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 المنهاج مطابقة: 3الوحدة 

 
 الحلقة األولى – لمنهاج الوزاريمطابقة االمثال النموذجي ل 3.5.1

 المادة التوجيهية

بقة إطار لتحديد  مثال نموذجي لـ"مدرسة نموذجية" للتخطيط لمطا

 وزارة التربية والتعليممنهاج الكفاءات الطالبية مع 
 
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

يمكن استخدام هذا المثال النموذجي عند تعريف المعلمين بعملية مطابقة 

إطار الكفاءات الطالبية مع المنهاج الحالي للمدرسة في اجتماع للفريق أو 

 اجتماعات األقسام.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

 

 

 أعضاء مجموعة التنفيذ في المدرسة 
 منسقو المواد والمراحل الدراسية 
 المعلمون 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن

 التوجيهية؟

 كيف يمكنك تطبيق هذه المادة  كمقدمة لتطبيق عملية مطابقة المنهاج

 التوجيهية؟

 التفكير النقدي 

 التواصل 

 حل المشكالت 

 

الكفاءة التي يتم ممارستها عند تطبيق هذه 

 المادة مع المعلمين هي:

 

  لمن يحضر االجتماع أو ورشة العملنسخ من هذا المثال النموذجي 

 
 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  المتابعة مع أعضاء فريق العمل الذين لم يحضروا تطبيق هذا

 النشاط.
  المتابعة مع أعضاء الفريق الذين لم يطوروا فهماً تاماً للقيم

 والكفاءات والفرق بينهما.

 ما هي الخطوات التالية؟

 3.1  المرحلة المتوسطة  –مطابقة المنهاجماهو 

 3.5  المنهاج الوزاريكيفية مطابقة 

 3.5  المرحلة  –المثال النموذجي لمطابقة المنهاج الوزاري
 (الحلقة الثانيةالثانوية )

 3.5.3 الحلقة ) –مطابقة المنهاج الوزاري  المثال النموذجي

 (الثالثة

 مصادر ذات صلة
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 )المنهاج الوزاري(مدرسة الصقر الخاصة 

 (6 – 1الصفوف الدراسية )

 المحتوى
 

 3 ................................................................................................................................................... المقدمة

 4 ........................................................................................................................................... خطة المدرسة

 ..6 .......................................................................................................................................الخطط الملخصة

 7 ……….…….…………………………………..…………….……….………الخطط الملخصة للصف الثالث  

 8 .................................................................................................................................. خطط مطابقة المنهاج

 9..……………………………………………....……………الصف األول –خطة مطابقة المنهاج لمادة العلوم 

 10.………………………....……………………الصف الثالث –ة المنهاج لمادة التربية اإلسالميةمطابق خطة

 12.…………………………....………………….…الصف الخامس –خطة مطابقة المنهاج لمادة الرياضيات    

 23 ................................................................................................................... خطط الوحدات والخطط الدرسية

 20…………………………………………………………………………………………………………….…………خطة األنشطة الالصفية
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 المقدمة
لصفوف للقد قامت مجموعة تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية في مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري( بتطوير خطط مطابقة المنهاج المرفقة 

مدرسة، التي تم  عشر الثنيا، وتوضح هذه الخطط موائمة منهاجهم مع كفاءات إطار الكفاءات الطالبية. نود أن نشكر 6 - 1الدراسية من 

تطبيق المرحلة الثانية )التجريبية( من مشروع إطار الكفاءات الطالبية بها، على مشاركة خططهم لمطابقة المنهاج. ونود أن نشكر باألخص 

نهاية  ج فيقامت هاتان المدرستان بتنفيذ مطابقة المنها .اقتباس هذه الخطط منهما تم حيثة البشائر الخاصة ومدرس مدرسة الباهية الخاصة

 بحيث تتوافق هذه الخطط مع منهاج وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت. 2014/2015العام الدراسي 

يدرك المعلمون أنه يمكن تطوير الكثير من الكفاءات من خالل وحدة أو موضوع أو درس. ولكن قام المعلمون في معظم المواد بتحديد كفاءة 

األساسية لهذا الموضوع أو الوحدة )وفي بعض الحاالت قام المعلمون بإضافة بعض الكفاءات الفرعية(. إن رئيسية، بحيث تكون هي الكفاءة 

عند  .الكفاءة الرئيسية هي الكفاءة التي يتم التركيز على تدريسها بوضوح ويتم جمع األدلة على مستوى تقدم الطالب في هذه الكفاءات الرئيسية

يتأكد المعلمون أوالً من وجود موائمة بين الكفاءات الرئيسية والعناصر التالية في الموضوع أو أو وحدة ما،  اختيار الكفاءة الرئيسية لموضوع

 الوحدة:

 مخرجات التعلم 

 المهارات والمعرفة بالمحتوى 

 المهام واألنشطة 

 أساليب التقويم البنائي 

 

 

 

 
 

 

 

  

خطة المدرسة

الخطط الملخصة

خطط مطابقة
المنهاج

خطط الوحدات

الخطط 
الدرسية

الخطط 
الدرسية

خطط مطابقة
المنهاج

خطط الوحدات

الخطط 
الدرسية

الخطط 
الدرسية

الخطط الملخصة

خطط مطابقة
المنهاج

خطط الوحدات

الخطط 
الدرسية

الخطط 
الدرسية

خطط مطابقة
المنهاج

خطط الوحدات

الخطط 
الدرسية

الخطط 
الدرسية

الخطط الملخصة

خطط مطابقة
المنهاج

خطط الوحدات

الخطط 
الدرسية

الخطط 
الدرسية

خطط مطابقة
المنهاج

خطط الوحدات

الخطط 
الدرسية

الخطط 
الدرسية

 مطابقة األنشطة الالصفية ةخط
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 هي؟ما 
تحدد خطة المدرسة إلطار الكفاءات الطالبية مدى تغطية الكفاءات خالل جميع المراحل الدراسية وخالل جميع المواد )جوانب المنهاج( في 

فقط، حيث تعد هذه المرحلة هي محور التركيز لهذا المثال  6 - 1المدرسة. تحدد خطة المدرسة المرفقة باألسفل الصفوف الدراسية من 

 .النموذجي

 

 

 

 كيف يمكن استخدامها؟
اعد هذه الخطة قادة المدرسة عند التفكير في تغطية الكفاءات في البرنامج األكاديمي الكلي في المدرسة، فاستخدام لون مختلف لكل مادة تس

 يساعد في جعل خطة المدرسة أسهل في القراءة والمراجعة.

 

 

 

 

 إطار الكفاءات الطالبية:أسئلة يمكن مناقشتها عند مراجعة خطة المدرسة في 

 1هل تم تغطية جميع الكفاءات في كل مرحلة دراسية؟ 

  ؟الالزم  من أكبرهل هناك كفاءات نركز عليها بشكل 

  ؟كفاءات قد أهملناهاهل هناك 

  وجد مجموعة مناسبة من الكفاءات المختلفة التي تتم تغطيتها في كل مادة؟تهل 

  عبر السنوات الدراسية؟هل توجد فرص لتقدم الطالب في الكفاءات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                           
مقدرة جميع المدارس على شرح جميع الكفاءات خالل جميع السنوات عدم ( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة التابع لمجلس أبوظبي للتعليم 1

لدعم المدارس " خارطة طريق( "من قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه 13الصفحة ) خارطة الطريق لشرح الكفاءات خالل المراحل العمرية: 5يوفر الجدول . الدراسية

 . احل العمرية األربعةفي اتخاذ القرارات بشأن شرح وتطوير الكفاءات خالل المر

 خطة المدرسة
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الوعي الثقافي/ 

 المواطنة
الوعي العالمي 

 والبيئي
الكفاءات 

 الرقمية
 اإلبداع حل المشكالت التعلم المستقل التفكير النقدي

ريادة 
 األعمال

القيادة 
 والمسؤولية

المبادرة/ التوجيه 
 الذاتي

التعاون/ العمل 
 الجماعي

 التواصل الثقة بالنفس
 

 اللغة العربية
 التربية اإلسالمية

 التربية الوطنية

 اللغة العربية
 التربية اإلسالمية

الدراسات 
 االجتماعية

 التربية الوطنية

التربية 
 اإلسالمية

التربية 
 الوطنية

 ةاإلسالميالتربية 
 الرياضيات

 العلوم
 

 

 اللغة العربية
 التربية اإلسالمية

 الرياضيات
 العلوم

 التربية الوطنية

 

التربية 
 اإلسالمية

 الرياضيات
 العلوم

 

 

 اللغة العربية
 التربية اإلسالمية

 التربية الوطنية
 العلوم

 

 التربية اإلسالمية 
 التربية الوطنية

 اللغة العربية
 التربية اإلسالمية

 التربية الوطنية

 اللغة العربية
 الرياضيات

 العلوم
 التربية الوطنية

الدراسات 
 االجتماعية

 اللغة العربية
 التربية اإلسالمية

 التربية الوطنية
 العلوم

 

 اللغة العربية
 التربية اإلسالمية

 التربية الوطنية
 العلوم

 

 الصف األول

 اللغة اإلنجليزية
 التربية اإلسالمية

 اللغة العربية
 

 التربية اإلسالمية
 اللغة العربية

 التربية الوطنية
 العلوم

 

التربية 
 اإلسالمية

 

 اللغة اإلنجليزية
 التربية اإلسالمية

 العلوم
الدراسات 
 االجتماعية

 الرياضيات
 التربية اإلسالمية

 العلوم
الدراسات 
 االجتماعية

التربية 
 اإلسالمية

 

 اللغة العربية
 التربية الوطنية

اللغة 
 العربية

 

 التربية اإلسالمية
 اللغة العربية

 

 التربية اإلسالمية
 اللغة العربية

 التربية الوطنية

 اللغة اإلنجليزية
 الرياضيات

 اللغة العربية
 التربية الوطنية

 اللغة اإلنجليزية
 التربية اإلسالمية

 اللغة العربية
 التربية الوطنية

 اللغة اإلنجليزية
 التربية اإلسالمية

 

الصف 
 الثاني

 التربية اإلسالمية
الدراسات 
 االجتماعية

 العلوم
 التربية الوطنية

 اللغة العربية

 اللغة اإلنجليزية
الدراسات 
 االجتماعية

 العلوم
 التربية الوطنية

 اللغة العربية

 العلوم
التربية 
 الوطنية
التربية 

 اإلسالمية
 
 

 اللغة اإلنجليزية
 الرياضيات

 التربية اإلسالمية
الدراسات 
 االجتماعية

 العلوم
 التربية الوطنية

 اللغة اإلنجليزية
 الرياضيات
الدراسات 
 االجتماعية

 العلوم
 التربية الوطنية

 اللغة العربية

اللغة 
 اإلنجليزية

 الرياضيات
التربية 

 اإلسالمية
 العلوم

 اللغة العربية

 اللغة اإلنجليزية
 الرياضيات

 التربية اإلسالمية
 العلوم

 التربية الوطنية
 اللغة العربية

التربية 
 الوطنية

 

