٌاي الذي تجدٌن نفسك فٌه هو :الموقف
أن تطرحٌن البحث بطرٌقة بعٌدة عن السطحٌة وبطرٌقة جذابة ومشوقة بحٌث تمتع  :التحدي

  .القارئ وتجعله ملماً بكل األفكار التً تعرض لها البحث بالنقاش

ا 
:  الناتج واألداء والغرض

 بحث علمً توضحٌن فٌه دور التقنٌات الحدٌثة فً تحقٌي رفاهٌة الناس .

:  معاٌٌر ومحكات النجاحع 

 

 

 

 

 

 



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 4متمٌز  3كفء  2ناٍم  1مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 
ومجموع النقاط 

 اللغة

استخدمت لغة 
طغت علٌها 

األلفاظ العامٌة 
أخطاء – 

إمالئٌة 
 .متعددة

استخدمت لغة 
شابتها بعض 
األلفاظ العامٌة 

أخطاء – 
 .إمالئٌة قلٌلة

استخدمت 
لغة صحٌحة 
خالٌة من 

 .العامٌة

استخدمت لغة 
فصٌحة خالٌة من 

 .األخطاء النحوٌة

 

 

 عناصر البحث

استوفت بعض 
عناصر البحث 
وافتقدت إلى 
الربط الجٌد 
 .بٌن عناصره

استوفت أغلب 
عناصر البحث 
ولم ٌكن الربط 
بٌن عناصره 
على درجة 
واحدة من 

 .القوة

استوفت 
جمٌع 

عناصر 
البحث ولم 
ٌكن الربط 

بٌن عناصره 
على درجة 
واحدة من 

 .القوة

استوفت جمٌع 
عناصر البحث 

رابطًة بٌن جمٌع 
العناصر بنفس 

 .القوة

 

 

األسلوب 

اختارت 
األسلوب 
السطحً 

والغٌر علمً 
فً كتابة 

. البحث

اختارت 
األسلوب 

السطحً فً 
كتابة البحث 
مع قدر من 

. التدقٌي

اختارت 
األسلوب 
العلمً فً 
كتابة البحث 
وابتعدت عن 

. السطحٌة

اختارت األسلوب 
العلمً المدقي 
والمشوي فً 
كتابة البحث 
وابتعدت عن 

. الغموض

 

 

المحتوى 

تناولت 
الموضوع من 
جانب واحد 
وأغفلت بقٌة 

. الجوانب

تناولت 
الموضوع من 
جمٌع الجوانب 
وأغفلت جانب 

. واحد

تناولت 
الموضوع 
من جمٌع 

الجوانب مع 
إهمال 
تفاصٌل 
حٌوٌة 
. ودقٌقة

تناولت الموضوع 

من جمٌع 
الجوانب بشكل 
دقٌي ومنضبط 
مع تضمٌن 
البحث لكافة 
التفاصٌل 
المطلوبة 
. والمهمة

 

 

 

 



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 لغتً الخالدة :المادةالوحدة الثانٌة  :العنوان

 (الفصل الدراسً األول) الثانً المتوسط :الصف نوادر وقٌم :الموضوع

   حصة24 :الفترة الزمنٌة

 تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة :الخطوة األولى

 :  ٌتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:األهداف الرسمٌة

 تكتسب اتجاهات وقٌم متصلة بمجال النوادر والقٌم .
 تكتسب رصٌد معرفً ولغوي ٌؤهلها للتواصل الشفهً والكتابً حول مجال النوادر والقٌم. 

 تفهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحلٌلها وتذوقها ونقدها. 
  ًتلخص ما استمعت إلٌه تلخٌصاً شفهٌا. 
  ًترسم الكلمات المنونة تنوٌن نصب رسماً إمالئٌاً صحٌحا. 
  بخط الرقعة رسماً صحٌحاً  (ف، ي)ترسم الحرفٌن. 
  وتمٌٌزها (الفعلٌة)تعرف أسلوب الجملة الخبرٌة المنفٌة. 
 تعرف األسماء الخمسة وتمٌٌزها. 
 تعرف نائب الفاعل وتمٌٌزه واستخدامه فً التواصل مع اآلخرٌن .

