معلم المادة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

الوعي الصحي

ﻣﺪﺧﻞ الوحﺪة الرابعة

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٣

التمهيد

هذا الدرس هو الدرس اﻷول ﻓﻲ الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،وهو ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣدﺧﻼ ً للوحدة ﻹثﺎرة ﻣيول
الﺘﻼﻣيذ ﺑﺎلﻨﺴﺒﺔ لمحور الوحدة ،والﺘﻌﺮف علﻰ ﺧﺒﺮاتهم وواقﻌهم ﺑﺎلﻨﺴﺒﺔ للمحور ،ونصوص وﻣهﺎرات الوحدة
الﺘﻲ سيدرسونهﺎ.
سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ ثﻼث حصﺺ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع اﻷول ،الﻨشﺎطﺎن ١و.٢
سأعﺮض صورة لشﺨﺺ ﻳﺘﺒﺮع ﺑﺎلدم وسأطلب ﻣﻦ الﺘﻼﻣيذ الﺘﻌليق عليهﺎ؛ ﻛﺘمهيد لهذه الحصﺔ )إثﺮاء (٣
الحصﺔ الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع اﻷول ،الﻨشﺎطﺎت ٣و٤و.٥
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻛيف تﻨﺘﻘﻞ اﻷﻣﺮاض؟
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع اﻷول ،الﻨشﺎطﺎن ٦و.٧
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﻌﺮض دعﺎء زﻳﺎرة المﺮﻳض علﻰ لوحﺔ أﻣﺎم الطﻼب وأسألهم:
ﻣﺎ هذا الدعﺎء؟
ﻣﺘﻰ ﻳﻘﺎل؟
الهدف

الزمن

تحديد شخصيات القصة

15

مشاركة في اﻹجابة عن اﻷسئلة

15

١

التقويم
تشخيصي

اﻷهداف

النوع

السؤال

ختامي

٣

)من أعراض مرض اﻻنفلونزا(
اختر اﻹجابات الصحيحة فيما
يلي

صواب
وخطأ

أكمل الفراغ التالي :وصل عدد
البنوك المركزية للدم في
المملكة إلى.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

النوع

استشعار مصائب اﻵخرين.

10

الوباء الذي ينتقل عن طريق
التبرع بالدم الملوث

صواب
وخطأ

اﻻستراتيجيات

 التعلم التعاوني

يستمع التﻼميذ للقصة ،ثم يجيبون على فقرات
النشاط  ١و ٢بشكل ثنائي

سأوجّه التﻼميذ إلى تنفيذ نشاط .٢

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

س أقرأ القص ة  -الموج ودة ف ي )إث راء  - (٢عل ى
التﻼمي ذ ،ث م أطل ب م نهم اﻹجاب ة عل ى فق رات نش اط ١
بعد استماعهم للقص ة ،وس أعيد ق راءة ال نص إذا رأي ت
حاجتهم لﻺعادة.

اﻻثراء
اﻻسم

النص

٢

تكويني

التكاليف المنزلية

صواب أو خطأ :زمن
القصة في فصل
الصيف
أوقفت المملكة استيراد
الدم من الخارج لتﻼفي
نقل بعض اﻷمراض.
صواب أو خطأ
صح أو خطأ :انكسرت
علبة الدواء من سالم
عندما تعثر في حجر
فسقط

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

الوعي الصحي

نﺺ الفهم القرائي :المعلبات الغذائية

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٥

التمهيد

هذا هو الدرس الﺜﺎنﻲ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ ﺧمﺲ حصﺺ ﻣﻦ
اﻷسﺒوع اﻷول ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع اﻷول :قﺮاءة نﺺ الفهم الﻘﺮائﻲ علﻰ الﺘﻼﻣيذ ،وحﻞ حﻘﻞ )أﻛﺘشف( ﻣﻦ قﺒﻞ الﺘﻼﻣيذ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎﻷسﺌلﺔ الﺘﺎليﺔ:
ﻣﺎوسﺎئﻞ حفﻆ اﻷغذﻳﺔ؟
ﻣﺎ أنواع المﻌلﺒﺎت الغذائيﺔ الﺘﻲ تفضلهﺎ؟
ﻣﺎ الشﺮوط الصحيﺔ الﺘﻲ ﻳﺠب تواﻓﺮهﺎ ﻓﻲ الطﻌﺎم؛ ليكون نﺎﻓﻌﺎً؟
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع اﻷول :قﺮاءة الﻨﺺ  +حﻘﻞ )أن ّ
مﻲ لغﺘﻲ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤاليﻦ الﺘﺎلييﻦ:
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻛلمﺔ )ﻣﺮادف(؟
ﻣﻌﻨﻰ ﻛلمﺔ )ﺿد(؟
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع اﻷول :قﺮاءة الﻨﺺ  +حﻘﻞ )أﻓهم(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑإحضﺎر عدة ﻣﻌلﺒﺎت غذائيﺔ تكون أحدهﺎ سليمﺔ ،والﺜﺎنيﺔ ﻓيهﺎ اعوجﺎج ،والﺜﺎلﺜﺔ انﺘفﺎخ ،والﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻨﺘهيﺔ الصﻼحيﺔ ،وأجﻌلهﺎ ﺑيﻦ أﻳدي تﻼﻣيذي وأطلب ﻣﻨهم تحدﻳد ﻣدى صﻼحيﺘهﺎ لﻼسﺘهﻼك اﻵدﻣﻲ.
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع اﻷول :قﺮاءة الﻨﺺ  +حﻘﻞ )أﺑدي رأﻳﻲ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑأﺧذ آراء تﻼﻣيذي عﻦ المﻌلﺒﺎت الغذائيﺔ وتأثيﺮهﺎ علﻰ الصحﺔ.
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع اﻷول :قﺮاءة الﻨﺺ قﺮاءة جهﺮﻳﺔ ﻣﻦ قﺒﻞ الﺘﻼﻣيذ جميﻌهم.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻛم ﻣﺮة تﺘﻨﺎول المﻌلﺒﺎت الغذائيﺔ ﻓﻲ اﻷسﺒوع؟
الزمن