 التربية اإلسالمية
 اللغة العربية

 

 الرياضيات
الدراسات 
 االجتماعية

 العلوم
 التربية الوطنية

 اللغة العربية

 الرياضيات
الدراسات 
 االجتماعية

 العلوم
 التربية الوطنية

 اللغة العربية

 الرياضيات
الدراسات 
 االجتماعية

 العلوم
 التربية الوطنية

 اللغة اإلنجليزية
 الرياضيات
الدراسات 
 االجتماعية

 العلوم
 التربية الوطنية

الصف 
 الثالث

تقنية   
 المعلومات

 

 اللغة اإلنجليزية
 الرياضيات
الدراسات 
 االجتماعية

 تقنية المعلومات

 الرياضيات
 العلوم

 تقنية المعلومات
 اللغة العربية

 

 الرياضيات 
الدراسات 
 االجتماعية

 

 اللغة العربية   
 

 اإلنجليزيةاللغة 
 الرياضيات

 العلوم
 

 اللغة العربية
 التربية الوطنية

الصف 
 الرابع

تقنية   
 المعلومات

 

 الرياضيات
 العلوم

 

 الرياضيات
 العلوم

 اللغة العربية
 

 التربية الوطنية
 لرياضياتا

 اللغة اإلنجليزية
 

 تقنية المعلومات لرياضياتا لرياضياتا 
 اللغة العربية

 لرياضياتا

 الرياضيات
 

 الرياضيات
 اللغة العربية

 

الصف 
 الخامس

تقنية   
 المعلومات

 

 العلوم
 

 اللغة اإلنجليزية
 الرياضيات

 العلوم
 اللغة العربية

 

 اللغة اإلنجليزية     
 الرياضيات

 تقنية المعلومات
 اللغة العربية

 اللغة العربية 
 

الصف 
 السادس

 تتضمن مادة "التربية الوطنية": التربية الوطنية باللغتين العربية واإلنجليزية –تتضمن مادة "التربية اإلسالمية": التربية اإلسالمية باللغتين العربية واإلنجليزية  –تتضمن مادة "اللغة العربية": اللغة العربية العامة واللغة العربية المتقدمة 

 

 (6 – 1الصفوف الدراسية )         خطة المدرسة  –مدرسة الصقر الخاصة )منهاج وزارة التربية والتعليم( 
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 هي؟ما 
 . يمكن إنشاء خطة ملخصة لكل:دراسية تقوم كل خطة ملخصة بتلخيص الكفاءات الرئيسية خالل مرحلة أو مادة

  
 )مرحلة دراسية واحدة وتتضمن مجموعة من المواد الدراسية )مطابقة المنهاج األفقية 
 مطابقة المنهاج الرأسية( مادة دراسية واحدة ضمن عدد من المراحل الدراسية المختلفة( 

 
 قامت مدرسة الصقر الخاصة )منهاج وزارة التربية والتعليم( بإعداد خطة ملخصة لكل مرحلة دراسية.

 

 

 
 كيف يمكن استخدامها؟

 تساعد الخطة الملخصة قادة المدرسة ومعلميها على تدارس تغطية الكفاءات خالل مرحلة دراسية معينة أو ضمن مادة دراسية واحدة.
 

 

 

 

 

 أسئلة يمكن مناقشتها عند مراجعة الخطة الملخصة في إطار الكفاءات الطالبية:

 2هل يتم تغطية جميع الكفاءات في كل مرحلة دراسية؟ 

 ؟فاءات نركز عليها بشكل أكبر من الالزمهل هناك ك 
  ؟قد أهملناهاهل هناك كفاءات 
  ؟الدراسيةالمراحل هل تركز كل مادة على مجموعة من الكفاءات خالل 
 هل توجد فرص لتطوير كل كفاءة على مدى السنوات الدراسية؟ 
  ؟لتدريس المناهج المختلفة بشكل متداخلهل هناك فرص 

 
 
 
 
 

                                                           
عدم مقدرة جميع المدارس على شرح جميع الكفاءات خالل جميع السنوات ( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة التابع لمجلس أبوظبي للتعليم 2

لدعم المدارس " خارطة طريق( "تطلبات اإلطار وأمثلة عليهمن قسم م 13الصفحة ) خارطة الطريق لشرح الكفاءات خالل المراحل العمرية: 5يوفر الجدول . الدراسية

 . في اتخاذ القرارات بشأن شرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل العمرية األربعة

 الخطط الملخصة
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تقنية 
 المعلومات

الدراسات 
 االجتماعية

التربية  العلوم
 اإلسالمية

 الكفاءة اللغة اإلنجليزية الرياضيات اللغة العربية

 المهارات الشخصية واالجتماعية
 السرد الشخصي األجزاء من عشرة ومئة وألف االستماع: خير جليس في الزمان كتاب    

 
 الكتابة الوصفية      

 التواصل

 أنواع الجمل : رؤوس مجمعةالرباعيات     
 وحدة الشعر

 الثقة بالنفس

 عبارات جبرية     
 مقارنة األعداد وترتيبها

 How Tia Lolaقصة 
came to stay 

 
 تمارين إمالء

 
 كتابة قصة خيالية

 التعاون/ العمل الجماعي

المفاهيم اللغوية: نحو الفعل الصحيح   الطقس  
 والفعل المعتل

 والمقابلةالمقارنة  عبارات جبرية: تركيبة الزوايا
 كتابة

 المبادرة/ التوجيه الذاتي

 مسرحية "معنى الحياة"     
 طرفة: من طرائف الطفيلين

 تمثيالت بيانية بالصور
 قابلية القسمة واستكشاف العوامل

 القيادة والمسؤولية 

 ريادة األعمال       
 مهارات التعلم واالبتكار

 الكائنات الحية  
الخواص 
 الفيزيائية

 

موضوع تعبيركتابة   المستقيمات والزوايا: رسم نماذج  
 باستخدام خطوط متوازية 

 مجموعات األسماء
 Stormalongقصة 

 اإلبداع

 حاالت الطقس  
 ما هو الصوت

 Once upon aقصة  القسمة على عدد برقمين قراءة درس األمانة 
cool motorcycle dude 

 عزيزي السيد وينستون
 حل المشكالت

خط  –المفاهيم اللغوية: كان وأخواتها     
ألف ابن وابنة –الرقعة   

 المضلعات المتشابهة والمتطابقة
 

 مقارنة الكسور

 رسالة إلى صديق

 التعلم المستقل بحث

 الفقاريات  
 علم الوراثة
تصنيف 
 المعادن

  العامل المشترك األكبر االستماع: التفكير النقدي 

 التفكير النقدي

 الصف الخامس         الخطة الملخصة  –مدرسة الصقر الخاصة )منهاج وزاري( 
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األدبية: مقال الصحة هي الحياةالمعارف       الكفاءة الرقمية   

كتابة حرة عن المحافظة       
 على البيئة

 الوعي العالمي والبيئي

 الوعي الثقافي/ المواطنة قصة "بسبب وين ديكسي"      
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 ما هي؟ 
الطالبية المعلومات المفصلة للتعليم والتعلم التي أدت إلى اختيار الكفاءة الرئيسية. يتم كتابة الكفاءة  تحدد خطة مطابقة المنهاج إلطار الكفاءات

 الرئيسية في كل خطة بالخط العريض حتى يتم تمييزها عن الكفاءة الفرعية.

 

 

 

 كيف يمكن استخدامها؟
عند التخطيط لبرامجهم التدريسية. فتخبرهم الخطة ما الكفاءة/ الكفاءات و/أو القيم التي يجب أن  خطة مطابقة المنهاجيقوم المعلمون باستخدام 

 يصبوا تركيزهم عليها.

 

 
 

 أسئلة يمكن مناقشتها عند مراجعة خطة مطابقة المنهاج في إطار الكفاءات الطالبية:

 هل الكفاءات/ القيم الرئيسية هي األنسب لكل من المواضيع /الوحدات؟ 

 :هل يوجد موائمة واضحة بين الكفاءة و 

o مخرجات/ نواتج التعلم؟ 

o المعايير؟ 

o األنشطة/ المهام؟ 

o أساليب/ استراتيجيات التدريس؟ 

o أساليب التقييم؟ 

 هل أساليب/ استراتيجيات التدريس مناسبة وتشرك الطالب؟ 

 3للمرحلة الدراسية؟ هل تتوافق توقعات المعلم للكفاءات الرئيسية مع توقعات إطار الكفاءات الطالبية 

 

 

                                                           
لصف الثاني ( مؤشرات أداء من رياض األطفال/ الصف األول وحتى نهاية ا61 – 23( )الصفحات من 2014يوفر كتاب إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة )3

 عشر. توفر مؤشرات األداء هذه توصيفات واضحة لما يجب توقعه في كل كفاءة في كل مرحلة دراسية.

 خطط مطابقة المنهاج
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التقويم/  الكفاءات أساليب التدريس المخرجات المعايير الدرس األسبوع
 التقييم

 سبتمبر

 1األسبوع 

30/8 
 قوانين عامة للسلوك داخل الصف الدراسي. يضع. 1 أهمية القوانين في الحياة اليومية.مناقشة  األسبوع التعريفي

 أمثلة عن األفعال التي قد تخرق القوانين. يعطي. 2

الطالب بمرافق المدرسة، مثال: الساحة المدرسية،  يتعرف. 3

والكافتيريا، ودورات المياه، والممرضة، واألخصائية 
 االجتماعية، إلخ.

 حول المدرسة.. جولة 1

 . أدوار لمشاهد تمثيل.2

. حل المشكالت في 3

 نقاشات في مجموعات.

 بطاقات الخروج الثقة بالنفس
 تقييم األقران

المشاركة 
 الصفية

 2األسبوع 

6/9 

الدرس األول: ما هي 
الحواس واألدوات 

 األخرى؟

يستخدم العلماء مهارات وأدوات  -1

 .المعلوماتائية لمساعدتهم في إيجاد صاستق

 . فكر وناقش وشارك1 الحواس الخمس وأجزاء الجسد التي تمثل كل حاسة. يحدد

 . العمل الجماعي2

 . الكرسي الساخن3

 التقيم المستقل الثقة بالنفس
 تقييم األقران

المشاركة 
 الصفية

 3األسبوع 

13/9 

الدرس األول: ما هي 
الحواس واألدوات 

 األخرى؟

وأدوات يستخدم العلماء مهارات  -1

 ائية لمساعدتهم في إيجاد المعلومات.صاستق

 كيف تساعدنا الحواس الخمس في التعلم. يستنتج. 1

 على كيف تساعدنا الحواس الخمس في البقاء بأمان. يتعرف. 2

 . إيصال مشاعرهم.1

 . العمل الجماعي.2

 . العصف الذهني.3

. التعلم المستقل: إدارة 4

 مشاعرهم.

