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 المنهاج مطابقة: 3الوحدة 

 

 الحلقة الثالثة –مطابقة المنهاج الوزاري المثال النموذجي ل 3.5.3
 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.

يمكنك تطبيق هذه المادة متى 

 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 

  المشكالتحل 

 

الكفاءة التي يتم ممارستها عند تطبيق هذه 

 المادة مع المعلمين هي:

 

 نسخ من هذا المثال النموذجي لمن يحضر االجتماع أو ورشة العمل 

 
 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  المتابعة مع أعضاء فريق العمل الذين لم يحضروا تطبيق هذا

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

 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 األولىالثانوية )

 3.5.3 الحلقة  –مطابقة المنهاج الوزاري  ل النموذجيالمثا(

 الثانية(

 مصادر ذات صلة
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 مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري(

 (12 – 10الصفوف الدراسية )
 المحتوى

 

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

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

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

 7 ……….…….…………………………………..…………….……….……………… الخطط الملخصة للصف العاشر

 7 ……….…….…………………………………..…………….……………….…ثاني عشر الخطط الملخصة للصف ال

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

 9 ..…………………..…………………....………………..…عاشرالصف ال –خطة مطابقة المنهاج لمادة اللغة العربية                          

 10 .…………………………....……………………..…ثاني عشرالصف ال – المنهاج لمادة اللغة العربية خطة مطابقة         

 16 .................................................................................................................. خطط الوحدات والخطط الدرسية

 19 …………………………………………………………………………………………………………….…………الالصفيةخطة األنشطة      
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 المقدمة
لقد قامت مجموعة تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية في مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري( بتطوير خطط مطابقة المنهاج 

، وتوضح هذه الخطط موائمة منهاجهم مع كفاءات إطار الكفاءات الطالبية. نود أن 12 - 10للصفوف الدراسية من المرفقة 

مدرسة، التي تم تطبيق المرحلة الثانية )التجريبية( من مشروع إطار الكفاءات الطالبية بها، على مشاركة  عشر الثنيانشكر 

 يثح نهاج الوزاري( ومدرسة البطين الثانويةمدرسة العين التمهيدية )المخططهم لمطابقة المنهاج. ونود أن نشكر باألخص 

بحيث تتوافق  2014/2015قامت هذه المدارس بتنفيذ مطابقة المنهاج في نهاية العام الدراسي اقتباس هذه الخطط منهما.  تم

 هذه الخطط مع منهاج وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت.

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

المواد بتحديد كفاءة رئيسية، بحيث تكون هي الكفاءة األساسية لهذا الموضوع أو الوحدة )وفي بعض الحاالت قام المعلمون 

تم جمع األدلة بوضوح وي بإضافة بعض الكفاءات الفرعية(. إن الكفاءة الرئيسية هي الكفاءة التي يتم التركيز على تدريسها

علمون أوالً يتأكد المعلى مستوى تقدم الطالب في هذه الكفاءات الرئيسية. عند اختيار الكفاءة الرئيسية لموضوع أو وحدة ما، 

 من وجود موائمة بين الكفاءات الرئيسية والعناصر التالية في الموضوع أو 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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 ما هي؟

تحدد خطة المدرسة إلطار الكفاءات الطالبية مدى تغطية الكفاءات خالل جميع المراحل الدراسية وخالل جميع المواد 

فقط، حيث تعد هذه  12 - 10)جوانب المنهاج( في المدرسة. تحدد خطة المدرسة المرفقة باألسفل الصفوف الدراسية من 

 المرحلة هي محور التركيز لهذا المثال النموذجي.

 

 

 

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

  مختلف لكل مادة يساعد في جعل خطة المدرسة أسهل في القراءة والمراجعة.

 

 

 

 

 ر الكفاءات الطالبية:أسئلة يمكن مناقشتها عند مراجعة خطة المدرسة في إطا

 1هل تم تغطية تغطية جميع الكفاءات في كل مرحلة دراسية؟ 

  ؟الالزم 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؟ الثالثة عشر هل توجد فرص لتقدم الطالب في الكفاءات 

 
 

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

من قسم متطلبات اإلطار  13الصفحة ) خارطة الطريق لشرح الكفاءات خالل المراحل العمرية: 5يوفر الجدول . خالل جميع السنوات الدراسية

 . لدعم المدارس في اتخاذ القرارات بشأن شرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل العمرية األربعة" خارطة طريق( "وأمثلة عليه

 خطة المدرسة
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الوعي 

الثقافي/ 

 المواطنة

الوعي العالمي 

 والبيئي

الكفاءات 

 الرقمية

التفكير 

 النقدي
 اإلبداع حل المشكالت التعلم المستقل

ريادة 

 األعمال

القيادة 

 والمسؤولية

المبادرة/ 

التوجيه 

 الذاتي

التعاون/ 

العمل 

 الجماعي

 التواصل الثقة بالنفس

 

 اللغة العربية

التربية 

 اإلسالمية

 