الهدف

اكتشاف معاني الكلمات من الترادف
والتضاد

١

تشخيصي

النوع

استنتاج من النص الطرق الصحيحة
للتعامل مع المعلبات

٣

أكمل الفراغ التالي :وسيلة من
وسائل حفظ اﻷطعمة.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 حﻞ المشكﻼت

المواد التعليمية
المساندة

المادة

15
ختامي

من بعض العﻼمات التي تدل
على فساد اﻷطعمة
المعلبة..................

صواب
وخطأ

النوع

٢

تكويني

السؤال

20

من المراحل التي يمر بها تعليب
الﻐذاء.............

صواب
وخطأ

المناقشة مع المعلم والزمﻼء في طرح اﻷدلة
واﻷمثلة للمشكلة ثم إبداء وجهة نظره حولها.

س أطرح مش كلة )اﻵث ار الس لبية ﻻس تخدام المعلب ات
الﻐذائية على صحة اﻹنسان( ،وأناقشها مع تﻼميذي

الوحدة

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

س تحتاج إل ى تق ديم مش كﻼت واقعي ة تناس ب الط ﻼب
لمناقش تها معه م ،وت رك الط ﻼب يعمل ون متع اونين
لحله ا ،وش جع عل ى تطبي ق التق ويم ال ذاتي وتق ويم
اﻷقران.

اﻻثراء
اﻻسم

النص

اﻷهداف

اﻹجابة عن أسئلة الدرس

التقويم

15

التكاليف المنزلية

من أسباب اللجوء إلى
صناعة اﻷغذية المعلبة
هو قلة الوقت ﻹعداد
الطعام
من اﻻحتياطات التي
يلزم اﻷخذ بها عند
استخدام المعلبات
استخدامها دون غسلها
المعاملة الحرارية
للمعلبات تقضي على
الفساد )الفساد معناها(
اﻹصﻼح

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

عرض بوربوينت لنص الفهم القرائي
السادس اﻻبتدائي | الفصل الدراسي الثاني | لغتي | الوحدة الرابعة :المعلبات الغذائية

موضوع الدرس

المشرف التربوي

الفصل الدراسي

التاريخ

عدد الحصص

قائد المدرسة

لﻐتي

الوعي الصحي

الثاني

الصنف اللغوي :المصادر

٢

التمهيد

هذا الدرس هو الدرس الﺮاﺑع ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،سأؤدﻳه ﻓﻲ حصﺘيﻦ ﻣﻦ اﻷسﺒوع
الﺜﺎنﻲ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎنﻲ :شﺮح )المصﺎدر(  +نشﺎط .١
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑكﺘﺎﺑﺔ أﻓﻌﺎل علﻰ الﺴﺒورة ﻳطﺮحهﺎ الﺘﻼﻣيذ )ﻣﺎض ،ﻣضﺎرع ،أﻣﺮ( ثم أﻛﺘب ﻣصدر ﻛﻞ
ﻓﻌﻞ وأطلب ﻣﻨهم الﻨﺴج علﻰ غﺮاره ﺑطﺮح أﻓﻌﺎل ﻣﻦ قﺒلﻲ وهم ﻳأتون ﺑمصﺎدرهﺎ.
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎنﻲ :نشﺎط ٢و.٣
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑطﺮح أﻓﻌﺎل علﻰ الﺘﻼﻣيذ وأطلب ﻣﻨهم اﻹتيﺎن ﺑﺎلمصدر ،ﻣﺜﻞ) :لﻌب  /لﻌﺒﺎً ،ذاﻛﺮ /
ﻣذاﻛﺮ ًة ،نﺎﻓﺲ  /ﻣﻨﺎﻓﺴ ًﺔ ،ﺧﺎط  /ﺧيﺎطﺔ(ً
الزمن

الهدف

اﻷهداف

النوع

٣

تكويني

أكمل الفراغ بمصدر مناسب:
حفظ الولد الدرس.........

صواب
وخطأ

ختامي

أكمل الفراغ التالي :استقبل
الملك الضيوف.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 التقويم ﻣﻦ أجﻞ التعلم

المواد التعليمية
المساندة

المادة

السؤال

استشعار أهمية قواعد اللﻐة العربية.