 لالمستق التقييم الثقة بالنفس 
 أوراق العمل

تقييم 
 المجموعات

 4األسبوع 

20/9 

الدرس األول: ما هي 
الحواس واألدوات 

 األخرى؟

يستخدم العلماء مهارات وأدوات  -1

 ائية لمساعدتهم في إيجاد المعلومات.صاستق

 الحواس الخمس للمالحظة. يستخدم. 1

 األدوات المستخدمة في االستكشاف العلمي. يحدد. 2

 كيف تستخدم األدوات في االستكشاف العلمي. يصف. 3

 . التطبيق1

 . تعلم األقران2

 . االستنتاج3

 . المسابقات4

 . التعلم المستقل5

 التقييم المستقل الثقة بالنفس
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

 األولالصف  –العلوم       خطة مطابقة المنهاج –لمنهاج الوزاري( مدرسة الصقر الخاصة )ا
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 5األسبوع 

27/9 

الدرس الثاني: كيف يمكننا 
 استخدام حواسنا؟

وأدوات يستخدم العلماء مهارات  -1

 ائية لمساعدتهم في إيجاد المعلومات.صاستق
 

 الحواس الخمس كأدوات للمالحظة. يستخدم. 1

 مالحظاتنا بمالحظات اآلخرين. يقارن. 2

 . فكر وناقش وشارك.1

 . التعلم التعاوني2

 . االستنتاج3

 . المناقشة4

 . كيفية طلب المساعدة5

التعلم 
 المستقل 

 تقييم األقران
 أوراق العمل

 بطاقات الخروج
تقييم 

 المجموعات
 
 

 أكتوبر

 6األسبوع 

4/10 
الدرس الثاني: كيف يمكننا 

 استخدام حواسنا؟
يستخدم العلماء مهارات وأدوات  -1

 استقسائية لمساعدتهم في إيجاد المعلومات.

 . استخدام الحواس الخمس كأدوات للمالحظة.1

 . مقارنة مالحظاتنا بمالحظات اآلخرين.2
 الجماعي . العمل1

 . حل المشكالت2

 . قصة3

 . تمثيل مشهد4

التعلم 
 المستقل 

المشاركة 
 الصفية
تقييم 

 المجموعات
 تقييم األقران

 7األسبوع 

11/10 

الدرس الثالث: ما هي 
 مهارات االستقساء؟

يستخدم العلماء مهارات وأدوات  -1

 استقسائية لمساعدتهم في إيجاد المعلومات.

 ساء التي يستخدمها العلماء. تحديد مهارات االستق1

. التعرف على كيفية تطبيق مهارات االستقساء خالل 2

 االستكشاف.
 . شرح أن تسجيل التحقيقات هو جزء من التواصل الفعال.3

 . العصف الذهني1

 . المناقشة2

 . الفرد3

 . التطبيق4

 . التعلم المستقل5

التعلم 
 المستقل 

 تقييم المعلم
 تقييم األقران

 الخروجبطاقات 

  8األسبوع 

18/10 

الدرس الرابع: كيف 
نستخدم مهارات 

 االستقساء؟

يستخدم العلماء مهارات وأدوات  -1

 استقسائية لمساعدتهم في إيجاد المعلومات.

 . طرح أسئلة عن العالم الطبيعي واستكشافها.1

 . التخطيط لتحقيق وإجرائه بناء على األسئلة التي طرحت.2

 مناسبة بناء على التحقيق.. توليد تفسيرات 3

 . المناقشة1

 . العمل الجماعي2

 . البحث واالستكشاف3

. التعلم المستقل: طرح 4

 األسئلة.

التعلم 
 المستقل 

 أوراق العمل
المشاركة 

 الصفية
 بطاقات الخروج

 9األسبوع 

25/10 

الدرس الخامس: كيف 
 يعمل العلماء؟

يستخدم العلماء مهارات وأدوات  -1

 مساعدتهم في إيجاد المعلومات.استقسائية ل

 للقيام بدراسة. شرح أن العلماء يستخدمون عملية 1

 .المكتوبة . تسجيل البيانات باستخدام الصور والعبارات2

 . البحص واالستكشاف.1

 . فكر وناقش وشارك.2

 . االستنتاج3

. التعلم المستقل: بناء 4

 خبراتهم.
 
 

التعلم 
 المستقل 

 التقييم الذاتي
 األقرانتقييم 
تقييم 

 المجموعات
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 نوفمبر

 10األسبوع 

1/11 

 

الدرس األول: ما هي 
الكائنات الحية والكائنات 

 غير الحية؟

يجب أن تحصل جميع الكائنات على  -3

احتياجاتها حتى تعيش وتنمو. يوجد العديد 
من األنواع من الحيوانات ويتم تصنيفهم 

 حسب سماتهم.

 والكائنات غير الحية.. التمييز بين الكائنات الحية 1

. تحديد بعض األمثلة عن الكائنات غير الحية التي عادة ما 2

 يعتقد أغلب الناس أنها حية، مثل: النار والسحاب والماء.

 . التطبيق1

 . التعلم التعاوني2

 . االستماع بتركيز3

 . فكر وناقش وشارك4

 تقييم المعلم التواصل
 أوراق العمل
 تقييم األقران

 11األسبوع 

8/11 

 

الدرس األول: ما هي 
الكائنات الحية والكائنات 

 غير الحية؟

يجب أن تحصل جميع الكائنات على  -3

احتياجاتها حتى تعيش وتنمو. يوجد العديد 
من األنواع من الحيوانات ويتم تصنيفهم 

 حسب سماتهم.

. معرفة أن البيئة تحتوي على الكائنات الحية والكائنات غير 1

 الحية.
حظة وتصنيف الكائنات الحية والكائنات غير الحية في . مال2

 بيئة ما.

 . العصف الذهني1

 . فكر وناقش وشارك2

 . مشروع تعليمي3

. استخدام التواصل 4

 اللفظي وغير اللفظي.

 بطاقات الخروج التوصل
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

 12األسبوع 

15/11 

الدرس الثاني: ما الذي 
 تحتاجه الحيوانات؟

يجب أن تحصل جميع الكائنات على  -3

احتياجاتها حتى تعيش وتنمو. يوجد العديد 
من األنواع من الحيوانات ويتم تصنيفهم 

 حسب سماتهم.

. مالحظة أن جميع الحيوانات تتشارك في االحتياجات 1

 األساسية )الهواء والماء والغذاء والمكان والمأوى(
ت جميع الحيوانات . معرفة أن اإلنسان لديه نفس احتياجا2

 األخرى.

 . قصة1

 . حل المشكالت2

 . االستماع بتركيز3

 . تقييم األقران4

المشاركة  التواصل
 الصفية

 تقييم المعلم
 تقييم األقران

 بطاقات الخروج

 13األسبوع 

22/11 

الدرس الثاني: ما الذي 
 تحتاجه الحيوانات؟

يجب أن تحصل جميع الكائنات على  -3

تعيش وتنمو. يوجد العديد احتياجاتها حتى 
من األنواع من الحيوانات ويتم تصنيفهم 

 حسب سماتهم.

. معرفة أن الكائي الحي يموت إذا لم يحصل على احتياجاته 1

 األساسية.
. تحديد بعض األمثلة عن أماكن االحتماء التي تبنيها 2

 الحيوانات.

 . البحث واالستكشاف1

 . التطبيق2

. التواصل بشكل صحيح 3

خدام المصطلحات باست
 الصحيحة

 . فكر وناقش وشارك4

 التقييم الذاتي التواصل
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

 14األسبوع 

29/11 

الدرس الثالث: كيف 
تختلف الحيوانات عن 

 بعضها البعض؟

يجب أن تحصل جميع الكائنات على  -3

احتياجاتها حتى تعيش وتنمو. يوجد العديد 
الحيوانات ويتم تصنيفهم من األنواع من 
 حسب سماتهم.

 . معرفة أن هناك الكثير من أنواع الحيوانات على األرض.1

 . تحديد الصفات البدنية للحيوانات.2

. تصنيف الحيوانات إلى مجموعات حسب صفاتها 3

 المالحظة.
 
 
 

 . االستنتاج1

 . حل المشكالت2

 . فكر وناقش وشارك3

 . المناقشة4

المشاركة  التواصل
 لصفيةا

 تقييم األقران
 بطاقات الخروج
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 ديسمبر

 15األسبوع 

6/12 

 

الدرس الرابع: كيف 
يمكننا تصنيف الحيوانات 

 في مجموعات؟

يجب أن تحصل جميع الكائنات على  -3

احتياجاتها حتى تعيش وتنمو. يوجد العديد 
من األنواع من الحيوانات ويتم تصنيفهم 

 حسب سماتهم.

 في السمات البدنية.. مالحظة االختالفات 1

 . تصنيف الحيوانات حسب تنوع الصفات البدنية.2

 . تسجيل المالحظات في مخطط بياني.3

 . الكرسي الساخن1

 . المسابقات2

 . التعلم التعاوني3

 . فكر وناقش وشارك4

 تقييم المعلم التواصل
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

 16األسبوع 

13/12 

    مراجعة  

 منتصف العامعطلة 
20/12/2015 

 الى
10/1/2016 

 يناير

 17األسبوع 

10/1 
الدرس األول: كيف يعمل 

 المهندسين؟
يطبق المهندسون عملية لتصميم وبناء  -2

شيء جديد، فيستخدمون أنواع كثيرة 
 ومختلفة من األدوات.

 . شرح أن المهندسون يطبقون عمليات لحل المشكالت.1

 التصميم.. تحديد خطوات عملية 2
 . االستنتاج1

 . التعلم المستقل2

 . التطبيق3

 . كيفية تحديد مشكلة.4

 التقييم الذاتي حل المشكالت
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

  18األسبوع 

17/1 

الدرس الثاني: كيف يمكننا 
 حل مشكلة؟

يطبق المهندسون عملية لتصميم وبناء  -2

شيء جديد، فيستخدمون أنواع كثيرة 
 ومختلفة من األدوات.

 . اتباع خطوات عملية التصميم.1

 . حل مشكلة واقعية من العالم الحقيقي.2

 . فكر وناقش وشارك1

 . حل المشكالت2

 . المناقشة3

 . العصف الذهني4

 التقييم الذاتي حل المشكالت
 بطاقات الخروج

 أوراق العمل
 تقييم األقران

 19األسبوع 

24/1 

الدرس الثالث: ما هي 
المواد التي تصنع منها 

 األدوات؟

يطبق المهندسون عملية لتصميم وبناء  -2

شيء جديد، فيستخدمون أنواع كثيرة 
 ومختلفة من األدوات.