 اللغة العربية

 األحياء

 الجيولوجيا

 الجغرافيا

 الجيولوجيا

تقنية 

 المعلومات

 اللغة العربية

 الرياضيات

 الفيزياء

اللغة 

 اإلنجليزية

 اللغة العربية

 الفيزياء

 الكيمياء

 الرياضيات

 الكيمياء

 الجغرافيا

اللغة 

 العربية

 الجغرافيا

اللغة 

 اإلنجليزية

 اللغة العربية 

 األحياء

التربية 

 اإلسالمية

 اللغة العربية

 الرياضيات

 اللغة العربية

 األحياء

 الجيولوجيا

التربية 

 اإلسالمية

 الفيزياء

 الكيمياء

اللغة 

 اإلنجليزية

 الجيولوجيا

تقنية 

 المعلومات

 عاشرالصف ال

التربية 

 اإلسالمية

 علم االقتصاد

 علم االجتماع

 األحياء

 الجيولوجيا

 الجغرافيا

 الجيولوجيا

تقنية 

 المعلومات

 الرياضيات

 الفيزياء

اللغة 

 اإلنجليزية

علم 

 االجتماع

 الفيزياء

 الكيمياء

 الرياضيات

 الكيمياء

 الجغرافيا

 الجغرافيا

اللغة 

 اإلنجليزية

علم 

 االقتصاد

 األحياء

التربية 

 اإلسالمية

 الرياضيات

علم 

 االجتماع

 األحياء

 الجيولوجيا

التربية 

 اإلسالمية

 الفيزياء

 الكيمياء

اللغة 

 اإلنجليزية

 الجيولوجيا

تقنية 

 المعلومات

حادي الصف ال

 عشر

 اللغة العربية

التربية 

 اإلسالمية

 علم االقتصاد

 علم االجتماع

 األحياء

 الجيولوجيا

 الجغرافيا

 الجيولوجيا

تقنية 

 المعلومات

 اللغة العربية

 الرياضيات

 الفيزياء

اللغة 

 اإلنجليزية

علم 

 االجتماع

 الفيزياء

 الكيمياء

 اللغة العربية

 الرياضيات

 الكيمياء

 الجغرافيا

اللغة 

 العربية

 الجغرافيا

اللغة 

 اإلنجليزية

علم 

 االقتصاد

 األحياء

التربية 

 اإلسالمية

 اللغة العربية

 الرياضيات

علم 

 االجتماع

 اللغة العربية

 األحياء

 الجيولوجيا

التربية 

 اإلسالمية

 اللغة العربية

 الفيزياء

 الكيمياء

اللغة 

 اإلنجليزية

 اللغة العربية

 الجيولوجيا

تقنية 

 المعلومات

ثاني الصف ال

 عشر

 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 

 

 

 

 

 

 (12 – 10الصفوف الدراسية )         خطة المدرسة  –مدرسة الصقر الخاصة )منهاج وزارة التربية والتعليم( 
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 هي؟ما 

 . يمكن إنشاء خطة ملخصة لكل:دراسية الرئيسية خالل مرحلة أو مادةتقوم كل خطة ملخصة بتلخيص الكفاءات 
  

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

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

 

 

 
 كيف يمكن استخدامها؟

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

 

 

 

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

 2هل يتم تغطية تغطية جميع الكفاءات في كل مرحلة دراسية؟ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 الخطط الملخصة
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المبادرة/ 

التوجيه 

 الذاتي

القيادة 

 والمسؤولية
 ريادة األعمال

الوعي العالمي 

 والبيئي
 التفكير النقدي

الوعي الثقافي/ 

 المواطنة
 اإلبداع التعلم المستقل

التعاون/ العمل 

 الجماعي

الكفاءات 

 الرقمية
 الثقة بالنفس حل المشكالت التواصل

 

 التمييز

 

العروض: 

البحر 

 الطويل

آيات التدبر    

 والتفكر

 

 البحر المتدارك

 

 الطمأنينة واألمن

 

 العدل في اإلسالم

 

 

 سيرة غيرية  والعلماالستبداد 

 

شباب في مهب 

 الريح

 

 خاطرة

 مقال علمي

 

 قصيدة أبي

شعر حديث:  

البنت 

 الصرخة

 

 البالغة

 

 نشيد الجبار

أدوات الشرط 

 الجازمة

 

 أسلوب القسم

اللغة  قصة قصيرة

 العربية

التربية              

 اإلسالمية
التربية              

 الوطنية

المبادرة/ 

التوجيه 

 الذاتي

القيادة 

 والمسؤولية
 ريادة األعمال

الوعي العالمي 

 والبيئي
 التفكير النقدي

الوعي الثقافي/ 

 المواطنة
 اإلبداع التعلم المستقل

التعاون/ العمل 

 الجماعي

الكفاءات 

 الرقمية
 الثقة بالنفس حل المشكالت التواصل

 

الشهداء 

 الثالثة

 سلمان الفارسي

 طارق بن زياد

الجمل وأكياس  المدينة 

 الملح

 الفصول األربعة الهوايات العودة من العطلة زيارة المكتبة

 ثمن الظل
اللغة     

 العربية
التربية              

 اإلسالمية
التربية              

 الوطنية

 الصف العاشر         الخطة الملخصة  –مدرسة الصقر الخاصة )منهاج وزاري( 
 

 الصف الثاني عشر         الخطة الملخصة  –مدرسة الصقر الخاصة )منهاج وزاري( 
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 ما هي؟
 تحدد خطة مطابقة المنهاج إلطار الكفاءات الطالبية المعلومات المفصلة للتعليم والتعلم التي أدت إلى اختيار الكفاءة الرئيسية. 

