
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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 للصف .......... ملف التربية األخالقية              

  م 2019-2018 ولالفصل الدراسي األ             

 

 

 

 

 

 : ............................. اسمي

  

  

 : ............................. صفي

  

 : ............................. أمنيتي

  

لمجموعا    

100 
  

 أنشطة
 صفية  

  

30   

 امللف 
  

70   
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 ............................................................................اســـم  الطالــــب : 

 ......................................................................................:  فالصـــ

 .......................................................................................العمــر : 

 ..........................................................................ترتيبك في العائلة : 

 ............................................................................مكــان الميــــالد : 

 .................................................................................الجنسيــــــة : 

 ..........................................................................رقـــــم الهاتــف  : 

 ..........................................................................قدوتك في الحياة : 

 ..................................................................................هوايــاتـــك : 

 .....................................................................المهارات التي تجيدها : 

 ............................................................المواضيع التي تفضل قراءتها : 

 .......................................................................أعــز صديـــق لـك : 

 .............................................................أتمنى أن أصبح في المستقبل : 
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 مادة التربية األخالقية:معايير تقييم 

درجة 
 الطالب

الدرجة 
 النهائية

 م المعيار

 1 ) المشروع ( األنشطة المنزلية 30 

 2 استبيان الطالب 5 

 3 استبيان ولى األمر 5 

 10 
الملف و إحضاره في الوقت ترتيب و نظافة 

 4 حددمال

 5 كلماتي الجديدة 10 

 والالصفية  األنشطة الصفية 40 

6 

 10  
االلتزام بإحضار كتاب التربية األخالقية  -1

في كل حصة و إحضار جميع األدوات من 
 أقالم و ألوان خشبية.

في الوقت المحدد االلتزام بحضور الحصة  -2

 و عدم التأخير.
االلتزام بقوانين الصف من احترام و  -3

 تعاون و نظام و هدوء.
 التفاعل مع المعلمة أثناء الحصة. -4

 

 10 

 10 

 10 
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  عزيزي ولي األمر : 

 ملا توليه القيادة الرشيدة بمادة التربية األخالقية، وملا تمثله الشراكة الحقيقية بين البيت واملدرسة من أهمية كبيرة  
ً
نظرا

 منا بأهمية دوركم، في تطوير مهارات وقيم سلوكيات 
ً
في نجاح العملية التعليمية، وترسيخ القيم األخالقية اإليجابية، وإيمانا

  أبنائنا املتعلمين. 

في املكان  (  )        بكل دقة، وإعادته إلى املعلم، بوضع إشارة م نأمل منكم التكرم بتعبئة هذا االستبيان عن ابنك

 بأن هذا االستبيان ألغراض البحث، ولن يطلع عليه أحد غير املعلم. شاكرين لكم حسن 
ً
، علما

ً
الذي ترونه مناسبا

 تعاونكم ملا فيه مصلحة أبنائنا املتعلمين. 

  .......................................................................................اسم ولي األمر :   

 أبدا أحيانا دائما العبــــــــــــــارة م

     يتقبل ابنك بسهولة فكرة االنتقال لمدينه أخرى للعيش فيها . 1

     يحتفظ ابنك بألعابك القديمة . 2

     يهتم ابنك بتزين غرفته لتكون مميزة عن باقي الغرف . 3

     تزين وترتيب ونظافة غرفة االستقبال . ليقدم ابنك مالحظاتك حو 4

    أقيم حفل للجاليات بالمدرسة سيحرص على المشاركة في هذا االحتفال . 5

    بالنسبة له.يقدم ابنك لك بعض النصائح حول مظهرك العام إذا كان غير مناسب  6

     ال يبدأ ابنك بالحديث إال عندما يتأكد بأن زميله أنهى كالمه . 7

     يقاطع ابنك زميله أثناء حديثه . 8

     يصر ابنك على رأيه حتى لو كان مخالفا لجميع الحاضرين . 9

     ابنك على استعداد لمشاركة أدواته المدرسية لزميل نسي أدواته . 10

11 
  يبادر ابنك لشراء هدية من مصروفه الخاص لزميله المريض .

   

 مالحظات ولى األمر:
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 

 
  

 استبانة ولي األمر
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 للطالباستبانة تقييم ذاتي 

 عزيزي الطالب : 

 ملا توليه القيادة الرشيدة بمادة التربية األخالقية، وملا يمثله رأيك من أهمية كبيرة في نجاح       
ً
نظرا

 منا بأهمية رأيكم. 
ً
 العملية التعليمية، وإيمانا

في املكان الذي   (   )نأمل منكم تعبئة هذا االستبيان بكل دقة، وإعادته إلى املعلم/ املعلمة، بوضع إشارة

 بأن هذا االستبيان ألغراض البح ترونه
ً
، علما

ً
 . / املعلمة ث، ولن يطلع عليه أحد غير املعلممناسبا

  ...............................................................................................................................................اسم الطالب: 

 أبدا أحيانا دائما العبــــــــــــــارة م

     تتقبل بسهولة فكرة االنتقال لمدينه أخرى للعيش فيها . 1

     .تحتفظ بألعابك القديمة  2

     تهتم بتزين غرفتك لتكون مميزة عن باقي الغرف . 3

     تقدم مالحظاتك حول تزين وترتيب ونظافة غرفة االستقبال . 4

    بالمدرسة ستحرص على المشاركة في هذا االحتفال . أقيم حفل للجاليات 5

6 
لوالدك بعض النصائح حول مظهره العام إذا كان غير مناسب بالنسبة  تقدم
 لك.

   

     ال تبدأ بالحديث إال عندما تتأكد بأن زميلك أنهى كالمه . 7

     تقاطع زميلك أثناء حديثه . 8

     . نتصر على رأيك حتى لو كان مخالفا لجميع الحاضري 9

     المدرسية لزميل نسي أدواته .انت على استعداد لمشاركة أدواتك  10

     ستبادر لشراء هدية من مصروفك الخاص لزميلك المريض . 11

 مالحظات ولى األمر:
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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 مشروع الوحدة
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 مشروع الوحدة
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 مشروع الوحدة
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 الجديدة  كلماتي

 (        الوحدة )        

 

 

  

 يقوم الطالب بكتابة الكلمات الجديدة لكل درس

............... 

............... 
 

............... 

............... 
 

............... 

............... 
 

............... 

............... 
 

............... 

............... 
 

............... 

............... 
 

 

 

 

 كلماتي الجديدة في الدرس 

...........................................................الدرس : عنوان   

ختر احدى الكلمات و عبر عنها بصورة أو رسمة أو كتابة فقرة أو جملة مفيدة.ا  
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 يقوم الطالب بكتابة الكلمات الجديدة لكل درس
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 كلماتي الجديدة في الدرس 

...........................................................عنوان الدرس :   

الكلمات و عبر عنها بصورة أو رسمة أو كتابة فقرة أو جملة  ختر احدىا

 مفيدة.
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 يقوم الطالب بكتابة الكلمات الجديدة لكل درس
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 كلماتي الجديدة في الدرس 

...........................................................عنوان الدرس :   

ختر احدى الكلمات و عبر عنها بصورة أو رسمة أو كتابة فقرة أو جملة مفيدة.ا  
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: إعداد ملف إنجاز الطالب الهدف من  

 

 

 

 

 

www.almanahj.com