 . تحديد األجزاء والمواد التي تصنع منها األدوات.1

 . استخدام الحواس الخمس للمالحظة.2

. تحديد ما إذا كانت المواد طبيعية أو من صنع اإلنسان 3

 أوخليط من االثنين.

 . العمل الفردي1

 . المناقشة2

 . فكر وناقش وشارك3

 . قصة4

 تقييم األقران حل المشكالت
تقييم 

 المجموعات
 بطاقات الخروج
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. يوجد العديد من الطرق 5

 لحل المشكالت.

 20األسبوع 

31/1 

الدرس الرابع: كيف يمكن 
 تصنيف المواد؟

 وبناءيطبق المهندسون عملية لتصميم  -2

شيء جديد، فيستخدمون أنواع كثيرة 
 ومختلفة من األدوات.

 . استخدام الحواس الخمس لمالحظة األدوات.1

. تحديد األدوات إذا ما كانت طبيعية أم من صنع اإلنسان أم 2

 خليط من االثنين.
. شرح األسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التصنيف بطريقة 3

 معينة.

 . نمثيل مشهد1

 م التعاوني. التعل2

. تحليل حلول مختلفة 3

 لمشكلة ما.

 أوراق العمل حل المشكالت
المشاركة 

 الصفية
 تقييم األقران

 فبراير

 21األسبوع 

7/2 
الدرس األول: ما الذي 

 تحتاجه النباتات؟
يوجد في النباتات أجزاء تساعدها في  -4

الحصول على احتياجاتها األساسية. يوجد 
 النباتات.أنواع عديدة من 

 . مالحظة أن النباتات لديها نفس االحتياجات األساسية.1

. شرح أن النباتات تموت إذا لم تحصل على احتياجاتها 2

 األساسية.
. شرح كيف يساعد اإلنسان النباتات في الحصول على 3

 احتياجاتها األساسية عندما يهتمون بها.

 . االستنتاج1

 . العمل الفردي2

 اف. البحث واالستكش3

 . المناقشة4

 . كيف تعمل الفرق؟5

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي

 التقييم الذاتي
 تقييم األقران

 بطاقات الخروج

 22األسبوع 

14/2 

الدرس الثاني: ما الذي 
 ينمو في النباتات؟

يوجد في النباتات أجزاء تساعدها في  -4

الحصول على احتياجاتها األساسية. يوجد 
 أنواع عديدة من النباتات.

 . طرح أسئلة عن النباتات والتقصي عنها.1

. تنبئ بعملية نمور النباتات وتقصى عنها عندما تتغير 2

 األوضاع المحيطة.
 . مالحظة أن جميع النباتات لديها نفس االحتياجات األساسية.3

. شرح أن النباتات تموت إذا لم تحصل على احتياجاتها 4

 األساسية.

 . فكر وناقش وشارك1

 لجماعي. العمل ا2

 . مشروع تعليمي3

. أخذ ادوار مختلفة في 4

 الفريق.

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي

 التقييم الذاتي
 أوراق العمل
 تقييم األقران

 بطاقات الخروج

 23األسبوع 

21/2 

الدرس الثالث: ما هي 
 بعض أجزاء النباتات؟

يوجد في النباتات أجزاء تساعدها في  -4

األساسية. يوجد الحصول على احتياجاتها 
 أنواع عديدة من النباتات.

. تحديد ومقارنة األجزاء األساسية في النباتات المزهرة، 1

ويتضمن ذلك الساق، واألوراق، والجذور، واألزهار، 
 والبذور.

. وصف وظيفة كل من األجزاء الرئيسية في النباتات 2

 المزهرة.

. فهم مشاعر أعضاء 1

 الفريق اآلخرين
 . التطبيق2

 التعلم المستقل. 3

 . فكر وناقش وشارك 4

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي

 تقييم المعلم
 تقييم األقران

 بطاقات الخروج
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 24األسبوع 

28/2 

الدرس الرابع: كيف 
تختلف النباتات عن 
 غيرها من الكائنات؟

يوجد في النباتات أجزاء تساعدها في  -4

الحصول على احتياجاتها األساسية. يوجد 
 من النباتات. أنواع عديدة

 . التمييز بين النباتات والحيوانات.1

 . شرح أنه توجد أنواع كثيرة جداً من النباتات على األرض.2

. تصنيف النباتات إلى مجموعات بناًء على سماتها التي 3

 يمكن مالحظتها.

. العمل التعاوني: كيف 1

تكون عضو إيجابي في 
 الفريق.

 . التطبيق2

 . البحث واالستكشاف3

 مشروع تعليمي. .4

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي

 التقييم الذاتي 
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

 مارس

 25األسبوع 

6/3 
الدرس الخامس: كيف 
 يمكننا مقارنة األوراق؟

يوجد في النباتات أجزاء تساعدها في  -4

الحصول على احتياجاتها األساسية. يوجد 
 أنواع عديدة من النباتات.

 أوراق ثالث نباتات مختلفة.. مالحظة 1

. قياس ومقارنة حجم الورقة في كل نوع نبات باستخدام 2

 وحدات قياس غير معيارية.

 . االستنتاج1

. العمل التعاوني: العمل 2

 كفريق.
 . تعلم الثنائية3

 . حل المشكالت4

 .الكرسي الساخن.5

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي

المشاركة 
 الصفية

 أوراق العمل
 األقرانتقييم 

 26األسبوع 

13/3 

الدرس األول: أين تعيش 
 النباتات والحيوانات؟

توجد البيئات في جميع أنحاء األرض.  -5

يعيش الكائن الحي في بيئة توفر له 
 احتياجاته.

. شرح أن بيئة الحيوانات توفر لها جميع احتياجاتها التي 1

 تساعدها على البقاء.
المختلفة على األرض . التعرف على بعض البيئات 2

 وشرحها.
. شرح االعتماد المتبادل بين الكائنات الحية مثل السالسل 3

 الغذائية واستخدام الحيوانات للنباتات كوسيلة حماية/ مالجيء.
. تحليل وتسجيل أمثلة عن االعتماد المتبادل المالحظ في 4

 مواقف مختلفة.

. العمل التعاوني: كيف 1

 كان مستوى تعاوننا كفريق
 . فكر وناقش وشارك2

 . تعلم األقران3

 . المناقشة4

 . الكرسي الساخن.5

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي

 تقييم المعلم
 تقييم األقران

 بطاقات الخروج

 27األسبوع 

20/3 

  
  مراجعة 

   

 27/3/2016 عطلة الربيع
 الى

9/4/2016 
 أبريل
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 28األسبوع 

10/4 
الدرس الثاني: السلسلة 

 الغذائية
توجد البيئات في جميع أنحاء األرض.  -5

يعيش الكائن الحي في بيئة توفر له 
 احتياجاته.

. تجميع المعلومات وتسجيلها ومقارنتها باستخدام األدوات 1

 العلمية لدعم مالحظة الكائنات الحية في البيئة.
. شرح أن البيئة الزجاجية بها جميع احتياجات النباتات 2

 من البقاء.والحيوانات التي تمكنهم 
. تحليل وتسجيل أمثلة على االعتماد المتبادل المالحظ في 3

 مواقف متنوعة مثل البيئات الزجاجية 
 . تجميع األدلة حول االعتماد المتبادل بين الكائنات الحية.4

. العمل التعاوني: العمل 1

في مجموعة أكبر مكونة 
 من أربعة أفراد.

 . االستنتاج2

 . التطبيق3

 المستقل. التعلم 4

 . الكرسي الساخن.5

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي

 التقييم الذاتي
تقييم 

 المجموعات
 تقييم األقران

 29األسبوع 

17/4 

الدرس األول: ما الذي 
 نالحظه في األدوات؟

جميع األجسام عبارة عن مواد. ويمكن  -9

 أن تتغير حالة المادة بطرق مختلفة.

 مادة.. معرفة أن كل شيء من حولنا هو 1

 . تحديد أمثلة على الخصائص الفيزيائية.2

 . مالحظة األدوات وتصنيفها حسب خصائصها.3

 . االستنتاج1

 . التطبيق2

 . البحث واالستكشاف3

. اإلبداع: التعبير عن 4

 أفكار إبداعية.
 . المناقشة.5

 أوراق العمل اإلبداع
 تقييم األقران

 بطاقات الخروج

 30األسبوع 

24/4 

 

الثاني: ما هي الدرس 
المواد الصلبة والسوائل 

 والغازات؟

جميع األجسام عبارة عن مواد. ويمكن  -9

 أن تتغير حالة المادة بطرق مختلفة.

 . تحديد المواد الصلبة والسوائل والغازات.1

. وصف ومقارنة خصائص المواد الصلبة والسوائل 2

 والغازات.

 . البحث واالستكشاف1

 . مشروع تعليمي2

بداع: استخدام . اإل3

 مخيلتهم في العمل.
 . تمثيل مشهد4

 . المناقشة.5

 التقييم الذاتي اإلبداع
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

 مايو

 31األسبوع 

1/5/2016 
الدرس الثاني: ما هي 

المواد الصلبة والسوائل 
 والغازات؟

جميع األجسام عبارة عن مواد. ويمكن  -9

 مختلفة.أن تتغير حالة المادة بطرق 

 . تصنيف المواد كمواد صلبة أو سوائل.1

 . استخدام دليل لشرح لماذا تعد هذه المواد صلبة أو سائلة.2
. اإلبداع: تحليل األساليب 1

 اإلبداعية
 . االستنتاج2

 . التطبيق3

 . المناقشة4

 تقييم المعلم اإلبداع
 تقييم األقران

 بطاقات الخروج

  32األسبوع 

8/5/2016 

الثالث: كيف الدرس 
يمكننا قياس درجة 

 الحرارة؟

جميع األجسام عبارة عن مواد. ويمكن  -9

 أن تتغير حالة المادة بطرق مختلفة.

 . تصنيف األدوات حسب درجة الحرارة.1

 . تحديد أن األلوان الداكنة تزيد درجة حرارة األشياء.2

 . استخدام مقياس حرارة لقياس درجة الحرارة.3

 واالستكشاف. البحث 1

 . الكرسي الساخن2

 . المسابقات3

 . المناقشة4

. فهم أن اإلبداعية قد 5

 تكون محبطة.

 أوراق العمل اإلبداع
 التقييم الذاتي
 تقييم األقران
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 33األسبوع 

15/5/2016 

الدرس الرابع: كيف يمكن 
 أن تتغير المادة؟

جميع األجسام عبارة عن مواد. ويمكن  -9

 بطرق مختلفة. أن تتغير حالة المادة

. شرح كيف تتغير المادة بالقطع والفصل والكسر والثني 1

 والتشكيل واإلذابة.
 . تحديد أنواع المخاليط.2

. شرح كيف تنفصل بعض السوائل عند خلطها، وبعضها ال 3

 ينفصل.
 . تحديد المواد الصلبة التي تذوب في الماء.4

 ي. شرح كيف يكون ذوبان بعض المواد الصلبة أفضل ف5

 الماء الساخن أكثر من الماء البارد. 