 

 

 

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

 يتم كتابة الكفاءة الرئيسية في كل خطة بالخط العريض حتى يتم تمييزها عن الكفاءة الفرعية. يجب أن يصبوا تركيزهم عليها.

 

 
 

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

 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؟ 

  وتشرك الطالب؟هل أساليب/ استراتيجيات التدريس مناسبة 

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

 

 

 

 

 

                                                           
( مؤشرات أداء من رياض األطفال/ الصف األول وحتى نهاية الصف 61 – 23( )الصفحات من 2014يوفر كتاب إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة ) 3 

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

 خطط مطابقة المنهاج
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معتمد 
 من

 التقييم الكفاءة القيمة الملفات الداعمةاألدلة/ 
أساليب التدريس الحديثة/ أسس 

 التدريس
 مخرجات التعلم الموضوع

معلم 
 المادة

 الطالبات بين مجموعات عمل
 االربعة الفصول عن والتحدث

التعاون/ العمل  المرونة
 الجماعي

 
الوعي العالمي 

 والبيئي

 وكيفية االربعة الفصول عن مشروع عمل للنص فردية قراءة
 الشمس وحول نفسها حول رضاأل دوران

 الفصول 1 درس
 االربعة

 وكيفية ربعةاأل الفصول على التعرف
 سالشم وحول نفسها حول رضاأل دوران

 الحيوانات لبعض قنعةأ عمل 
 النص وتمثيل

 العملالتعاون/   النزاهة
  الجماعي

 للحوار االستماع
 الطالب بين

 ثمن دون خريناآل مساعدة على الطالب حث الظل ثمن 2 درس العرض شاشة على النص عرض

 من العودة 3 درس الصيفية العطلة تقضي كيف مشروع بسيط اختبار التعلم المستقل االهتمام العطلة قضاء كيفية عن لتحدثا 
 العطلة

 من االستفادة كيفية الطالبات تتعرف نأ
 العطلة

منسق 
 المادة

 بطريقة النشاط عن التحدث
 مجموعات

 المختلفة الهوايات على يتعرف نأ الهوايات 4 درس الصيفية العطلة تقضي كيف عن مشروع عمل ورقة حل اإلبداع التسامح
 انتشاراً  االكثر والهوايات

 القيادة النزاهة النص تمثيل 

 والمسؤولية

 جماعية قراءة
 وفردية

 شاشة على الفارسي سلمان قصة عرض
 العرض

 سلمان 5 درس
 الفارسي

 (مشهور صاحبي) شخصية معرف

 المدينة بين الفرق عن التحدث 
 والقرية

الوعي العالمي  المرونة

 والبيئي

 طريق عن والقرية المدينة بين الفرق عرض عمل ورقة حل
 العرض شاشة

 المدن بين والفرق المدن على التعرف المدينة 6 درس
 والقرى

 عن قصيرة قصة  احضار 
 وقراءتها الشهداء

المبادرة/ التوجيه  النزاهة

 الذاتي

 الشهداء 7 درس للشرح العرض شاشة استخدام بسيط اختبار
 الثالثة

 وتنمية( شهيد) ةكلم معنى على التعرف
 اللغوية الثروة

 بعض وتجميع صغيرة مكتبة عمل 
 الكتب

الوعي الثقافي/  االهتمام

 المواطنة

 زيارة 8 درس وتمثيله الدرس شرح الدرس مالءإ
 المكتبة

 الحرة القراءة على الطالبات حث

مشرف 
 التعلم

 الجمل 9 درس العرض شاشة على النص عرض للنص فردية قراءة التفكير النقدي األمانة االمانة فضيلة عن التحدث
 الملح واكياس

 مانةاأل صنعة على الطالبات حث

 الصف العاشر –اللغة العربية        خطة مطابقة المنهاج –مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري( 
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 القيادة النزاهة النص تمثيل 

 والمسؤولية

 بن طارق 10 درس عربي قائد عن مشروع عمل عمل ورقة حل
 زياد

 القيادة روح وحث عربي قائد قصة معرفة
 الطالبات عند
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 القيم

 الكفاءة

الرئيسية/ 

 الفرعية
 المصادر التقييم

األنشطة/ أساليب 

 التدريس الحديثة
 الشهر الموضوع أهداف التعلم الموضوع/ الوحدة/ السياق

 

 التفكير النقدي 

 اإلبداع

 