: األسئلة األساسٌة  (األفهام الباقٌة)األفكار الكبرى 

: ستفهم الطالبة أن

 :الفكرة الكبرى

ٌَُرائًِ "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ) َمْن َصلَّى 

َي  ٌَُرائًِ َفَقْد أَْشَرَك، َوَمْن َتَصدَّ َفَقْد أَْشَرَك، َوَمْن َصاَم 

"( ٌَُرائًِ َفَقْد أَْشَركَ 

 

: (األفهام الباقٌة)

  عالمة تنوٌن النصب فتحتان، وتكتب على الحرف

 . األخٌر من الكلمة

  وصفً، حواري، سردي، "من أنواع النصوص

 ". قصصً، سردي إخباري، شرعً

 لقاء ٌتحاور فٌها مجموعة من األشخاص : الندوة

  .ٌناقشون موضوعاً معٌناً 

  ما أهم القٌم األخالقٌة التً ٌدعو لها اإلسالم؟

  الفطنة – األمانة – الصدي "اكتبً ضد كل من –

". الحسد

 ما أغراض االستفهام؟ 

  ؟"العادة– ٌرائً – ٌتباهى "ما معنى كٍل من 

 ما مضمون نص الضٌف الثقٌل؟ 

 كٌف ٌكون الضٌف ثقٌالً؟ 

 متى تكتب ألف التنوٌن ومتى ال تكتب؟ 

  بخط الرقعة رسماً  (ف، ي)ارسمً الحرفٌن

 .صحٌحاً 

 ما األسماء الخمسة؟ 

 ما صفات نائب الفاعل؟ 

 ما عالمات إعراب نائب الفاعل؟ 

 المعرفة والمهارات الرئٌسة التً ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة

: ..... ستعرف الطالبة
 حسدنً علٌك .

 الصدقة والكوب. 

 جحا والولٌمة. 

 الضٌف الثقٌل. 

 الخطاط والتاجر .

... ستكون الطالبة قادرة على
 اكتساب اتجاهات وقٌم متصلة بمجال النوادر والقٌم. 
  اكتساب رصٌد معرفً ولغوي حول مجال النوادر

 .والقٌم
  ًرسم الكلمات المنونة تنوٌن نصب رسماً إمالئٌا

 .صحٌحاً 
 تعرٌف األسماء الخمسة وتمٌٌزها. 
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تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقي نواتج التعلم : الخطوة الثانٌة

تتمثل مهمتِك فً القٌام بدور المحاضرة عن النوادر األدبٌة  نوادر وقٌم بعد نهاٌة هذه الوحدة عن: المهمات األدائٌة
  .وتتضمن العناصر األساسٌة للمحاضرة توضٌح ممٌزات النوادر األدبٌة وعروض تقدٌمٌة لنماذج من نوادر جحا

 .(كفء، متمٌز, نام, مبتدئ)من خالل أنه : المحكات الرئٌسٌة

 (...المفكرات, اختبارات طوٌلة, التذكٌر األكادٌمً, اختبارات قصٌرة: مثال)من خالل األدلة األخرى : أدلة أخرى
 .....سٌعرضن الطالبات مدى تحصٌلهن للنتائج المرغوبة

خبرات التعلٌم والتعلم : 3الخطوة 

: األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

  (.  ما المقصود بالنوادر؟)أبدأ بسؤال تمهٌدي

  (نوادر وقٌم)أقدم األسئلة األساسٌة وأناقش المهمات األدائٌة الختامٌة للوحدة . 

 الجملة الخبرٌة )ٌتم تقدٌم المصطلحات األساسٌة عند حاجة األنشطة التعلٌمٌة لها والمهمات األدائٌة / مالحظة

 .(...إدارة ندوة– نائب الفاعل – المنفٌة 

  ٌُنفُِي "أطلب من الطالبات تالوة اآلٌة الكرٌمة التالٌة ٌَُّها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل ُتْبِطلُوا َصَدَقاتُِكم بِاْلَمنِّ َواأْلََذٰى َكالَِّذي  ا أَ ٌَ

ْوِم اآْلِخرِ  ٌَ ِ َواْل ٌُْؤِمُن بِااَّ اِس َواَل  حددي آداب الصدقة فً : ، ثم أقوم بطرح السؤال التالً علٌهن"َمالَُه ِرَئاَء النَّ

 . اإلسالم، ٌقمن الطالبات بالتناقش والتباحث فٌما بٌنهن بغرض التوصل إلجابة دقٌقة للسؤال محل النقاش

  أقدم للطالبات بروشور ٌتحدث عن خطوات القراءة المتعمقة، أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جٌدة

.  ومتأنٌة ومن َثمَّ ٌتناقشن فٌما بٌنهن بغرض توضٌح كٌفٌة تحوٌل الفكرة الرئٌسٌة لسؤال أو أكثر