 . حل المشكالت1

 . المناقشة2

 . تعلم األقران3

 . البحث واالستكشاف4

. اإلبداع: البحث عن 5

 أفكار جديدة مع أقرانهم.

المشاركة  اإلبداع
 الصفية

 تقييم األقران
 بطاقات الخروج

 34األسبوع 

22/5/2016 

الدرس الخامس: ما المواد 
 الماء؟ التي تذوب في

جميع األجسام عبارة عن مواد. ويمكن  -9

 أن تتغير حالة المادة بطرق مختلفة.

. تحديد ما هي المواد الصلبة التي تذوب في الماء الدافيء 1

 أكثر من الماء البارد.
. عمل مالحظات، عمل تحقيق لإلجابة عن سؤال وتسجيل 2

 ومشاركة النتائج.
 التحقيق.. طرح توقعات وتأكيدها بناًء على 3

 . الكرسي الساخن1

 . المناقشة2

 . التعاون/ العمل الجماعي3

 . فكر وناقش وشارك4

. اإلبداع: االستجابة 5

 بإبداع على المهام.

 التقييم الذاتي اإلبداع
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

 35األسبوع 

29/5/2016 

الدرس األول: كيف 
 تتحرك األجسام؟

 األجسام. تغير القوى طريقة تحرك -10

 الصوت هو طاقة تسمعها.

 . وصف كيف تتحرك األجسام1

 . شرح الطرق المختلفة التي تتحرك بها األجسام.2

 . مقارنة سرعة األجسام ذات الصلة.3

 . االستنتاج1

 . البحث واالستكشاف2

 . الكرسي الساخن3

 . العصف الذهني4

. التفكير النقدي: يعبر 5

 الطالب عما يؤمنون به.

 أوراق العمل ديالنق التفكير
 تقييم األقران

 بطاقات الخروج

 يونيو

 36األسبوع 

1/6/2016 
الدرس الثاني: كيف يمكننا 

تغيير الطريقة التي 
 تتحرك بها المواد؟

 تغير القوى طريقة تحرك األجسام. -10

 الصوت هو طاقة تسمعها.
 . تحقق من طرق دفع وسحب األجسام.1

المستخدمة لتحريك أو إيقاف . تحديد ووصف القوى 2

 األجسام.

 . فكر وشارك وناقش1

 . تعلم األقران2

 . المناقشة3

. التفكير النقدي: إبداء 4

 الرأي.
 . البحث واالستكشاف.5

 التقييم الذاتي التفكير النقدي
 تقييم األقران

تقييم 
 المجموعات

  37األسبوع 

8/6/2016 

الدرس الثالث: كيف 
 يمكننا تغيير الحركة؟

 ُتغير القوى طريقة تحرك األجسام. -10

 الصوت هو طاقة تسمعها.

. التحقق عبر دفع وسحب األجسام لمالحظة كيف تستجيب 1

 األجسام.
 . توضيح أن تطبيق الدفع أو السحب يغير حركة األجسام.2

 . التطبيق1

 . المسابقات2

 . مشهد تمثيلي3

 . العمل الفردي4

المشاركة  التفكير النقدي
 الصفية

 تقييم األقران
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. التفكير النقدي: الفرق 5

 أي والحقيقة.بين الر

تقييم 
 المجموعات

 38األسبوع 

15/6/2016 

 
 
 
 
 
 
 

الدرس الرابع: ما هو 
 الصوت؟

 
 
 
 
 
 
 

الدرس الخامس: كيف 
 تنتج األصوات؟

 ُتغير القوى طريقة تحرك األجسام. -10

 الصوت هو طاقة تسمعها.

 تهتز األجسام.. شرح أن الصوت يصدر عندها 1

. تحديد ومناقشة مدى أهمية طاقة الصوت في كل يوم في 2

 الحياة اليومية.
 . وصف علو الصوت وتغير طبقته.3

 
 
 
 
 
 . إيضاح كيف تنتج األصوات.1

. إجراء مالحظات وعمل دراسة لإلجابة عن سؤال وتسجيل 2

 النتائج ومشاركتها.
 . عمل استدالالت والتوصل إلى استنتاجات.3

 االستنتاج. 1

 . التطبيق2

 . التعاون3

. التفكير النقدي: التعرف 4

 على المشكالت وحلها
 
 
 
 
 . العمل الفردي1

 . مشروع تعليمي2

 . الكرسي الساخن3

. التفكير النقدي: التعرف 4

 على المشكالت وحلها.
 . المناقشة.5

 التفكير النقدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التفكير النقدي
 
 

 التقييم الذاتي
 األقرانتقييم 

 بطاقات الخروج
 
 
 
 
 
 

 أوراق العمل
 تقييم األقران

المشاركة 
 الصفية

 
 
 
 
 

 39األسبوع 

22/6/2016 

    مراجعة  
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 الكفاءات الطالبية التقييم المهارات المخرجات / العنوان / المحتوى الشهر

نشاطات إضافية 

 غنائية من أجل إثراءإو

 الكفاءات الطالبية

 سبتمبر

 

 بر الوالدين. -

 سورة التين .  -

 نواقض الوضوء -

 الصدق )حديث شريف(

 يستنتج جزاء بر الوالدين  أن -

 يتلو اآليات تالوة سليمة  -

 يعدد نواقض الوضوء  -

 يبين أهمية الصدق في حياته . -

 

 

 األسئلة الشفوية -

 المالحظة -

 حوار ومناقشة -

 اختبارات بسيطة -

 أوراق عمل  -

 ألعاب تربوية  -

 تقييم عرض تقديمي -

 

 حل المشكالت 

 

طالب لديه مشكلة وال  -

 يعرف كيف يتوضأ

 

 

 أكتوبر

 

 

 

 مدينتي  -

 سورة العلق  -

 آداب تالوة القرآن الكريم  -

 مكفرات الذنوب)حديث شريف( -

لتحقيق المصلحة يتعاون مع الجميع  -

 العامة .

 يبين أهمية العلم والقراءة . -

 يلتزم بآداب تالوة القرآن . -

 يحرص على األعمال الصالحة .

 

 األسئلة الشفوية -

 المالحظة -

 حوار ومناقشة -

 اختبارات بسيطة -

 أوراق عمل  -

 ألعاب تربوية  -

 

 اإلبداع

 

 

مواصفات  تعداد -

 أفضل مدينة                       

 نوفمبر

 

الطمأنينة والخشوع في الصالة  -

1 

الطمأنينة والخشوع في الصالة  -

2 

 سورة الفجر  -

 أبوبكر الصديق رضي هللا عنه -

 يعدد األعمال الدالة على الخشوع. -

 يدرك مصير النفس المطمئنة . -

 يتلو اآليات تالوة سليمة . -

 األسئلة الشفوية -

 المالحظة -

 حوار ومناقشة -

 اختبارات بسيطة -

 أوراق عمل  -

 أنشطة تربوية  -

 تمثيل األدوار  -

 

 دة والمسؤوليةالقيا

 

 الوعي الثقافي / المواطنة

اكتب ملصقات  -

 مطمئنالللطالب غير 

 في صالته 

 

  ديسمبر

 يناير

 

 

 شروط الصالة -

 سورة البلد -

 العلم والتعلم -

يعدد صفات أبوبكر الصديق رضي هللا  -

 عنه.

 يذكر شروط الصالة . -

 نقديالتفكير ال 

 

 حل المشكالت  

 

 الصف الثالث –التربية اإلسالمية        خطة مطابقة المنهاج –لمنهاج الوزاري( مدرسة الصقر الخاصة )ا
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  اآليات تالوة سليمة .يتلو  - التراحم)حديث شريف( -

 فبراير

 

 المسلم يحافظ على البيئة -

 سورة الليل  -

 التعاون في حياة المجتمع -

 سورة العاديات  -

 

 يذكر واجباته للمحافظة على البيئة -

 يتلو اآليات تالوة سليمة  -

 يبن دور التعاون في رقي المجتمع -

 يتلو األيات تالوة سليمة   -

 قديالتفكير الن 

 

 

 

 حل المشكالت

يذكر رأيه بما قام به  -

 .سميح

 

 

 

 

 مارس

 

 

 

 الصوم -

 حسن الخلق :حديث شريف -

 الرسول جارأ -

فضل ترتيل القرآن :حديث  -

 شريف

 

 

 يوضح معنى الصوم  -

 يضرب أمثلة على األخالق الحسنة  -

 يستنتج حقوق الجار -

 يحرص على تالوة القرآن  -

  

 

 اإلبداع

 

 

 

 

 الرقمية كفاءةال

 

 

 يقاع اللفظي يالحظ اإل -

كتب كلمات تحتوي ي -

 .يقاع لفظيإعلى 

 

 

يكتب جمال مقفاة   -

بسيطة باأللوان 

مستخدما الحاسوب 

ويضعها في إطار جميل 

 ثم يعرضها في الفصل .