البحث عن آيات التدبر والتفكر 

 في القرآن الكريم 

القرآن وكتب 

 التفسير 
 التالوة 

 التفسير والتحليل  

 التعلم باألقران

 * أن يستوعب اآليات القرآنية  فهم النص القرآني وتحليله 

 *أن يحلل اآليات الكريمة 

 

آيات التدبر *

 والتفكر 

 سبتمبر

 
20 

 يوما  

 

التعاون/ العمل 

 الجماعي

 حل المشكالت  

 

 حل ورقة عمل

 

المراجع وكتب 

 األدب 
 التعلم التعاوني 

 البحث واإلكتشاف

 اإلستخالص 

فهم النص والتعرف على أساليب الكتابة 

 وخصائصها 

 يستوعبهن يفهم النص و*أ

*أن يتعرف أساليب الكتابة وبخاصة 

 العلمي المتأدب

 * مقال علمي  

 التفكير النقدي      لمرونةا

  

اختبار بسيط عن أدوات الجزم 

 والشرط    

كتاب المدرسة 

 كتب النحو  
 الطريقة اإلستقرائية  

 الطريقة القياسية 

 العصف الذهني 

 ستنباط اال 

معرفة أدوات الشرطة الجازمة ومعانيها 

 وتوظيفها في جمل وإعرابها 

 *أن يتتعرف أدوت الشرط الجازمة .

*أن يتتعرف معاني أدوات الشرط 

 الجازمة .

 تتعرف عناصر أسلوب الشرط .*أن ي

دوات الشرط أ

 الجازمة

المبادرة/ التوجيه  االحترام 

 الذاتي

 التفكير النقدي 

 

 كتاب المدرسة   حل ورقة العمل

 كتب النحو 

 الطريقة اإلستقرائية 

 الطريقة القياسية 

 اإلستنباط 

 إدارة الوقت

معرفة أدوات الشرطة الجازمة ومعانيها 

 وتوظيفها في جمل وإعرابها 

 *أن يتتعرف أدوت الشرط الجازمة .

*أن يتتعرف معاني أدوات الشرط 

 الجازمة .

 التمييز 

 

 التفكير النقدي

 

اختبار عن األنشطة البالغية 

 التي درست من قبل    

 كتب البالغة 

 وكتاب المدرسة

 الحوار والمناقشة 

 تحليل النصوص 

 المقارنة والمقابلة

تحديد أسلوب القصر واإليجاز واإلطناب 

 ويوظفهما 

 *أن يحدد طرفي أسلوب القصر .

*أن يحدد مواضع اإليجاز واإلطناب في 

 *النصوص التي يقرؤها  .

يوظف اإليجاز واإلطناب فيما يتحدث *أن 

 بر عنه كتابةفيه أو يع

* أنشطة بالغية 

 تعزيزية

 

 الصف الثاني عشر –اللغة العربية        خطة مطابقة المنهاج –مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري( 
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 القيم

 الكفاءة

الرئيسية/ 

 الفرعية
 المصادر التقييم

األنشطة/ أساليب 

 التدريس الحديثة
 الشهر الصف الموضوع أهداف التعلم الموضوع/ الوحدة/ السياق

 االحترام
 لتفكير النقدي ا

 

 ورقة عملحل 

كتاب المدرسة وكتب 

 العروض 

 وكتب البالغة

 المحاكاة   –اإلستنتاج 

 العصف الذهني

 المقابلة والمقارنة

 معرفة التقطيع العروضي والوزن 

 

 *أن يتعرف البحر المتدارك .

*أن يزن أبياتا شعرية من البحر 

 المتدارك

   البحر المتدارك

 
 التفكير النقدي 

 
  حل ورقة العمل

 التحليل 

 البحث واإلكتشاف 

 

تحديد مواطن البالغة في الحديث 

 الشريف

يشرح الحديث ويحدد مواطن الجمال 

 فيه .

 * الطمأنينة واألمن 

 
 

 أكتوبر

20 

 يوما  

 االهتمام

 التواصل

 
 اختبار بسيط

كتاب المدرسة المراجع 

 ديوان الشاعر –

 االستماع

 ترتيب األفكار

 البحث

 الحوار والمناقشة –التحليل 

شرح األبيات وتحليلها والتعرف على 

 الحكاية في الشعر

 * يشرح اآلبيات.

 حلل األبيات .* ي

 تتعرف الحكاية في الشعر *

* شعر حديث: البنت 

 الصرخة

 

 

 االحترام

 حل المشكالت
 حل ورقة العمل

 

كتاب المدرسة وكتب 

 النحو

 اإلستقراء 

 مهارات التعديل

 والتعرف عليهاتحديد المشكلة 

حل المشكالت في سياقات 

 مختلفة

 العصف الذهني    

 

التعرف على أدوات الشرط ومعانيها 

 واعرابها

 أن يتعرف أدوت الشرط الجازمة . *

تعرف معاني أدوات الشرط *أن ي

 الجازمة .

 *أن يتعرف عناصر أسلوب الشرط .