  أقدم للطالبات فٌدٌو عن حجاب المرأة المسلمة، ٌشاهدن الطالبات العرض بتركٌز وانتباه، ومن َثمَّ ٌقمن

بمناقشته فً محاولة منهن لتوضٌح األدلة على وجوب الحجاب مع توضٌح الهدف من مشاهدة العرض وشرح 

 . األهداف التربوٌة المستهدفة من وراء العرض

  أقدم للطالبات خرٌطة مفاهٌم عن آداب الزٌارة فً اإلسالم، أطلب من الطالبات قراءة الخرٌطة بطرٌقة علمٌة

تعتمد على تحلٌل المعلومات التً وردت بها من خالل استٌعاب العالقات بٌن العناوٌن الرئٌسة والفرعٌة 

 . للخروج بمفهوم شامل عن حقوي وواجبات الضٌف

 ما هً األسماء : ٌستمعن الطالبات إلى محاضرة عن األسماء الخمسة، ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها

الخمسة؟، أكلف الطالبات بالتناقش فٌما بٌنهن بغرض التوصل إلجابة دقٌقة للسؤال محل النقاش مع توضٌح 

 .الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها

  ًٌعملن الطالبات فً شكل تعاونً فٌما بٌنهن لجمع المادة العلمٌة الالزمة لكتابة مقال عن النمط السردي ف

القصص، ٌصنفن أنفسهن إلى مجموعتٌن تقوم األولى بجمع المادة العلمٌة وتقوم الثانٌة بصٌاغتها فً مقال 

 . بشكل منظم ودقٌي

  أعرض على الطالبات فٌلم تعلٌمً ٌوضح المقصود بنائب الفاعل، ٌقدمن الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة

 . الفٌلم تقرٌراً عن أهم المعلومات التً وردت فً الفٌلم والتً تخدم الهدف التربوي المخطط له

  أطلب من الطالبات كتابة المادة العلمٌة الخاصة بمحاضرة عن النوادر األدبٌة وتتضمن العناصر األساسٌة

للمحاضرة توضٌح ممٌزات النوادر األدبٌة وعروض تقدٌمٌة لنماذج من نوادر جحا مع توضٌح الهدف من 

. كتابة المحاضرة ومبرراتها

 أختتم الوحدة بتقٌٌم ذاتً للطالبات فً تلك الوحدة  .



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 (المــهمة األدائٌــة)

 نوادر وقٌم :اسم الوحدة

الثانً المتوسط : الصف

النوادر األدبٌة وتتضمن العناصر األساسٌة للمحاضرة توضٌح     تتمثل مهمتِك فً كتابة محاضرة عن 
ممٌزات النوادر األدبٌة وعروض تقدٌمٌة لنماذج من نوادر جحا 

ف 

: الهدف
. القٌام بدور المحاضرة :مهمتكِ 
.  تناول مفهوم النوادر األدبٌة :الهدف

  .تطرحٌن األفكار بطرٌقة دقٌقة، وسلسة وتحقي الفائدة والمتعة للمستمع أن :المشكلة والتحدي

ر 

: الدور
.  محاضرة لبقة أنت

 .تتقمصٌن دور المحاضرة؛ لتتناولً ممٌزات النوادر األدبٌة لقد طلب منك أن
 .توضٌح ممٌزات النوادر األدبٌة :وظٌفتك

و 
. طالبات المدرسة أو المجتمع :الجمهور

إقناع الجمهور بأصالة النوادر العربٌة باعتبارها جزء أصٌل من الثقافة العربٌة  :تحتاج إلى
 . واإلسالمٌة

  .سٌاي المحاضرة اللبقة المدققة المقنعة: السٌاي الذي تجدٌن نفسك فٌه هو :الموقفي 

ا 
:  الناتج واألداء والغرض

 طرح المحاضرة بطرٌقة بعٌدة عن الخطابة والمباشرة  .