 ابريل

 

 

 األذان واإلقامة -

 سورة الضحى -

 

 

 

 

 اإليمان بالرسل  -

األعمال بالنيات :حديث  -

 شريف

 

 يبين صفة األذان واإلقامة  -

 يتلو سورة الضحى تالوة سليمة -

 

 

 

  

 حل المشكالت

 

 

 

 

 

 

 الوعي الثقافي / المواطنة 

 

 

 درس ميرة الشجاعة -

درس عالء على  -

 شاطئ البحر

 

 

درس اتصال الكلمات 

بحروف الجر وحرف 

العطف )و ( ويتحدث 

قاليد عن عادات و ت

استقبال الضيوف في 

 ماراتدولة اإل

 مايو

 

 

 آداب الصوم وفضائله -

   

 حل المشكالت 

مشكلة نجيبة  -

 .والضجيج
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 العفو والتسامح -

 األرحام مودة وتعاطف -

 إبراهيم عليه السالم  -

 

 

 

 

 الوعي الثقافي / المواطنة

 

 

 

درس عالمتا الترقيم  -

)يتحدث عن الحرف 

 (البحرية اليدوية

 مراجعة وامتحانات  إجازة الصيف  - يونيو
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عدد  الشهر
 الحصص

رقم 
 المعيار

 الكفاءة التقييم  األنشطة عنوان الدرس األهداف

سبتمبر
 

-ثنائي عمل .بالصور بيانية تمثيالت .بالصور البيانية التمثيالت قراءة من لطالب يتمكنا أن (1،13) 1
 تمثيل عرض

 تقوم حيث
 الطالبات
 .بشرحه

 على عرض
 وحل السبورة

 .فردي بشكل

 القيادة
 والمسؤولية

 باألعمدة بيانية تمثيالت .باألعمدة البيانية التمثيالت قراءة من الطالب يتمكن أن (2،13) 1
 .والخطوط

-ثنائي عمل
 تمثيل عرض

 تقوم حيث
 الطالبات
 .بشرحه

 10 ص التمارين

(4-1.) 
 القيادة ال

 والمسؤولية

 باألعمدة بيانية تمثيالت .بالخطوط البيانية التمثيالت قراءة من الطالب يتمكن أن (3،13) 1
 .والخطوط

-ثنائي عمل
 تمثيل عرض

 تقوم حيث
 الطالبات
 .بشرحه

 القيادة ا  12 ص التمارين
 والمسؤولية

 من لمجموعة والمنوال والمدى الوسيط إيجاد من الطالب يتمكن أن  2
 .البيانات

 التعلم .سؤالعلىالدفتر ثنائي عمل .والوسيط والمنوال المدى
 المستقل

 حتى المكانية القيمة .صحيحة قراءة الماليين حتى العدد قراءة من الطالب يتمكن أن (6،2) 1
 (.العدد قراءة)الماليين

 أكتب نشاط
 طالب) ماأقول
 العدد يكتب

 يكتب واآلخر
 (.اسمه

 28 ص التلميذ

(1.) 
 تواصلال

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي

 حتى المكانية القيمة .صحيح بشكل النظامي بالشكل العدد كتابة من لطالب يتمكنا أن (6،3) 1
 (.النظامي الشكل)الماليين

 ما اكتب نشاط
 طالب) أقول

 العدد اسم كتبي

 28 ص التلميذ

(4.) 
 التواصل

 الخامسالصف  –الرياضيات       خطة مطابقة المنهاج –لمنهاج الوزاري( مدرسة الصقر الخاصة )ا
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 يكتبه واآلخر
 بالشكل

 (.النظامي

التعاون/ 
العمل 

 الجماعي
 لعالقةا واستكشاف لألعداد العلمية الصيغة كتابة من الطالب يتمكن أن (8،1) 1

 .صحيح بشكل المكانية القيم بين
 30 ص التمارين .األسئلة مكعب .المكانية القيم بين العالقة

(16-6.) 
/ التعاون
العمل 

 الجماعي
 بأكت أنا تركيبة .المليارات حتى المكانية القيمة .صحيحة قراءة المليار حتى العدد قراءة من الطالب يتمكن أن (7،2) 1

 .يقرأ صديقيو
 على سؤال
 . الدفتر

لتعاون/ ا
العمل 

 الجماعي
 بأكت أنا تركيبة .المليارات حتى المكانية القيمة .صحيح بشكل النظامي بالشكل العدد كتابة من الطالب يتمكن أن (7،3) 1

 .يقرأ صديقيو
 31ص التلميذ

(3-2-1.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 33ص التلميذ .األسئلة مكعب .وترتيبها األعداد مقارنة . صحيح بشكل األعداد بين الطالب يقارن أن (7،5) 1

(3-2-1.) 
التعلم 

 المستقل

 33ص التلميذ .ثنائي عمل .وترتيبها األعداد مقارنة .صحيح بشكل أوتصاعدياً  تنازلياً  األعداد الطالب يرتب أن (7،5) 1

(4.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 37 ص التمارين .مكعباألسئلة .تقريباألعداد .أنيتمكنالطالبمنتقريباألعدادإلىالمنزلةالمطلوبةبشكلصحيح  1

(6-1.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 36 ص التمارين .ثنائي عمل .وألف ومئة عشرة األجزاء صحيح بشكل العشري الكسر قراءة من لطالب يتمكنا أن (1،25) 2

(2-1.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 عن البحث .وألف ومئة عشرة من األجزاء .صحيح بشكل العشري الكسر كتابة من لطالب يتمكنا أن (2،25) 1
 الشخص
 .المناسب

 39 ص التمارين

(8,9,10.) 
المبادرة/ 

 التوجيهالذاتي
 التواصل

       

 بشكل األعداد خط على الكسور وكتابة تمثيل من لطالب يتمكنا أن  1
 .صحيح

 40 ص التلميذ .ثنائي عمل .األعداد خط على الكسور

(2-1). 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 عشرة من أجزاء ىشكل عل كسورعشرية كتابة من لطالب يتمكنا أن (2،25) 1
 .مئة من وأجزاء

 العشرية الكسور استكشاف
 .المتكافئة

 38 ص التلميذ .األسئلة مكعب

(14-10.) 
التفكير 
 النقدي
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 الكسور مقارنة استكشاف .صحيح بشكل عشريين كسرين بين الطالب يقارن أن (5،25) 1
 .العشرية

 على ثنائي عمل
 .األعداد خط

 41 ص التلميذ
(a,b,c). 

لتعاون/ ا
العمل 

 الجماعي
 التفكير النقدي

 الكسور ترتيب استكشاف .يحصح بشكل وتنازلياً  تصاعديا العشرية الكسور الطالب يرتب أن (5،25) 1
 .العشرية

 41 ص التلميذ .األسئلة مكعب

(2.) 
التفكير 
 النقدي

 التلميذص .ثنائي عمل .العشرية الكسور تقريب صحيح بشكل العشرية الكسور تقريب من الطالب يتمكن أن  1
44(8-9) 

لتعاون/ ا
العمل 

 الجماعي

 

 نشاط .مسائل حل .المسألة حل خطوات مستخدماً  المسائل حل من الطالب يتمكن أن  2
 عمل+جيسكو

 .ثنائي

 47 ص التلميذ

(1.) 
 المشكالت حل

 59 ص التمارين .ثنائي عمل .العشرية الكسور جمع .صحيحاً  جمعاً  أوأكثر عشريين كسرين الطالب يجمع أن (3،25) 1

(5-1.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 

أكتوبر
 

 61 ص التمارين .ثنائي عمل .العشرية الكسور طرح .صحيح بشكل عشريين كسريين طرح من الطالب يتمكن أن (4،25) 1

(5-1.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 

 والكسور الكلية لألعداد والطرح الجمع حواصل الطالب يقدر أن  1
 .العشرية

 55 ص التمارين .ثنائي عمل .والطرح الجمع حاصل تقدير

(6-1.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 

 على أسئلة حل .ثنائي عمل .األعداد جمع .صحيح بشكل أعداد ثالثة أو عددين الطالب يجمع أن (6،6) 1
 .الدفتر

لتعاون/ ا
العمل 

 الجماعي
 

 على أسئلة حل .ثنائي عمل .األعداد طرح .صحيح بشكل عددين طرح من الطالب يتمكن أن (7،7) 1
 .الدفتر

لتعاون/ ا
العمل 

 الجماعي
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 يةاللفظ المسالة تحليل مسائل حل .عددية جملة لكتابة المناسبة العملية على الطالب يستدل أن  1
 وتفسيرها

 57 ص التلميذ ثنائي عمل

(1). 
 المشكالت حل

 يةاللفظ المسالة تحليل مسائل حل .صحيح بشكل مسألة حالل خطوات الطالب يطبق أن  1
 .ا وتفسيرها

 57 ص التلميذ .ثنائي عمل

(3,2.) 
 المشكالت حل

 64 ص التلميذ .ثنائي عمل .الضرب أنماط استكشاف . صحيح بشكل الضرب حاصل في األنماط الطالب يستنتج أن  1
a,b,c)). 

لتعاون/ ا
العمل 

 الجماعي
 تواصلال

 65 التلميذص .عملثنائي .الضرب أنماط استكشاف .صحيح بشكل والتبديلية التجميعية الخاصية الطالب يطبق أن  1

(3,4,7,10,11) 
التعلم 

 المستقل

 68 ص التمارين .عملثنائي .الضرب أنماط استكشاف .الضرب حاصل لتقدير التقريب استخدام من الطالب يتمكن أن  1

(18-17.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 تواصلال
 قامر ثالثةأ أو برقمين بعدد برقمين عدد ضرب من لطالبا يتمكن أن (4،8) 2

 .صحيح بشكل
 الصفوفالمقلوبة الكلية األعداد ضرب

 مكعباألسئلة.
 68 ص التمارين

(13-12). 
 التعلم

 المستقل
 الثقةبالنفس

 69 ص التلميذ .عملثنائي التوزيعية الخاصية ذهنياً  للضرب التوزيعية الخاصية الطالب يستخدم أن  1

(5-1.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 تواصلال
 المبعوث (أ.م.م) الضرب أنماط استكشاف .أوأكثر عددين بين األصغر  المشترك المضاعف الطالب يجد أن  2

 .الخاص
 71 ص التلميذ

(8-7.) 
 القيادة

 والمسؤولية
 بالنفس الثقة

 قديرلت المناسبة األعداد واستخدام التقريب على قادراً  الطالب يكون أن  1
 .الضرب حواصل

 الكسور ضرب حاصل تقدير
 .العشرية

 79 ص التمارين .ثنائي عمل

(3-1.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 قديرلت المناسبة األعداد واستخدام التقريب على قادراً  الطالب يكون أن × 1
 .الضرب حواصل

 الكسور ضرب حاصل تقدير
 ..العشرية

Rally Coach. 79 ص التمارين 

(6-4.) 
التفكير 
 النقدي

 ب العشرية الكسور ضرب أنماط الطالب يستكشف ان (6،25) 1
10,100,1000. 

 77 ص التمارين .ثنائي عمل .العشرية الكسور ضرب أنماط

(16-13.) 
 التعلم

 المستقل

ر
 نوفمب
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 والكسور الكلية األعداد ضرب .صحيح بشكل بكسرعشري كلي عدد ضرب من الطالب يتمكن أن (6،25) 2
 .العشرية

 تحتوي ورقة
 وحلها أسئلة
 .ثنائي بشكل

 81 ص التمارين

(12-9.) 
 التعلم

 المستقل

 بشكل آخر بكسرعشري بكسرعشري ضر من الطالب يتمكن أن (6،25) 1
 .صحيح

 بكسر عشري كسر ضرب
 .آخر عشري

 81 ص التلميذ .ثنائي عمل

(17-16.) 
 التعلم

 المستقل

 فيضرب الفاصلة يمين إلى األصفار إضافة من الطالب يتمكن أن (6،25) 1
 .عشريين كسرين

 83 ص التلميذ .األسئلة مكعب .واألصفار العشرية الكسور

(9-8.) 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 مكعب .واحد برقم عدد على القسمة .صحيح بشكل رقم على عدد قسمة على قادرا الطالب يكون أن (7،25) 3
 عرض+األسئلة

 .ثنائي

 79 ص التمارين

(3-2). 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 99 ص التلميذ .ثنائي .واحد برقم عدد على القسمة .القسمة ناتج في األرقام عدد معرفة من الطالب يتمكن أن (7،25) 1

(8-7). 
لتعاون/ ا

العمل 
 الجماعي

 على أرقام3 من مكون عدد قسمة .واحد رقم على أرقام 3ب عدد قسمة من الطالب يتمكن أن (7،25) 1

 .رقم
 ص التمارين .أقالم أربع

103 (1,2,3). 
 التعلم

 المستقل

 ص التمارين .ثنائي عمل .عشرية كسور قسمة صحيح بشكل العشرية الكسور قسمة من الطالب يتمكن أن (71،25). 
110 (4,5). 