10

٢

تشخيصي

التعليم مهم في الحياة )استخرج
المصدر من المثال السابق(

صواب
وخطأ

الوحدة

معلم المادة

اختيارات
من متعدد

دور المتعلم

تحديد اﻻحتياجات التعليمية للطﻼب ،تقديم تﻐذية راجعة
مناسبة وفورية للطﻼب ،بناء استراتيجيات للتدريس
المتمايز للطﻼب.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

ملء الفراغات بالمصدر المناسب

15

١

التقويم

النص

معرفة المصادر

10

التكاليف المنزلية

تحديد احتياجاته التعليمية والعمل على تعزيز
نقاط قوته ومعالجة نقاط الضعف لديه.

المصدر :اسم من لفظ
الفعل يدل على حدث
مجرد من الزمن
أكرم الرجل ضيفه
إكراما )مصدر الفعل
أكرم هو إكرام(
استخرج المصدر من
العبارة التالية) :إن
ضرسك قد نُخِ ر بسبب
إهمالك(

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

لغتي الجميلة للصف السادس المصادر
الصنف اللغوي المصادر الوحدة الرابعة لغتي الجميلة الصف السادس اﻻبتدائي

موضوع الدرس

المشرف التربوي

الفصل الدراسي

التاريخ

عدد الحصص

قائد المدرسة

لﻐتي

اﻹستراتيجية القرائية :الجﺪول الذاتي

الوعي الصحي

٤

الثاني

التمهيد

هذا الدرس هو الدرس الﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،سأؤدﻳه ﻓﻲ أرﺑع حصﺺ ﻣﻦ
اﻷسﺒوع الﺜﺎنﻲ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎنﻲ :شﺮح إسﺘﺮاتيﺠيﺔ الﺠدول الذاتﻲ  +الﺨطوة اﻷولﻰ والﺨطوة الﺜﺎنيﺔ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ هﻲ اﻻسﺘﺮاتيﺠيﺎت الﻘﺮائيﺔ الﺴﺎﺑﻘﺔ الﺘﻲ سﺒق أن تﻌلمﺘهﺎ؟
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎنﻲ :الﺨطوة الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اسﺘﺮاتيﺠيﺔ الﺠدول الذاتﻲ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤاليﻦ الﺘﺎلييﻦ:
ﻣﺎ هﻲ الﺨطوة اﻷولﻰ ﻣﻦ ﺧطوات الﺠدول الذاتﻲ لﺘﻌميق الﻘﺮاءة؟
ﻣﺎ هﻲ الﺨطوة الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ ﺧطوات الﺠدول الذاتﻲ لﺘﻌميق الﻘﺮاءة؟
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎنﻲ :الﺨطوة الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ إسﺘﺮاتيﺠيﺔ الﺠدول الذاتﻲ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎﻷسﺌلﺔ الﺘﺎليﺔ:
ﻣﺎ هﻲ الﺨطوة اﻷولﻰ ﻣﻦ ﺧطوات الﺠدول الذاتﻲ لﺘﻌميق الﻘﺮاءة؟
ﻣﺎ هﻲ الﺨطوة الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ ﺧطوات الﺠدول الذاتﻲ لﺘﻌميق الﻘﺮاءة؟
ﻣﺎ هﻲ الﺨطوة الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ ﺧطوات الﺠدول الذاتﻲ لﺘﻌميق الﻘﺮاءة؟
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎنﻲ :تطﺒيق الﺨطوات اﻷرﺑع ﻣﻦ إسﺘﺮاتيﺠيﺔ الﺠدول الذاتﻲ علﻰ نﺺ
إﺧﺒﺎري.
ً
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﻌﺮض الﺠدول الذاتﻲ أﻣﺎم الﺘﻼﻣيذ ﻓﺎرغﺎ ،وأطلب ﻣﻨهم ﻛﺘﺎﺑﺔ أعمدة الﺠدول ﺑشكﻞ
صحيح ،ثم أسألهم عﻦ المﻘصود ﻣﻦ ﻛﻞ عمود.
الهدف

اﻷهداف

النوع

تكويني

السؤال

تقدير أهمية الجدول الذاتي في تعميق
فهم النصوص

10

٢

تشخيصي

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 عقود التعلم

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

دور المتعلم

إعداد العقود بش كل مبس ط ،وعرض ها بش كل مقن ع
للطال ب ،ومراع اة مي ول وخب رات الط ﻼب الس ابقة
وطبيع ة الم واد الدراس ية ،والت دخل إذا اس تلزم اﻷم ر
لتقديم المساعدة لطالب وتذليل الصعاب.
-تقديم التﻐذية الراجعة.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

ملء عناصر الجدول الذاتي على
موضوع ما.

20

التقويم

في اﻹستراتيجية القرائية
)الجدول الذاتي( يكتب المعلم في
عمود ما أعرفه؟.........
)ما تعلمته؟( في العمود الثالث
من اﻹسترتيجية القرائية
)الجدول الذاتي( نكتب
إستراتيجية التدريس التي
يستخدمها المعلم في العمود
اﻷول من )الجدول الذاتي( هي

صواب
وخطأ

النص

معرفة إلى عناصر الجدول الذاتي

15

١

٣

الزمن

التكاليف المنزلية

التفاوض حول العقد وأن يخطو الطالب بنفسه
خطوات محسوبة للوصول للهدف ،وتنفيذ
اﻷنشطة والتكليفات ،مع وجود الدافعية
واﻹحساس بقيمة الذات.