:  معاٌٌر ومحكات النجاحع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 4متمٌز  3كفء  2ناٍم  1مبتدئ التوقعات 
الشواهد واألدلة 
ومجموع النقاط 

 الشمول

شملت بعض 
جوانب 

الموضوع ولم 
تتطري 

 .للبعض األخر

شملت أغلب 
جوانب 

الموضوع 
وأغفلت جانب 

 .واحد

شملت جمٌع 
جوانب 

الموضوع 
محل 
 .النقاش

شملت جمٌع 
جوانب الموضوع 

محل النقاش 
بشكل مفصل 

 .ودقٌي

 

 

 تنوع العرض

افتقرت إلى 
الجذب 

والتشوٌي 
 .والتنوع

شٌي ٌحتوي 
على صور 
ونماذج 
 .وشفافٌات

جذاب 
وشٌي، 

ٌحتوي على 
صور 

وعروض 
سمعٌة 
ونماذج 
 .ملموسة

جذاب وشٌي 
ومتنوع ٌحتوي 

على صور 
وعروض سمعٌة 
ومرئٌة ونماذج 

ملموسة 
 .وشفافٌات

 

 

الترابط 

افتقرت إلى 
الربط الجٌد 
بٌن عناصر 

 .المحاضرة

تم الربط بٌن 
أغلب عناصر 
المحاضرة 
 .بطرٌقة جٌدة

ربطت بٌن 
عناصر 

المحاضرة 
بطرٌقة 

إبداعٌة 
وعلى درجة 
واحدة من 
القوة مع 
توضٌح 

العالقة بٌنها 
ومدعمة 
. باألدلة فقط

ربطت بٌن 
عناصر 

المحاضرة 
بطرٌقه إبداعٌة 
وعلى درجة 

واحدة من القوة 
ودعمت 

المحاضرة باألدلة 
والشواهد مع 
توضٌح العالقة 

. بٌنها

 

 

 

 

 

 



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 لغتً الخالدة :المادةالوحدة الثالثة  :العنوان

 (الفصل الدراسً األول)الثانً المتوسط  :الصفأعالم سابقون  :الموضوع

   حصة24 :الفترة الزمنٌة

 تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة :الخطوة األولى

 : ٌتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:األهداف الرسمٌة
 تكتسب اتجاهات وقٌم متصلة بمجال األعالم السابقٌن .
 تكتسب رصٌد معرفً ولغوي ٌؤهلها للتواصل الشفهً والكتابً حول مجال األعالم السابقٌن. 
 تفهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحلٌلها وتذوقها ونقدها. 
 تطرح أسئلة تتعلي بالمحتوى المقدم فً نص مسموع. 
 ترسم الهمزة المتطرفة المسبوقة بمتحرك والمسبوقة بساكن. 
  بخط الرقعة رسماً صحٌحاً  (س، ش، ص، ض)ترسم الحروف. 
 تعرف الفعل الصحٌح والمعتل بأزمنته الثالثة وتمٌٌزه. 
 تعرف أسلوب التوكٌد وتمٌٌزه. 
 تحول نص حواري إلى نص سردي.  

: األسئلة األساسٌة  (األفهام الباقٌة)األفكار الكبرى 

: ستفهم الطالبة أن
إن وصاٌا لقمان صالحة لكل مسلم ) :الفكرة الكبرى

 .(لكونها صادرة من حكٌم
 
: (األفهام الباقٌة)

  ًعبد الرحمن رأفت باشا أحد رواد األدب اإلسالم
ولد فً سورٌة وتلقى دراسته فً مدارسها 

الشرعٌة أما دراسته الجامعٌة فقد تلقاها فً القاهرة 
 . وحصل على الدكتوراه

  للتمٌٌز بٌن الفعل الصحٌح والمعتل، نرجع الفعل إلى
 . الماضً المجرد

 هو الطرٌقة التً تنطي بها الجمل : اإللقاء
والعبارات وما ٌصاحبها من تعبٌرات جسدٌة 

وحركٌة، تساعد على إٌضاح الفكرة ونقل االنفعاالت 
  .العاطفٌة

  ًمن هم قدوتِك فً الحٌاة؟ وماذا تحبٌن أن تكون
 حٌنما تكبرٌن؟

  ًما هً االهتمامات الجادة للشباب وما ه
االهتمامات الغٌر جادة؟ 

 ما هً آداب تالوة القرآن الكرٌم؟ 

  ما النعمة التً أنعم بها هللا على عبده لقمان؟ وبم
 أمره حٌالها؟

 من هو عبد الرحمن رأفت باشا؟ 

  ؟ "بصٌرته– ردء – بصٌرته "ما معنى كل من

  ما هً حاالت الهمزة المتطرفة؟ ولماذا سمٌت
 بالمتطرفة؟

  بخط الرقعة  (س، ش، ص، ض)ارسمً الحروف
 .رسماً صحٌحاً 

 كٌف نمٌز بٌن الفعل الماضً والفعل المعتل؟ 

 ما الفري بٌن الفعل الالزم والفعل المتعدي .