 التعلم
 المستقل

 على سؤال ثنائي عمل .الحسابي المتوسط استكشاف .صحيح بشكل الحسابي المتوسط إيجاد من الطالب يتمكن أن  1
 . الدفتر

لتعاون/ ا
العمل 

 الجماعي
 التعلمالمستقل .عالدفتر أسئلة .ثنائي عمل .ملالعوا واستكشاف القسمة قابلية .2،5 القسمةع قابلية الطالب يستكشف أن  1

 واستكشاف القسمة قابلية .3،6،9 على القسمة قابلية الطالب يستكشف أن  1
 ..العوامل

 على أسئلة .الزوايا نشاط
 .الدفتر

 التعلمالمستقل

 واستكشاف القسمة قابلية .صحيح بشكل ما عدد عوامل إيجاد من الطالب يتمكن أن (10،1) 1
 ..العوامل

 المبعوث
 .الخاص

 ص التمارين
111 (14-11). 

المبادرة/ 
 التوجيهالذاتي

 غير والعدد األولي العدد مفهوم توضيح على قادراً  الطالب يكون أن (10،1) 1
 .بينهما والتمييز األولي

 واستكشاف القسمة قابلية ق
 ..العوامل

 109 ص التلميذ .األسئلة مكعب

(10-6). 
 القيادة

 والمسؤولية

 بإستخدام األولية العوامل إلى األعداد تحليل من الطالب يتمكن أن  1
 .الشجرة

 109 ص التلميذ .ثنائي عمل .األولية العوامل إلى التحليل

(18-16). 
 التعلم

 المستقل
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 ما هي؟
مدة تدريس مجموعة من الدروس التي قد تستمر لعدة أسابيع. عادًة ما يقوم  راسي وهي تظهر أهداف المعلم وتقيسإن خطة الوحدة هي خطة للفصل الد

ارة ختفريق من المعلمين بإعداد خطة الوحدة ومن ثم يستخدمونها في إعداد الخطط الدرسية الخاصة بهم. يجب أن تتضمن خطط الوحدات الكفاءات الم
 في هذه الوحدة.لهذه الوحدة وتظهر كيف سيتم تدريس الكفاءات والتدرب عليها 

 
خدمة تالخطة الدرسية هي خطة المعلم لدرس واحد فقط، تصف الخطط الدرسية األهداف التعليمية وأساليب التدريس واألنشطة والمهام والمصادر المس

اءات المختارة  س الكفوأساليب التعامل مع الفروق الفردية وطرق التقييم بالتفصيل لدرس واحد فقط. يجب أن تصف الخطط الدرسية كيف سيتم تدري

 3لهذا الدرس والتدرب عليها بالتفصيل ويجب موائمتها مع توقعات إطار الكفاءات الطالبية.

 

 يجب أن تشرح خطة الوحدة والخطة الدرسية الكفاءات واألساليب المحددة في خطة مطابقة المنهاج ذات الصلة.
 

 
 

 كيف يمكن استخدامها؟
 

 ق األهداف التعليمية المحددة فييليل إرشادي خالل إعداد الخطط الدرسية ويستخدمون الخطط الدرسية للتأكد من تحقيستخدم المعلمون خطة الوحدة كد
هاج خالل ندروسهم. يساعد هذان الملفان المعلم في اختيار الكفاءات التي سيتم تدريسها والتدرب عليها في الدرس. يستخدم المعلمون خطة مطابقة الم

 التدريسية، فهي تخبرهم ما هي الكفاءة/ الكفاءات و/أو القيم التي يجب أن تكون رئيسية في كل درس. التخطيط لبرامجهم
 
 

 
 

 في إطار الكفاءات الطالبية: خطط الوحدات والخطط الدرسيةأسئلة يمكن مناقشتها عند مراجعة 

 هل الكفاءات/ القيم الرئيسية هي األنسب لكل من المواضيع /الوحدات؟ 

  موائمة واضحة بين الكفاءة و:هل يوجد 

o مخرجات/ نواتج التعلم؟ 

o المعايير؟ 

o األنشطة/ المهام؟ 

o أساليب/ استراتيجيات التدريس؟ 

o أساليب التقييم؟ 

 هل أساليب/ استراتيجيات التدريس مناسبة وتشرك الطالب؟ 
 4الدراسية؟ هل تتوافق توقعات المعلم للكفاءات الرئيسية مع توقعات إطار الكفاءات الطالبية للمرحلة 

 

  

 

                                                           
( مؤشرات أداء من رياض األطفال/ الصف األول وحتى نهاية الصف الثاني 61 – 23( )الصفحات من 2014يوفر كتاب إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة )4

 عشر. توفر مؤشرات األداء هذه توصيفات واضحة لما يجب توقعه في كل كفاءة في كل مرحلة دراسية.

 خطط الوحدات والخطط الدرسية
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 خطة الدرس
 المصادر الشعبة: المعيار: التاريخ: الصف: المادة:

 القيمة تمييز 3.1 2015ستمبر  30 2 الرياضيات

 المكانية
A + B  انظر كتاب

الرياضيات 
 (1)الكتيب 

  القيمة: الكفاءات

 التفكير النقدي

 وفهمهم معرفتهم استخدامب المسائل من متنوعة مجموعة حل 
 حل المشكالت 

 حل المشكالت باستخدام نهج ومهارات متنوعة 
 األخذ بعين االعتبار الطرق المختلفة لحل المشكالت 

 االحترام

 المفردات مخرجات التعلم:

 في نهاية الدرس سوف يكون الطلبة قادرين على:
  خانة من األرقام 2حل المشكالت بما في ذلك 

 كتابة األرقام بالشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة( والشكل الرئيسي 
  حل المشكالت باستخدام الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة( والشكل الرئيسي والكلمات والمكعبات

 والصور
 صف كيف يمكنهم حل المشكلة ولماذا تم اختيار هذا النهج؟

الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة(، 
نموذج  المعايير، شكل كلمة، شكل 

الصورة،  مرتبة العدد ، أرقام، مسألة، 
 حل، والتفكير النقدي، نهج

 

 التهيئة الحافزة:
 

 (أغنية عن  الشكل الموّسع )أو الصيغة  الموّسعة
 استخدام طريقة حل للمسألة  للعمل  بها

التعلم وأساليب أنشطة  دور المتعلم
 التدريس/االستراتجيات

 الوسائل التعليمية

 أنشطة لجميع الطلبة:
و الشكل الموّسع )أيحل الطلبة المشكالت باستخدام 

والشكل القياسي والكلمات  الصيغة الموّسعة(
 والمكعبات والصور.

  
 أنشطة للطلبة الذي بحاجة إلى مساعدة:

استخدام المكعبات المتصلة كأسلوب حل 
 للمشكالت للعد وحل المشكالت

 
 المستوى المتوسط

 حل المسائل الكالمية على الطالب سوف يعمل
 حول تعلموه ما استخدام طريق عن الحلول وإيجاد
 .مختلفة بطرق األرقام كتابة

 
 :المرتفع المستوى

 للعثور تم اتباعها من قبلهم التي الخطوات شرح
 ولماذا المشكلة ألسلوب حل وطريقة إجابة على

 

 المفاهيم خرائط/  الذهني العصف
 المقلوبة الدراسية الفصول

 المالحظة
 واالكتشاف لبحثا

 التعليل/ المنطق
 العمل الفردي

 التعلم التعاوني
 التعلم الذاتي / تعلم األقران

 حل المشكالت
 المناقشة
 والنقاش الحوار
 التجريبي التعلم
 األلعاب خالل من التعلم

 العملية العروض
 التطبيق

 واالستنباط االستقراء
 التعلم مشروع

 الحاسب اآللي
 البيضاء السبورة
 العمل أوراق

 البطاقات
 الخرائط

 فيديو
 واأللعاب اليدوية المصنوعات

 القواميس
 البيانية الرسوم

 القصص
 الصور
 لكتيبات
 ملموسة األدوات
 المواقع
 المختبر أدوات

 
 

 الدمج مع مواد أخرى

 
  لمتحدةا العربية اإلمارات أ ع م = المثال سبيل علىتمتد  يعنيكلمات و في الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة( اإلنجليزية، اللغة

  طرح األسئلة شفهياً    التقييم الذاتي األسئلة )صفحة ...(                                       التقييم من أجل التعلم
                             مشروع             بطقات المالحظة                المشاركة في الصف تقييم المجموعات تقييم األقران

    تطبيق
   العمل على أوراق اإلجابة والشفوية الذهنية االختبارات

 :الدرس مخطط

 الخطة الدرسية–مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري( 
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 .الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة(لعبة العد وأغنية  –التهيئة الحافزة 
 ؟عندما ننجح يبدو كيف مشاركة أهداف التعلم مع الطلبة وكتابة معايير النجاح و –أهداف التعلم 

 ياءاألش هي ما ؟أن تحتوى على الشكل الموسع يمكن التي األخرى األشياء هي ما. األغنية في المطاطي الشريط؟ الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة(ما هو 
 في األرقام بعض تظهر. الثاني الصف = 2ص و المتحدة العربية اإلمارات=  أ ع م مثل كلمات في األمثلة عرض ؟أن يكون لها شكل موسع يمكن ال التي

 .كسبالع والعكس الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة(العادية إلى  األرقام طالبيحول ال. واآلحاد عشراتالقيمة المنزلية لل بين أربط. وموحد موسع شكل
 .المشكلة سنف باستخدام مختلفة ساليبأل نموذجلعرض  األربعة الخطوات اتبع مشكالت، حلبأساليب  قائمتنا الطالب تذكير: المشكالت حل أساليب خالصة
 .أرقام من أكثر أو 2 مع عدد مع فقط يعمل لماذا وتبين جديد، كأسلوب موسع شكل يعرض
 في دامها،استخ يجب التي ماهي األساليب للطلبة المشكالت لبعض العمل التي على ورقة توضح اإلرشادات. من مشكالت لحلها عمل على الطلبة ورقة توزيع

لحل المشكالت ويتم سؤالهم عن األسلوب الذي تم تطبيقه  األسلوب في ورقة العمل حيث يطلب من الطلبة اختيار. الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة(الغالب 
 .ولماذا
  .المقبلة والخطوات ولماذا استخدامها تم األساليب أي من الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة( استخدام حول رالتفكي أسئلة: الذاتي التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحسين؟ إلى تحتاج التي الجوانب ناجحة؟ كانت التي الجوانب المالحظات:
 الطالب بعض يزال ال. إلعادته مرًة أخرى للتدريب الطالبويحتاج  الشكل الموّسع )أو الصيغة الموّسعة(يتم تقديم  مرة ألول

 بحاجة نحن بحاجة للنظر لماذا من المهم التعرف على األساليب األخرى وأنا. فقط واألغلب هي والكتابة واحد أسلوب يطبقون
 .جديدة أساليب محاولة على لتشجيعهم
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 هي؟ما 

توفر خطة مطابقة األنشطة الالصفية خطة لجميع األنشطة الالصفية التي تقدمها المدرسة لطالبها، ويتضمن ذلك جميع األنشطة الالصفية 

المدرسي. إن الهدف من مطابقة هذه األنشطة صفية التي تحدث خارج أوقات الدوام التي تحدث خالل اليوم المدرسي وجميع األنشطة الال

أن بعض الكفاءات يتم دمجها بطريقة أفضل في برامج األنشطة الالصفية في المدرسة. إنه من المهم أيضاً األخذ في  -المدارسلبعض –هو 

 االعتبار أنه يجب مطابقة األنشطة الالصفية التي يشارك فيها جميع أو أغلبية الطالب.