اﻹستراتيجية القرائية
)الجدول الذاتي( يتكون
من أربعة أعمدة
اﻹستراتيجية القرائية
)الجدول الذاتي( يتكون
من ثﻼثة أعمدة
صواب أو خطأ .العمود
الثالث في اﻹستراتيجية
القرائية )الجدول
الذاتي( هو ما أعرفه؟

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

الوعي الصحي

نﺺ اﻻستماع) :ﻣنجم الكالسيوم(

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التاريخ

التمهيد

هذا هو الدرس الﺴﺎدس ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،سﺘؤدي هذا الدرس ﻓﻲ حصﺔ واحدة
)الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎلث(.
سأﻣ ّ
هد لهذا الدرس ﺑﺎلﺴؤاليﻦ الﺘﺎلييﻦ:
ﻣﺎ الطﺮق الﺘﻲ تﺴﺘﺨدﻣهﺎ ﻓﻲ المﻨزل لمكﺎﻓحﺔ الﺒﻌوض؟
ﻣﺎذا تﻌﺮف عﻦ حمﻰ الضﻨك؟
الزمن

الهدف

معرفة إلى معاني المفردات الجديدة.

التقويم

15

١

التكاليف المنزلية

تقدير أخطار حمى الضنك

10

النوع

٢

٣

السؤال

ملء الملحوظات الخاصة بالدرس

20

تكويني

النوع

اﻷهداف

ينتشر مرض حمى الضنك
بسبب لدغة

صواب
وخطأ

تشخيصي

في حالة اﻹصابة  -ﻻ قدر الله -
بحمى الضنك

النص

من أعراض حمى الضنك

صواب
وخطأ

صواب
وخطأ

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 التقويم ﻣﻦ أجﻞ التعلم

المواد التعليمية
المساندة

المادة

دور المتعلم

تحديد اﻻحتياجات التعليمية للطﻼب ،تقديم تﻐذية راجعة
مناسبة وفورية للطﻼب ،بناء استراتيجيات للتدريس
المتمايز للطﻼب.

اﻻثراء
اﻻسم

الوحدة

معلم المادة

تحديد احتياجاته التعليمية والعمل على تعزيز
نقاط قوته ومعالجة نقاط الضعف لديه.

تكون الوفاة بسبب
حمى الضنك النزفية
بنسبة  ٤٠ - ٢٠في
المية
من طرق الوقاية من
حمى الضنك الجلوس
قرب بؤر تراكم المياه
حمى الضنك مرض
فيروسي ينتشر من
خﻼل لدغات ذكور
البعوض المصاب
بالفيروس

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

نص اﻻستماع الوحدة الرابعة حمى الضنك
السادس اﻻبتدائي الفصل الدراسي الثاني نص اﻻستماع حمى الضنك

موضوع الدرس

المشرف التربوي

الفصل الدراسي

التاريخ

عدد الحصص

قائد المدرسة

لﻐتي

الوعي الصحي

الثاني

بنية النﺺ :الوصايا الخمس ﻷسنان صحية

٢

التمهيد

هذا هو الدرس الﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،سﺘؤدي هذا الدرس ﻓﻲ حصﺘيﻦ ﻣﻦ
اﻷسﺒوع الﺜﺎلث ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎلث :الﺘﻌﺮﻳف ﺑﺎلﻨﺺ اﻹرشﺎدي وﺧصﺎئصه ،نﺺ )الوصﺎﻳﺎ الﺨمﺲ ﻷسﻨﺎن
صحيﺔ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤاليﻦ الﺘﺎلييﻦ:
ّ
ﻣﺎهﻲ الطﺮق الﺘﻲ تﻘدم ﺑهﺎ المﺮاﻛز الصحيﺔ اﻹرشﺎدات للﻨﺎس؟
ﻛيف نحﺎﻓﻆ علﻰ أسﻨﺎنﻨﺎ ﺑصحﺔ جيدة؟
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎلث :الﺘطﺒيق علﻰ الﻨﺺ اﻹرشﺎدي )ﻛيف تﺨزن اﻷدوﻳﺔ ﺑأسلوب صحيح؟(.
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎهﻲ المكوّنﺎت الﺮئيﺴﺔ للﻨﺺ اﻹرشﺎدي؟
الزمن

الهدف

معرفة إلى الوصايا الخمس ﻷسنان
صحية

١

النوع

استشعار أهمية المحافظة على أسنانه.