دوات الشرط أ

 الجازمة  
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 التفكير النقدي

 بداع  اإل

 

 كتاب المدرسة المراجع ورقة عمل حل

 التحليل 

 التقييم

 خلق روابط

 فهم الروابط المنطقية

 

التعرف على كيفية التنظيم في الوثائق 

 الرسمية

يحلل التنظيم والبنية في وثائق رسمية 

 تستخدم في مجال التوظيف 

 م الوثائق يقي  

يحصر المهارات المطلوبة في 

 المتقدم

 

 المهارات القرائية 

 الوثائق الرسمية "" 
 

 اإلبداع  

المبادرة/ 

 التوجيه الذاتي 

 

 كتابة سيرة غيرية

 

كتاب المدرسة 

 والمراجع  

 تقييم األقران

 تطوير أفكار جديدة ومثيرة

تحليل السير الذاتية الغيرية 

 واألساليب المستخدمة فيها

التعرف على السيرة الغيرية وكيفية 

 تتابع األحداث

ف يص* أن يكتب سيرة غيرة بحيث 

 تتابع األحداث 

ينقل خصوصية تلك األحداث إلى * 

 القارئ

  السيرة الغيرية

 

 اختبار قصير التفكير النقدي    

 كتاب المدرسة 

 المراجع 

 ديوان الشاعر

 الشرح واإللقاء  

 التحليل 

 البحث واإلكتشاف 

 

شرح األبيات وتحليلها ومعرفة سمة 

 الشعر وأسبابهالغموض في 

 *أن يشرح االبيات ويحللها .

يكتشف سمة الغموض في *أن  

 الشعر الحديث

الطريق إلى ر أس 

 التل

 

 

 نوفمبر

 

 يوم 16

 

 حل المشكالت
 اختبار قصير 

 

كتاب المدرسة وكتب 

 النحو

 االستقراء 

 التعيين  

 اإلعراب 

إنشاء جمل ألقرانه ليقوموا 

 بحلها أو تصحيحها

القسم وعناصره معرفة أسلوب 

 عرابهوإ

 أن يتتعرف أدوات القسم. *

 .أن يتعرف عناصر القسم *

 عرب أسلوب القسم.أن ي* 

  * النحو: أسلوب القسم  

 

 التواصل

 

 حل ورقة العمل 

 

كتاب المدرسة وكتب 

 البالغة

 التواصل بدقة

 تطوير المهارات الشفوية

 تنظيم األفكار بشكل منطقي

 

 وأنواعهيتعرف على علم البيان 
يعزز خبراته البالغية في مجال  *

 البيان.

 البالغة 
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المبادرة/ 

 التوجيه الذاتي

 حل المشكالت 

 

 حل ورقة عمل
 كتاب المدرسة 

 مراجع للعروض

 المحاكاة 

 التطبيق 

 كيفية اتخاذ القرارات

 وضع األهداف

 االلتزام بمواعيد التسليم

يتعرف البحر المتدارك ويزن أبياتا 

 منه

 أن يتعرف البحر المتدارك. *

أن يزن أبياتا شعرية من البحر  *

 المتدارك.

* العروض: البحر 

 الطويل  
 

 اإلبداع  

المبادرة/ التوجه  

 الذاتي 

 

 حل ورقة عمل
 كتاب المدرسة 

 المراجع

 تطوير األفكار 

 خلق أفكار جديدة

 التحليل والتقييم

 االستجابة ألفكار الغير

التعرف على القيم التي يعكسها النص 

 ويطور أفكاره 

 

 أن يستخرج القيم التي يعكسها النص 

 الموضوع في أن يطرح أسئلة تعمق 

 أن يطور أفكار الموضوع

 المهارات القرائية 

 شباب في مهب الريح
 

 ديسمبر 

 

 أيام 4

 

 الثقة بالنفس 

 اإلبداع

 

 قراءة قصص كتابة قصة قصيرة

 التركيب  -اإلنشاء 

 تصحيحهاتحديد األخطاء و

 طلب المساعدة

 التحرير والتعديل

 تحرير وتعديل كتابات األقران

 تعرف الطالب على عناصر الكتابة ي

 ويكتب قصة قصيرة عن أسرار 

حقق التوازن في وصف الشخصيات ي

 واألحداث

أن يتعرف الطالب على عناصر * 

 كتابة القصة 

 أن يكتب قصة قصيرة عن أسرة * 

حقق التوازن في وصف * ي

 الشخصيات واألحداث

 المهارات الكتابية 

 القصة القصيرة
 

 التسامح  

 التفكير النقدي 

 

البحث عن آيات 

 العدل في اإلسالم

 كتاب المدرسة 

 كتب التفسير 

 التالوة 

 الحفظ  

 التفسير  

 التحليل 

 االستخالص 

 التعلم الذاتي

اآليات واستيعاب القيم الواردة تفسير 

 فيها

أن يشرح األيات ويستوعب  *

 داللتها.