 المعرفة والمهارات الرئٌسة التً ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة

: ..... ستعرف الطالبة

 أسامة بن زٌد رضً هللا عنه .

 آٌات من سورة لقمان. 

 األمٌر الصامد. 

 الوزٌر الحكٌم. 

 ذات النطاقٌن. 
 

... ستكون الطالبة قادرة على

  اكتساب اتجاهات وقٌم متصلة بمجال األعالم
. السابقٌن

  اكتساب رصٌد معرفً ولغوي ٌؤهلها للتواصل
 .الشفهً والكتابً حول مجال األعالم السابقٌن

  رسم الهممزة المتطرفة المسبوقة بمتحرك
 .والمسبوقة بساكن

 توضٌح أسلوب التوكٌد وتمٌٌزه .

تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقي نواتج التعلم : الخطوة الثانٌة



 حقٌبة إنجاز المعلمة

  

 

 

 

 

: المهمات األدائٌة
 تتمثل مهمتِك فً كتابة قصة قصٌرة عن القدوة فً حٌاة الشباب وأن  أعالم سابقون بعد نهاٌة هذه الوحدة عن

  .ٌتم عرضها بشكل إبداعً مشوي بعٌداً عن المباشرة على أن تتضمن أهم العناصر األساسٌة للقصة

: المحكات الرئٌسٌة
  (كفء، متمٌز, نام, مبتدئ)من خالل أنه. 

: أدلة أخرى
  سٌعرضن  (...المفكرات, اختبارات طوٌلة, التذكٌر األكادٌمً, اختبارات قصٌرة: مثال)من خالل األدلة األخرى

 .....الطالبات مدى تحصٌلهن للنتائج المرغوبة

خبرات التعلٌم والتعلم : 3الخطوة 

: األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة
  (من هم قدوتِك فً الحٌاة؟)أبدأ بسؤال تمهٌدي . 
  (أعالم سابقون)أقدم األسئلة األساسٌة وأناقش المهمات األدائٌة الختامٌة للوحدة . 
 األفعال )ٌتم تقدٌم المصطلحات األساسٌة عند حاجة األنشطة التعلٌمٌة لها والمهمات األدائٌة / مالحظة

 .(...التوكٌد– الصحٌحة والمعتلة 
  ٌعملن الطالبات فً شكل تعاونً فٌما بٌنهن لجمع المادة العلمٌة الالزمة لكتابة مقال عن المتنبً، ٌصنفن

 . أنفسهن إلى مجموعتٌن تقوم األولى بجمع المادة العلمٌة وتقوم الثانٌة بصٌاغتها فً مقال بشكل منظم ودقٌي
  أقدم للطالبات خرٌطة مفاهٌم عن أسامة بن زٌد رضً هللا عنهم، أطلب من الطالبات قراءة الخرٌطة بطرٌقة

علمٌة تعتمد على تحلٌل المعلومات التً وردت بها من خالل استٌعاب العالقات بٌن العناوٌن الرئٌسة والفرعٌة 
 .للخروج بمفهوم شامل عن حٌاة أسامة بن زٌد رضً هللا عنهم

  ْشُكُر "أطلب من الطالبات تالوة اآلٌة الكرٌمة التالٌة ٌَ َما  ْشُكْر َفإِنَّ ٌَ ِ ۚ َوَمن  َنا لُْقَماَن اْلِحْكَمَة أَِن اْشُكْر ِاَّ ٌْ َولََقْد آَت
ًٌّي َحِمٌدٌد  َ َغنِ ، (بَم وصى لقمان ابنه؟ ولماذا؟): ، ثم أقوم بطرح السؤال التالً علٌهن"لَِنْفِسِه ۖ  َوَمن َكَفَر َفإِنَّ هللاَّ

 . ٌقمن الطالبات بالتناقش والتباحث فٌما بٌنهن بغرض التوصل إلجابة دقٌقة للسؤال محل النقاش
  أقدم للطالبات بروشور ٌتحدث عن وصاٌا لقمان، أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جٌدة ومتأنٌة ومن

.  َثمَّ ٌتناقشن فٌما بٌنهن بغرض توضٌح فوائد المحافظة على أداء الصالة
  أقدم للطالبات فٌدٌو عن خطوات القراءة المتعمقة، ٌشاهدن الطالبات العرض بتركٌز وانتباه، ومن َثمَّ ٌقمن

بمناقشته فً محاولة منهن لتوضٌح كٌف ٌستطٌع القارئ استنتاج األفكار من خالل القراءة المتعمقة مع 
 . توضٌح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوٌة المستهدفة من وراء العرض

  أعرض على الطالبات فٌلم تعلٌمً ٌوضح األفعال الصحٌحة والمعتلة، ٌقدمن الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة
 . الفٌلم تقرٌراً عن أهم المعلومات التً وردت فً الفٌلم والتً تخدم الهدف التربوي المخطط له

  أطلب من الطالبات كتابة قصة قصٌرة عن القدوة فً حٌاة الشباب مع توضٌح الهدف من كتابة القصة
. ومبرراتها

 أختتم الوحدة بتقٌٌم ذاتً للطالبات فً تلك الوحدة  .