10

السؤال

اﻹجابة عن أسئلة النص

15

تكويني

النوع

اﻷهداف

مجاﻻت نص الوصايا الخمس
هي إرشادات

صواب
وخطأ

تنظيف اﻷسنان بالفرشاة يكون
ختامي

النص

من طرق مكافحة التسوس

صواب
وخطأ

تشخيصي

٢

٣

التقويم

20

التكاليف المنزلية

صواب
وخطأ

دور المعلم

دور المتعلم

تحديد المفاهيم العلمية والمبادئ التي سيتم تعلمها وطرحها
في صورة تساؤل أو مشكلة ،وإعداد المواد التعليمية
الﻼزمة لتنفيذ الدرس ،وصياغة المشكلة على هيئة أسئلة
فرعية بحيث تنمي مهارة فرض الفروض لدى الطﻼب،
وتحديد اﻷنشطة أو التجارب اﻻكتشافية التي سينفذها الطﻼب

اكتشاف اﻷفكار والحلول بأنفسهم لكي يشعروا
بالرضى والرغبة في مواصلة التعلم .ومعالجة
المعلومات وتحليلها والربط بينها لكي يصلوا إلى
معلومات جديدة باستخدام عمليات اﻻستقراء أو
اﻻستنباط أو أي طريقة أخرى ،واﻻعتماد على
أنفسهم في ذلك باستخدام معلوماتهم السابقة.

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 التعلم باﻻكتشاف

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

معلم المادة

النص اﻹرشادي :عبارة
عن التوجيهات
والتعليمات التي نقدمها
لﻶخرين
من خصائص النص
اﻹرشادي يكتب العنوان
بخط مثل بقية النص
لمراقبة اللثة ﻻ أتناول
أي دواء قبل مراجعة
الطبيب

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

أسناني ألماسي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

الوحدة

المادة
لﻐتي

الوعي الصحي

التاريخ

الفصل الدراسي
موضوع الدرس
اﻷلف الليّنة  -الرسم الكتابي :كتابة عبارات بخﻂ النسخ
الثاني

عدد الحصص
٦

التمهيد

هذا هو الدرس الﺘﺎسع ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ سﺖ حصﺺ ،سﺘكون
ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎلث :حﻘﻞ )أتذﻛّﺮ( و حﻘﻞ )أسﺘمع وأﻛﺘب(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑكﺘﺎﺑﺔ ﻛلمﺎت أواﺧﺮهﺎ ألف ليّﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ) :عصﺎ ،ﻓﺘﻰ ،نﺠوى ،أعيﺎ( وأطلب ﻣﻦ تﻼﻣيذي ﻣﻌﺮﻓﺔ
اسمهﺎ.
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎلث :حﻘﻞ ) ّ
أرسخ تﻌلّمﻲ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ّ
ﻣﺎ هﻲ صور اﻷلف اﻷليﻨﺔ؟ وﻣﺎ الفﺮق ﺑيﻨهمﺎ؟
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎلث) :تﻌلّمﺖ قواعد ﻻ أنﺴﺎهﺎ( ص ٥٢و حﻘﻞ )أطﺒ ّق(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑكﺘﺎﺑﺔ ﻛلمﺎت علﻰ الﺴﺒورة ﺑﻌضهﺎ صحيح وﺑﻌضهﺎ ﺧﺎطئ ،ثم أطلب ﻣﻦ تﻼﻣيذي اﻛﺘشﺎف
الﺨطأ وتصحيحه) .أﺑﺎ = أتﻰ ،إلﻰ ،عﻼ ،نمﻰ = نمﺎ ،دعﻰ = دعﺎ ،سمﺎ ،أحيﺎ(
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎلث :تﻨفيذ نشﺎط رقم  ٨ﻓﻲ ﻛﺘﺎب الﻨشﺎط.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑإﺧﺮاج الطﻼب علﻰ الﺴﺒورة لكﺘﺎﺑﺔ جمﻞ تحﺘوي ﺑﻌض ﻛلمﺎتهﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮهﺎ علﻰ ألف ليّﻨﺔ.
الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺮاﺑع :اﻹﻣﻼء اﻻﺧﺘﺒﺎري.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ هﻲ قﺎعدة اﻷلف الليﻨﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻻسم والفﻌﻞ والحﺮف؟
الحصﺔ الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺮاﺑع :ﻣكوّن )الﺮسم الكﺘﺎﺑﻲ( ﻛﺘﺎﺑﺔ عﺒﺎرات ﺑﺨﻂ الﻨﺴخ.
سأﻣهد لهذه الحصﺔ ﺑﻌﺮض لوحﺘيﻦ ﻣكﺘوﺑﺘيﻦ ﺑﺨﻂ اليد ،إحداهمﺎ ﺑﺨﻂ حﺴﻦ واﺿح ﻣﻘﺮوء ،واﻷﺧﺮى ﺑﺨﻂ غيﺮ واﺿح،
وأطلب ﻣﻦ الﺘﻼﻣيذ الﺘﻌليق عليهمﺎ .الصورتﺎن ﻣوجودتﺎن ﻓﻲ الصور الﺘﻌليميﺔ )ﻣﻘﺘﺮح وسيلﺔ(
الزمن

الهدف

معرفة قواعد رسم اﻷلف اللينة المتطرفة

20

كتابة كلمات بها ألف لينة متطرفة

15

١

التكاليف المنزلية

التقويم

النوع

استشعار بأهمية الكتابة الصحيحة.