 أن يستوعب القيم التي وردت فيها. *

  * العدل في اإلسالم

 يناير

 

16 

 يوما  
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 لمرونةا
 التفكير النقدي

المبادرة/ التوجيه 

 الذاتي

 

 حل ورقة عمل
 كتاب المدرسة

 ومراجع

 االستخالص 

 البحث واالكتشاف  

 الروابط المنطقيةفهم 

المقارنة بين الحكايات الشعبية 

 األخرى

 أن يحلل الحكاية الشعبية. * تحليل الحكاية

قصة شعبية جحا  *

 وفيل تيمورلنك

 

 

 

 التفكير النقدي  

 

 امتحان قصير 

 كتاب المدرسة 

 مراجع نحو

 االستقراء 

 التعيين  

 اإلعراب 

 التعلم التعاوني

التعرف على الفعل المضارع الواقع 

 في جواب الطلب 

ويوظفه في  يعرب الفعل المضارع

 جمل مفيدة

أن يتعرف الفعل المضارع الواقع * 

 في جواب الطلب 

أن يعرب الفعل المضارع إذا وقع * 

 في جواب الطلب 

أن يستعمل أسلوب الطلب في جزم * 

 الفعل الممضارع

المضارع المجزوم 

 بالطلب
 

 

الوعي الثقافي/ 

 المواطنة

 التفكير الناقد

 

 حل ورقة العمل

 مراجع 

 مجالت

 التعليل 

 االستخالص  

 إظهار االهتمام

 الحوار والمناقشة

 

كيفية تطوير األسئلة وتوسيع األفكار 

 من النص المقروء 

 

ن أسئلة عن الموضوع أن يكو  

 المقروء بحيث تشكل منطلقات للبحث 

 أن يوسع أفكاره

 المهارات القرائية 

 " االستبداد والعلم "
 

 التسامح 

 
 التواصل

 التفكير النقدي 

 

 حل ورقة عمل

 
كتاب المدرسة المراجع  

 ديوان الشاعر

 

 استمطار األفكار 

 البحث    

 التعلم التعاوني 

 

شرح القصيدة واستنباط القيم الجمالية 

 وتصنيف النص حسب اتجاهه

 يشرح النص. أن * 

 جمالية وشعرية. يستنبط قيما  أن * 

                 يصنف النص حسب اتجاهه  ن * أ 

 نشيد الجبار  *

 
 

 فبراير

 

19 

 يوما  
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 التفكير النقدي 

 

 اختبار قصير

 كتاب المدرسة 

 مراجع نحو

 االستقراء 

 الحوار والمناقشة 

 التعلم التعاوني 

 العصف الذهني

 

 عرابهماوإتحديد عناصر المدح والذم 

 

 

 

 يحدد أفعال المدح والذم أن  *

ألسلوبين من غيرهما يميز ا أن  * 

 من األساليب.

المدح  يعرب مكونات جملة أن  * 

 .والذم إعرابا صحيحا

يوظف أسلوب المدح والذم  أن  * 

 توظيفا سليما.

النحو: أسلوب المدح 

 والذم

 

 

 

 

 

 أيام 3

 

 التفكير النقدي

 حل ورقة العمل  

 كتاب المدرسة 

 مراجع نحو

 االستقراء 

 الحوار والمناقشة 

 التعلم الذاتي  

 العصف الذهني 

 

 ختصاص واعرابهمعرفة أسلوب اال

 * أن يتعرف أسلوب االختصاص.

 .* أن يحدد مكوناته

  .أن يعرب أسلوب االختصاص *

 * أن يوظف أسلوب االختصاص.

 سلوب االختصاصأ

 
 

 
 التفكير النقدي 

 

 حل ورقة عمل

  

 المحاكاة 

 التطبيق  

 التعلم التعاوني

 يتعرف البحرالرجز  ويزن أبياتا منه 

 

 أن يتعرف البحرالرجز. *

أن يزن أبياتا شعرية من البحر  *

 الرجز.

العروض: البحر 

 الرجز
 

 االحترام 

 
التعاون/ العمل 

 الجماعي

 التفكير النقدي  

 

 

 اختبار قصير  

 التحليل 

 البحث واإلكتشاف  

التعلم التعاوني الثنائي 

 والجمعي 

 بناء عالقات جيدة مع األقران

تحليل النص واستنتاج مالمح الشعر 

 المعاصر

 أن يشرح النص  *

 أن يحلل النص تحليال أدبيا  *

 أن يحدد الوزن العروضي للقصيدة * 

أن يستنتج بعض مالمح الشعر  *

 المعاصر " النزعة الدرامية "

  قصيدة أبي

 االهتمام 

 األمانة 

 

 اإلبداع 

 

 حل ورقة عمل

 كتاب المدرسة 

 والمراجع

 االستخالص 

 التصنيف 

 التعلم الذاتي

رة شرح  الخاطرة ويحلل الخاط

ويكتشف بعض المالمح الفنية 

 اطرة للخ

 

 ن يشرح الخاطرة * أ

 أن يحلل الخاطرة * 

أن يكتشف بعض المالمح الفنية * 

 للخاطرة " الفكرة "