 

 كيف يمكن استخدامها؟

ة كدليل إرشادي للتخطيط لألنشطة التي سيطبقونها. تساعد هذه الخطة المعلمون على التأكد خطة مطابقة األنشطة الالصفييستخدم المعلمون 
من أن الكفاءات المختارة يتم تدريسها والتدرب عليها خالل النشاط. فهي تحدد للمعلمين ما هي الكفاءة/ الكفاءات و/أو القيم التي يجب 

 التركيز عليها مع الطالب.
 

 

 ند مراجعة خطة مطابقة األنشطة الالصفية في إطار الكفاءات الطالبية:أسئلة يمكن مناقشتها ع

 هل الكفاءات ذات صلة وارتباط بالنشاط الالصفي؟ 
 هل هناك كفاءات نركز عليها بشكل أكبر من الالزم؟ 
 هل هناك كفاءات قد أهملناها؟ 
  ؟الدراسيةعبر المراحل في كل كفاءة هل هناك فرص للتقدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطة مطابقة األنشطة الالصفية
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 2016-2015الفصل الدراسي األول انشطة 

 الفعالية تفاصيل  الكفاءة  ةالقيم

 

 التاريخ 

 الوعي الثقافيالمواطنة و 

 

ك فيلم يوضح كيفية اداء مناس يقام في فترة الفسحة و داخل الصفوف عرض

 الحج.

االحتفال في موسم 

 الحج.

17/9/2015 

 االحترام

 عاطفالت

 المواطنة والوعي الثقافي

 الثقة بالنفس

 

ن تستثمر المناسبات الدينية لترسيخ قيم أاعتادت مدرسة الباهية الخاصة 

سانية في نفوس طالبها نقوم بتشجيع الطالب والكادر التعليمي نسالم اإلاإل

لتقديم هدية عيد االضحى للمحتاجين من العمال  ونختار عدد من طالب 

الصف السادس بمرافقة معلمات  بتوزيع الهدايا المقدمة من الطالب 

 والموظفين في المدرسة على العمال. 

عيد باالحتفال 

 ضحى.األ

20/9/2015 

 بالتعاون مع شرطة ابوظبي يقوم  المواطنة والوعي الثقافي 

اجلة في منطقة خليفة أ )طلبة الصف الرابع الخامس والسادس(بمسيرة ر

حيث  12عالم الوطنية ويعودون إلى مبنى المدرسة الساعة يحملون األ

 يصطف الطالب في طابور لتحيةالعلم.

 3/11/2015 يوم العلم

 التعاطف 

 االهتمام

 الوعي الثقافيالمواطنة و

 التعلم الذاتي   

 

طفال متالزمة داون بمرافقة أزيارة مركز رعاية اختيار نخبة من الطالب ل

 .لمشرفة االجتماعية ومنسقة العلوما

 22/11/2015 يوم الطفل العالمي 

 1/12/2015 اليوم الوطني االحتفال باليوم الوطني داخل المدرسة يوم كامل الوعي الثقافيالمواطنة و 

 

 :2016-2015أنشطة الفصل الدراسي الثاني

 خطة مطابقة األنشطة الالصفية–مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري( 

      Kindergarten 
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 التاريخ  الفعالية  تفاصيل  الكفاءة  القيمة

 التعاون والعمل الجماعي  

 الثقة بالنفس 

ي يوم ف الروضةندية الرياضية يقام اليوم الرياضي لطلبة حد األأبالتعاون مع 

 السبت

 اليوم الرياضي

 

23/1/2016  

 التعاون والعمل الجماعي  

 الثقة بالنفس 

بالتعاون مع احد االندية الرياضية يقام اليوم الرياضي لطلبةالمرحلة االبتدائية 

 في يوم السبت

 اليوم الرياضي

 

30/1/2016  

 بيئةهمية المحافظة على الأبالتعاون مع المجتمع المحلي نقوم بحملة تثقيفية عن  البيئيالوعي العالمي و 

 نشطةتثقيفية للطالببأخالل فترة الفسحة نقوم  يضاً أ

سبوع البيئة أ

 الخليجي

18/2/2016  

 

 االحترام 

 

 التعلم المستقل

 اإلبداع 

باالتفاق مع دار نشر نقيم معرض كتاب داخل المدرسة يتخلل المعرض تفعيل 

 لمكتبة المدرسة بعروض الدمى حسب جدول ينظم تواجد الصفوف في المكتبة

 معرض الكتاب

 كافة المراحل 

6/3/2016  

ايام 5مدته   

 التعاطف 

 االهتمام

 التواصل 

 الوعي الثقافي المواطنة و

 

o مهات خالل الفسحة ام في المدرسة احتفال ندعو له األيق 

o اقترح القيام بزيارة لدور المسنين وتقديم هدايا بصحبة المشرفة 

م عيد األ  21/3 /2016  

 

 

 :2016- 2015أنشطة الفصل الدراسي الثالث 

 

 

 التاريخ ةالفعالي تفاصيل  الكفاءة  ةالقيم

 

 حةقامة فعاليات خالل الفسإ البيئيالوعي العالمي و 

 

 رضألايوم 

 

الخميس 

21/4/2016 

 االحترام 

 

 مستقلالتعلم ال

 التفكير النقدي 

 

 ةقامة فعاليات خالل الفسحإ

 

 

 لايوم العم

 

 

1/5/2016 

 

 الجماعي العمل والتعاون  

 اإلبداع  

 

معرض الفن  ولياء االمور يوم كامل أيقام معرض للعلوم  في المدرسة  يدعى له 

 والعلوم 

الخميس 

26/5/2016 
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 أنشطة المكتبة:

 الصفوف النشاط

 

 الكفاءة

 

 (KG1-6)من الصفوف  عرض مسرحي للدمى

تعرض المعلمات مسرحيات للطالب مستخدمة الدمى 

 كما

 بالدمى مرتجلة يقدم الطالب عروض مسرحية

 الثقة بالنفس

 مستقلالتعلم ال

 يف قصص ألت

و الكلمات أاستخدام بطاقات  الصور 

البالستكية  لعابو باستخدام األأ

 Legoالمصغرة و 

 

 يف قصته ألحدى الطرق  لتإيختار الطالب 
 مستقلالتعلم ال

 اإلبداع 

 عرض فيلم

 

يقومالطالب بسحب ورقة كتب فيها يتعلق بقيمة أنسانية 

وتربوية(بعدالعرض يكتب الطالب أنسانية إ)قيمة 

 .تقرير عن الفيلم

 التواصل

 المواطنة والوعي الثقافي

 

 الرحالت في الفصل الدراسي االول 

 المراحل الدراسية مكان الرحلة

 المشاركة

 الكفاءة  التاريخ

Little World 

Discovery Centre 

سبوع الثاني من شهر خالل األ ولىالروضة األ

 4/10/2016اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

من شهر سبوع الثاني  خالل األ الروضة الثانية

 4/10/2016اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

من شهر سبوع الثاني خالل األ ولالصف األ

 4/10/2016اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

من شهر سبوع الثاني خالل األ ولالصف األ

 4/10/2016اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي
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من شهر سبوع الثالث  خالل األ الصف الثاني

 11/10/2016اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

من شهر  سبوع الثالثخالل األ الصف الثاني

 11/10/2016اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

من شهر  خالل االسبوع الرابع الصف الثالث

 18/10/2016  اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

من شهر  سبوع  الرابعخالل األ الصف الرابع

 18/10/2016  اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

من شهر  سبوع الخامسخالل األ الخامسالصف 

 25/10/2016اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

من شهر  سبوع الخامسخالل األ الصف السادس

 25/10/2016اكتوبر   
 بداعاإل

 التعاون والعمل الجماعي

  الرحالت في الفصل الدراسي الثاني:

 التاريخ المراحل الدراسية المشاركة مكان الرحلة
 

 الكفاءة

سبوع الثاني من  شهر يناير  األ ولىالروضة األ حديقة الحيوان 

2016  
 الوعي العالمي والبيئي 

 مسجد الشيخ زايد

 

سبوع الثالث من  شهر يناير  األ الروضة الثانية

2016  
 المواطنة والوعي الثقافي 

فبراير  سبوع الثاني من شهر األ ولالصف األ مسجد الشيخ زايد 

2016 

 

 المواطنة والوعي الثقافي

سبوع الثالث من شهر فبراير األ الصف الثالثوالصف الثاني  القرية التراثية 

2016 

 

 المواطنة والوعي الثقافي

سبوع الرابع من شهر فبراير األ الصف الخامسوالصف الرابع  منارة السعديات

2016 

 

 المواطنة والوعي الثقافي

 2016سبوع الثاني  من مارس األ الصف السادس جزيرة السمالية 

 
 الوعي العالمي والبيئي

 المواطنة والوعي الثقافي 
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 مالحظة:يحدد التاريخ بعد مراسلة الجهة المعنية

 الرحالت في الفصل الدراسي الثالث:

 مكان الرحلة
المراحل الدراسية 

 المشاركة
 الكفاءة التاريخ

يقترح مشاهدة عروض مسرحية التي تعلن عنها هيئة 

 أبوظبي للسياحة والثقافة 

تحدد في حينه  كافة المراحل

انتظار عروض 

 المسرحيات 

 التعاون العمل الجماعي 

 الوعي الثقافي المواطنة و

 