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 (المــهمة األدائٌــة)

 أعالم سابقون :اسم الوحدة

الثانً المتوسط :الصف

  القدوة فً حٌاة الشبابتتمثل مهمتِك فً كتابة قصة عن 
 :الشخصٌات، والحوار، والصراع، واألحداث، واإلطارٌن :وعلى أن تتضمن العناصر األساسٌة للقصة

  الزمانً والمكانً، والحبكة

ف 

: الهدف
. أن تكتبٌن قصة :مهمتكِ 
. أن تتناولٌن مفهوم القدوة فً حٌاة الشباب بشكل قصصً إبداعً :الهدف

 .تطرحٌها بطرٌقة شٌقة، وسلسة وتحقي الفائدة والمتعة للقارئ أن :المشكلة والتحدي

ر 

: الدور
. كاتبة قصصٌة أنت

تتقمصٌن دور كاتبة قصصٌة؛ لتتناولً مفهوم القدوة فً حٌاة الشباب على شكل  لقد طلب منك أن
. قصة تروٌنها

 .مفهوم القدوة فً حٌاة الشباب توضٌح :وظٌفتك

و 
 .طالبات المدرسة أو المجتمع :الجمهور

 . إقناع الجمهور بأهمٌة االقتداء بالناجحٌن :تحتاج إلى

ي 
  .سٌاي الكاتبة القصصٌة المقنعة: السٌاي الذي تجدٌن نفسك فٌه هو :الموقف
أن تطرحٌها بطرٌقة بعٌدة عن المباشرة وبطرٌقة جذابة ومشوقة بحٌث تجعلٌن القارئ  :التحدي

 . ٌعاٌش الفكرة على أرض الواقع

ا 
:  الناتج واألداء والغرض

 قصة مكتوبة توضحٌن فٌها مفهوم القدوة فً حٌاة الشباب .

:  معاٌٌر ومحكات النجاحع 

 

 

 

 

 

 



 حقٌبة إنجاز المعلمة

 4متمٌز  3كفء  2ناٍم  1مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 
ومجموع النقاط 

 اللغة

استخدمت لغة 
طغت علٌها 

األلفاظ 
 .العامٌة

استخدمت لغة 
شابتها بعض 

األلفاظ 
 .العامٌة

استخدمت 
لغة صحٌحة 
خالٌة من 

 .العامٌة

استخدمت لغة 
فصٌحة خالٌة من 

 .األخطاء النحوٌة

 

 

 عناصر القصة

استوفت بعض 
عناصر القصة 
وافتقدت إلى 
الربط الجٌد 

بٌن 
 .عناصرها

استوفت أغلب 
عناصر القصة 
ولم ٌكن الربط 
بٌن عناصرها 
على درجة 
واحدة من 

 .القوة

استوفت 
جمٌع 

عناصر 
القصة ولم 
ٌكن الربط 

بٌن 
عناصرها 
على درجة 
واحدة من 

 .القوة

استوفت جمٌع 
عناصر القصة 

رابطًة بٌن جمٌع 
العناصر بنفس 

 .القوة

 

 

األسلوب 

اختارت 
األسلوب 

المباشر فً 
. كتابة القصة

اختارت 
األسلوب 

المباشر فً 
كتابة القصة 
مع نوع من 

. التشوٌي

اختارت 
األسلوب 

المشوي فً 
كتابة القصة 
والبعد عن 

. المباشرة

األسلوب اختارت 
اإلبداعً 

والمشوي فً 
كتابة القصة 
والبعد عن 

. المباشرة

 

 

المحتوى 

اشتملت على 
جانب واحد 
من جوانب 
. الموضوع

اشتملت على 
أغلب جوانب 

. الموضوع

اشتملت على 
جمٌع 
جوانب 
. الموضوع

اشتملت على 
جمٌع جوانب 
الموضوع 

بصورة عمٌقة 
. ومفصلة
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