 خاطرة 

 
 

 مارس

 

 أيام 3
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 التفكير النقدي 

 

 اختبار قصير  

 كتاب المدرسة 

 ومراجع النحو

 االستقراء 

 الحوار والمناقشة 

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

 التعرف على أسلوب اإلستثناء

 التعرف على أنواع المستثنى 

 واعرابه

 أن يتعرف أسلوب اإلستثناء 

 أن يتعرف أدوات اإلستثناء

 أن يتعرف أنواع المستثنى 

 أن يوظف اإلستثناء في أسلوبه 

 أن يعرب المستثنى إعرابا سليما

  أسلوب اإلستثناء
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 ما هي؟
مدة تدريس مجموعة من الدروس التي قد تستمر لعدة أسابيع. عادة  ما  تقيسراسي وهي تظهر أهداف المعلم وإن خطة الوحدة هي خطة للفصل الد

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

 
الخطة الدرسية هي خطة المعلم لدرس واحد فقط، تصف الخطط الدرسية األهداف التعليمية وأساليب التدريس واألنشطة والمهام والمصادر 
 سالمستخدمة وأساليب التعامل مع الفروق الفردية وطرق التقييم بالتفصيل لدرس واحد فقط. يجب أن تصف الخطط الدرسية كيف سيتم تدري

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

 

 الصلة. ويجب أن تشرح خطة الوحدة والخطة الدرسية الكفاءات واألساليب المحددة في خطة مطابقة المنهاج ذ

 
 
 

 كيف يمكن استخدامها؟
   

كدليل إرشادي خالل إعداد الخطط الدرسية ويستخدمون الخطط الدرسية للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية المحددة يستخدم المعلمون خطة الوحدة 
لمنهاج افي دروسهم. يساعد هذان الملفان المعلم في اختيار الكفاءات التي سيتم تدريسها والتدرب عليها في الدرس. يستخدم المعلمون خطة مطابقة 

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

 
 

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

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

 ما يجب توقعه في كل كفاءة في كل مرحلة دراسية.الثاني عشر. توفر مؤشرات األداء هذه توصيفات واضحة ل

 خطط الوحدات والخطط الدرسية
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 أدوات غير جازمة –جواب الشرط  –المفاهيم والمصطلحات: فعل الشرط   تقديمي عرض الجماعي، العمل ، Jigsaw: التعلم استراتيجيات

 التهيئة الحافزة: عرض مجموعة من الجمل )تتضمن أدوات الشرط الجازمة( المراجع:

 أهداف الكفاءة
 /العمل الجماعيالتعلم التعاوني

 ممارسة المرونة واالتفاق المشاركة الوجدانية لتحقيق الهدف المشترك .1
 بانصاف وبنزاهة في المشاركة في عبء العمل والمسؤوليات داخل الفريقالعمل  .2

 األهداف األكاديمية

 أن تتعرف على أدوات الشرط غير جازمة .1
 أن تتعرف على معاني أدوات الشرط غير جازمة .2
 أن توظف أسلوب الشرط وعناصره .3

  

 الوسائل األساليب واألنشطة الزمن التقييم الواجب المنزلي

 الصف  -اللغة       الخطة الدرسية –مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري( 
 عنوان الدرس: أدوات الشرط غير جازمة الصف: الثاني عشر التاريخ:  
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لى البيتي ع حل التطبيق
 107الكتاب صفحة 

مخطط 
 توضيحي
 

التأمل الذاتي 
للطالب 
)بطاقات 
 الخروج(

 
 د 5

 د10

 
 
 
 
 
 
 

 
 د 10

 
 د 15

 
 
 د 15

 
 د 15

 
 د 10

 أوال :
 عرض مجموعة من األمثلة وذلك الستذكار عناصر الجملة الشرطية وأدواته الجازمة .1
حيث يتم توزيع الطالبات في مجموعات فرعية لمناقشة أداة  Jig.sawتقسيم الطالبات في مجموعات وذلك لتطبيق تركيبة  .2

 من أدوات الشرط غير جازمة:
 ( 1رقم:)  97-96على الكتاب صفحة  2-1من كل مجموعة: مناقشة األداة )إذا( واإلجابة عن نشاط 

 ( 2رقم:)  98على الكتاب صفحة  2-1من كل مجموعة مناقشة األداة )لوال( واإلجابة عن نشاط 

 ( 3رقم:)  100على الكتاب صفحة  2-1من كل مجموعة: مناقشة األداة )لو( واإلجابة عن نشاط 

 ( 4رقم)-(5:)  على الكتاب ومناقشة االداة )كلما( 2-1من كل مجموعة: مناقشة األداة )لما( واإلجابة عن نشاط 
 نشطة التالية ألدوات الشرط غير جازمةتعود كل طالبة لمجموعتها األصلية لمناقشتها فيما توصلت إليه واإلجابة عن األ .3
 ( A3يتم التقييم من خالل مخطط توضيحي تقوم كل مجموعة برسمه ألدوات الشرط غير جازمة )على ورقة  .4