20
ختامي

٣

السؤال

٢

تكويني

)يحيى/يحيا(
أيهما صواب )الحلوى -
الحلواء(.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

كتبت اﻷلف اللينة في
كلمة قضى على صورة
الياء ﻷنها فعل ثﻼثي
وتقلب ياء في المضارع

صواب
وخطأ

دور المتعلم

تحفيز الطﻼب على توليد اﻷفكار اﻹبداعية حول موضوع
معين ،ومناقشتهم في اﻷفكار المطروحة من أجل تقييمها
وتصنيفها إلى أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

اﻷهداف

الفرق بين كلمتي

صواب
وخطأ

تشخيصي

النص

ترسم اﻷلف اللينة في آخر

صواب
وخطأ

اﻷلف اللينة تكتب قائمة
)ا( أو ياء غير
منقوطة
ترسم اﻷلف اللينة في
آخر اﻷفعال ياء بدون
نقاط إذا قلبت واو في
المضارع

الوسائل التعليمة

توليد أكبر عدد ممكن من اﻷفكار بشكل تلقائي
وسريع وحر والتي يمكن بواسطتها حل المشكلة
مع احترام أراء أقرانه وتقديرها ،واﻻستفادة من
أفكارهم ،من خﻼل تطويرها والبناء عليها.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

حل لغتي كتاب النشاط الظاهرة اﻹمﻼئية
السادس اﻻبتدائي|الفصل الدراسي الثاني|لغتي |الوحدة الرابعة )الظاهرة اﻻمﻼئية( اﻷلف اللينة المتطرفة
الصف السادس الفصل الدراسي الثاني  -مادة لغتي -اﻷلف اللينة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

الوعي الصحي

النﺺ الشعري :وصف الحمى

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٣

التمهيد

هذا الدرس هو الدرس الﻌﺎشﺮ ﻓﻲ الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،وسأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ ثﻼث
حصﺺ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺮاﺑع :قﺮاءة الﻨﺺ الشﻌﺮي )وصف الحمﻰ(  +حﻘﻞ )أﻛﺘشف( وحﻘﻞ )أنمﻲ
لغﺘﻲ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎذا تﻌﺮف عﻦ الحمﻰ؟ وﻣﺎهﻲ أعﺮاﺿهﺎ؟
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺮاﺑع :حﻘﻞ )أﻓهم وأحلﻞ( وحﻘﻞ )أتذوّق(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎﻣﻌﺎنﻲ الكلمﺎت الﺘﺎليﺔ:
)المطﺎرف والحشﺎﻳﺎ ،الﺴﻘﺎم ،ﺑﻨﺖ الدهﺮ(.
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺮاﺑع :اسﺘظهﺎر الﻨﺺ الشﻌﺮي )وصف الحمﻰ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﱠ
ﻣﻦ قﺎئﻞ نﺺ )وصف الحمﻰ(؟ وﺑم شﺒ ّه الشﺎعﺮ الحمﻰ؟
الهدف

١

الزمن

النوع

اﻷهداف

استشعار خطورة المرض وأهمية
المحافظة على صحته

15

٢

٣

تكويني

السؤال

اختيار المعنى المناسب لﻸبيات

20

تشخيصي

ختامي

البيت الذي يصور الشاعر فيه
المصائب تحيط به من كل
جانب
تبيت الحمى كما صورها
الشاعر في

صواب
وخطأ

الزائرة التي يتحدث
عنها الشاعر هي
الحمى
المصاب بالحمى اليوم
ﻻ يعاني مثل ما عانى
المتنبي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل التطبي ق ،وتقس يم
اﻷدوار ب ين الط ﻼب ،وط رح س ؤاﻻ ي رتبط بال درس أو
مش كلة ذات نهاي ة مفتوح ة ،وتق ديم تﻐذي ة راجع ة
للطﻼب.
سأوجّه التﻼميذ إلى تنفيذ نشاطات حقلي )أفه م وأحل ل(
أتذوق(.
و) ّ

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

15

التقويم

بنت الدهر تعني

صواب
وخطأ
النص

اكتشاف معاني الكلمات من خﻼل المعجم

التكاليف المنزلية

قائل نص وصف الحمى
هو أحمد شوقي

التفكير بشكل فردي في المشكلة المطروحة،
ت عا ٍل
ومشاركة أحد زمﻼئه في التفكير بصو ٍ
والمشاركة في عملية التعلم.
ينفذ التلميذ نشاطات حقلي )أفهم وأحلل( و
أتذوق(
) ّ

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

إنشاد النص الشعري :وصف الحمى ـ للصف السادس
لغتي الجميلة للصف السادس  -درس وصف الحمى

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

الوعي الصحي

الوظيفة النحوية :رفع الفعﻞ المضارع

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٦

التمهيد

هذا هو الدرس الحﺎدي عشﺮ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ سﺖ حصﺺ.
تكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺮاﺑع :نصب اﻷﻓﻌﺎل المضﺎرعﺔ ،حﻘﻞ )ﻣﻨﺎقشﺔ واسﺘﻨﺘﺎج(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎهﻲ أنواع الفﻌﻞ؟
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺮاﺑع :حﻘﻞ )ﻣﻨﺎقشﺔ واسﺘﻨﺘﺎج(  +قواعد تﻌلمﺘهﺎ ﻻ أنﺴﺎهﺎ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎهﻲ حﺮوف نصب الفﻌﻞ المضﺎرع؟
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺮاﺑع :حﻘﻞ )أطﺒ ّق(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎهﻲ أنواع الفﻌﻞ المضﺎرع؟ وﻣﺎ عﻼﻣﺔ نصب ﻛﻞ نوع؟
الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺨﺎﻣﺲ :ﻛﺘﺎب الﻨشﺎط ،الﻨشﺎطﺎت ١٧و.١٨
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلطلب ﻣﻦ الﺘﻼﻣيذ اﻹتيﺎن ﺑفﻌﻞ ﻣضﺎرع ووﺿﻌه ﻓﻲ جملﺔ ﻣفيدة ثم إدﺧﺎل حﺮف نصب عليهﺎ.
الحصﺔ الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺨﺎﻣﺲ :ﻛﺘﺎب الﻨشﺎط ،الﻨشﺎطﺎت ١٩و٢٠و٢١
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلطلب ﻣﻦ الﺘﻼﻣيذ اﻹتيﺎن ﺑفﻌﻞ ﻣضﺎرع ووﺿﻌه ﻓﻲ جملﺔ ﻣفيدة ثم إدﺧﺎل حﺮف نصب عليه
ﺑحيث ﻳكون ﻣﺮة صحيح اﻵﺧﺮ وﻣﺮة ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ وﻣﺮة ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل الﺨمﺴﺔ.
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺨﺎﻣﺲ :حﻘﻞ )أﺑﻨﻲ ﻣﻌﺠمﻲ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎب الﻨشﺎط
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎذا تﻌﺮف عﻦ الحﻘﻞ المﻌﺠمﻲ؟
الهدف

١

الزمن

معرفة أدوات رفع الفعل المضارع

15

بيان عﻼمات الرفع المتعددة

20

اﻷهداف

النوع

ختامي

السؤال

15

اﻷفعال الخمسة هي كل فعل
مضارع اتصل به

صواب
وخطأ

العاملون لن يقصروا
في عملهم .الفعل
يقصروا منصوب
وعﻼمة نصبه حذف
النون
اغسل فمك بمعقم كي
يطهره .الفعل يطهر
منصوب وعﻼمة نصبه
الفتحة المقدرة

النوع

٣

استشعار أهمية القواعد النحوية تحدثا
وكتابة.

تكويني

أدوات نصب الفعل المضارع
هي##

صواب
وخطأ

عﻼمة نصب الفعل المضارع
صحيح اﻵخر

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

تحفيز الطﻼب على توليد اﻷفكار اﻹبداعية حول موضوع
معين ،ومناقشتهم في اﻷفكار المطروحة من أجل تقييمها
وتصنيفها إلى أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

اﻻثراء
اﻻسم

النص

٢

التقويم
تشخيصي

التكاليف المنزلية

حروف العلة ثﻼثة وهي
)ا  -و  -ي(

الوسائل التعليمة

توليد أكبر عدد ممكن من اﻷفكار بشكل تلقائي
وسريع وحر والتي يمكن بواسطتها حل المشكلة
مع احترام أراء أقرانه وتقديرها ،واﻻستفادة من
أفكارهم ،من خﻼل تطويرها والبناء عليها.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
 MP3السادس اﻻبتدائي | الفصل الدراسي الثاني | لغتي|الوحدة الرابعة:الوظيفة النحوية لنصب اﻷفعال المضارعة
MP3

المشرف التربوي

قائد المدرسة

موضوع الدرس
الوحدة
الوعي الصحي نﺺ إرشادي  -أتواصﻞ شفهيا ً :تقﺪيم إرشادات شفهية

المادة
لﻐتي

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٥

التمهيد

هذا هو الدرس الﺜﺎنﻲ عشﺮ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ الصحﻲ( ،سأؤدﻳه ﻓﻲ ﺧمﺲ حصﺺ ﻣﻦ
اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺨﺎﻣﺲ :الﻨشﺎطﺎت ﻣﻦ .٣-١
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑمﺮاجﻌﺔ ﻣكوّنﺎت الﻨﺺ اﻹرشﺎدي ﻣع الﺘﻼﻣيذ )إثﺮاء .(٢
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺨﺎﻣﺲ :اﻻسﺘﻌداد والﺘدرّب علﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ الﻨﺺ اﻹرشﺎدي.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻛيف تكﺘب نصﺎ إرشﺎدﻳﺎ؟
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺨﺎﻣﺲ :عﺮض إنﺠﺎزات الﺘﻼﻣيذ وﻣﻨﺎقشﺘهﺎ.
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺴؤال الﺘﻼﻣيذ ع ّ
سأﻣ ّ
مﺎ أنﺠزوه ﻣﻦ أعمﺎل ﻛﺘﺎﺑيﺔ.
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺨﺎﻣﺲ :تﻌﺮﻳف الﺘﻼﻣيذ ﺑكيفيﺔ تﻘدﻳم عﺮض شفهﻲ لﻨﺺ إرشﺎدي.
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ً
ﻛيف تﻘدم عﺮﺿﺎ شفهيﺎ لﻨﺺ إرشﺎدي؟
ً
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ :ﻳﻌﺮض الﺘﻼﻣيذ اﻹرشﺎدات شفهيﺎ أﻣﺎم زﻣﻼئهم ،وتﻘوﻳمهم.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺘﻘدﻳم ﺑﻌض اﻹرشﺎدات اﻹلﻘﺎئيﺔ لﺘﻼﻣيذي.
الهدف