 ثانيا :
 مناقشة األنشطة المكتملة كصف دراسي لكل أداة، مالذي تعلمناه؟  .5
 ثم 
 (فرديةيتم من خالل مراعاة الفروق الاالجابة عن التدريب الخارجي ) .6

 والتعايش توظف فيها أدوات الشرط غير جازمةفقرة عن التسامح ( كتابة 1مجموعة ) -
 موظفة  فيها أدوات الشرط غير جازمة جمل عن التسامح( كتابة خمس 2مجموعة ) -
 الصف مع أعمالهن الطالبات شاركت -

 التأمل الذاتي
 ويستخدمن أحد الجمل التالية كبداية:تكتب الطالبات على الورق االصق الملون تأمل ذاتي كبطاقة خروج. 

 " لقد كنت مرنة في مجموعتي عندما كنت.. "
 "لقد أظهرت االتفاق  في مجموعتي عندما كنت.. "

 "لقد أظهرت المشاركة الوجدانية  في مجموعتي عندما كنت.. "

 جهاز الحاسوب
 
 

 الكتاب المدرسي
 
 

 ورقة عمل
 
 
 A3أوراق 
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 ما هي؟

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

الالصفية التي تحدث خالل اليوم المدرسي وجميع األنشطة الالصفية التي تحدث خارج أوقات الدوام المدرسي. إن الهدف من مطابقة 

أن بعض الكفاءات يتم دمجها بطريقة أفضل في برامج األنشطة الالصفية في المدرسة. إنه من  -رسلبعض المدا–هذه األنشطة هو 

 مطابقة األنشطة الالصفية التي يشارك فيها جميع أو أغلبية الطالب. فقط المهم أيضا  األخذ في االعتبار أنه يجب

 

 كيف يمكن استخدامها؟

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

 يجب التركيز عليها مع الطالب.
 

 

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

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

 

 

 

 األنشطة الالصفية مطابقة ةخط
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الطالب المشاركين في النشاط )الصفوف  الكفاءات القيم

 الدراسية(
 النشاط الالصفي تاريخ ووقت النشاط الهدف من النشاط

االحترام، 

التعاطف، 

 األمانةالنزاهة، 

 القيادة

الثقة بالنفس، 

التواصل، التعاون/ 

العمل الجماعي، 

حل المشكالت، 

اإلبداع، المبادرة/ 

 التوجيه الذاتي

لتعزيز مهارات  12 - 10الصفوف من 

القيادة في الطالب 

المختارين. يكون 

الطالب مسؤولين عن 

فعاليات مختلفة في 

المدرسة ويصبحوا 

 قدوة ألقرانهم.

الدراسي. اجتماعات كل خميس خالل العام 

 وقت الظهر

المدرسة )مجلس  قادة

 الطالب(

 النزاهة

 المرونة 

 اإلبداع

 القيادة

الوعي الثقافي/ 

 المواطنة

يقود طالب المرحلة  12 - 10الصفوف من 

الثانوية احتفاالت 

اليوم الوطني في 

 المدرسة

 اليوم الوطني الفصل الدراسي األول

 االحترام

 التسامح

الثقافي/ الوعي 

 المواطنة

الثقة بالنفس، 

التواصل، التعاون/ 

العمل الجماعي، 

حل المشكالت، 

تطوير فهم الفرد  12الصف 

ألهمية أداء مناسك 

 الحج

 العمرة )زيارة مكة( الفصل الدراسي األول

 (12 – 10الصفوف )       نشطة الالصفيةخطة مطابقة األ –مدرسة الصقر الخاصة )المنهاج الوزاري( 
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اإلبداع، المبادرة/ 

 التوجيه الذاتي

جميع القيم مغطاة 

 بدرجات متنوعة

المبادرة/ التوجيه 

 الذاتي

 الثقة بالنفس

 ريادة األعمال

تعزيز وعي الطالب  12 - 10الصفوف من 

 بفرص العمل

 أسبوع العمل الفصل الدراسي الثاني

 االحترام

 النزاهة

الوعي الثقافي/ 

 المواطنة

يتم تكريم الطالب 

على حس المواطنة 

وكونهم قادة 

أساسيين في 

 المدرسة

تكريم الطالب الذين  12الصف 

أضافوا قيم إلى 

المدرسة خالل 

 وجودهم في المدرسة

 حفل تكريم الطالب الفصل الدراسي الثالث

 المرونة

 التسامح

 االهتمام

 الثقة بالنفس

الوعي الثقافي/ 

 المواطنة

تعلم المهارات الجديدة  11 - 10الصفوف من 

 وتعزيز الثقة بالنفس

 أسبوع القرآن مهرجان الحصن

 التسامح

 االحترام

 القيادة

الثقافي/ الوعي 

 المواطنة

تعريف الطالب  10الصف 

 األصغر سنا  برمضان

التعرف على 

احتفاالت عيد 

 األضحى

 احتفاالت عيد األضحى الفصل الدراسي الثالث

 