معرفة إلى الخصائص البنائية للنص
اﻹرشادي

١

15

كيف يصلي المريض؟
تشخيصي

اﻷهداف

النوع

استشعار أهمية النص اﻹرشادي في
حياتنا

15

السؤال

تحليل بنية النص اﻹرشادي

20

تكويني

كيف تتصفح كتابا؟ مطروح في
قائمة وأعدد اﻹرشادات
كيف تكسب أصدقاءك؟

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

تعرض التعليمات
والتوجيهات بوضوح؛
وفي جمل قصيرة

اختيارات
من متعدد

دور المتعلم

ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل التطبي ق ،وتقس يم
اﻷدوار ب ين الط ﻼب ،وط رح س ؤاﻻ ي رتبط بال درس أو
مش كلة ذات نهاي ة مفتوح ة ،وتق ديم تﻐذي ة راجع ة
للطﻼب.
س أوجّه التﻼمي ذ إل ى تنفي ذ النش اطات لحق ل )أتواص ل
كتابيا(

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٣

التقويم

صواب
وخطأ
النص

٢

الزمن

التكاليف المنزلية

التفكير بشكل فردي في المشكلة المطروحة،
ت عا ٍل
ومشاركة أحد زمﻼئه في التفكير بصو ٍ
والمشاركة في عملية التعلم.
ينفذ التلميذ نشاطات حقل )أتواصل كتابيا ً(.

النص اﻹرشادي :عبارة
عن التوجيهات
والتعليمات التي نقدمها
لﻶخرين
يبدأ النص اﻹرشادي
بجملة غير محورية

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

درس تطبيقي في مادة لغتي الجميلة للصف السادس الوحدة الرابعة :الوعي الصحي ،التواصل اللغوي
)الشفهي(

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

ﻣﺪﺧﻞ الوحﺪة الرابعة )الوعي اﻻجتماعي(

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٣

التمهيد

هذا الدرس هو الدرس اﻷول ﻓﻲ الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ )الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ( ،وهو ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣدﺧﻼ ً للوحدة ﻹثﺎرة ﻣيول
الﺘﻼﻣيذ ﺑﺎلﻨﺴﺒﺔ لمحور الوحدة ،والﺘﻌﺮف علﻰ ﺧﺒﺮاتهم وواقﻌهم ﺑﺎلﻨﺴﺒﺔ للمحور ،و الوقوف علﻰ نصوص
وﻣهﺎرات الوحدة الﺘﻲ سيدرسونهﺎ.
سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ ثﻼث حصﺺ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس ،الﻨشﺎطﺎن ١و.٢
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﻌﺮض رسﺎئﻞ تواصليﺔ أﻣﺎم الﺘﻼﻣيذ وﻣﻨﺎقشﺘهم حولهﺎ.
الحصﺔ الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس ،الﻨشﺎطﺎن ٣و.٤
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻛيف تكﺴب الﻘلوب؟
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس ،الﻨشﺎطﺎت ٥و٦و.٧
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑمﻨﺎقشﺔ الﺘﻼﻣيذ عﻦ حﻘوق الوالدﻳﻦ ،والصلﺔ ،واﻹحﺴﺎن.
الهدف

١

الزمن

معرفة على الرسائل التواصلية وكيفية
التعامل مع اﻵخرين

التقويم

20

اسم المرسل إليه في الرسالة
اﻷولى في مدخل الوحدة
هو.........

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

السؤال

أهمية اﻻبتسامة في حياتنا تفتح
لنا القلوب و.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 التعلم التعاوني

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

إلقاء السﻼم من
الوسائل التي تقرب
النفوس

صواب
وخطأ

دور المتعلم

تزوي د المتعلم ين باﻹرش ادات الﻼزم ة للعم ل واختي ار
منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنس ق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجي ه اﻹرش ادات
لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.
رب ط اﻷفك ار بع د انته اء العم ل التع اوني ،وتوض يح
وتلخ يص م ا تعلم ه الط ﻼب م ع تق ويم أداء الط ﻼب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطﻼب.
سأوجّه التﻼميذ إلى تنفيذ النشاطين ١و.٢

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٣

تقدير اﻹسﻼم ﻷنه دين شامل لكل
مجاﻻت الحياة

15

ختامي

مكان إرسال الرسالة اﻷولى في
مدخل الوحدة من.......

صواب
وخطأ
النص

٢

الحديث في قضايا تواصلية لها عﻼقة
بمحور الوحدة

15

تكويني

التكاليف المنزلية

الوسائل التعليمة

بحريّة ودون خوف ،وإلقاء
التعبير عن رأيه ّ
اﻷسئلة ،واﻹجابة عن بعض التساؤﻻت ،وعرض
أفكاره ،ويحصل على فرصة آمنة للمحاولة
والخطأ ،والتعلّم من خطئه.
ينفذ التلميذ النشاطين ١و.٢

اسم المرسل في
الرسالة اﻷولى في
مدخل الوحدة هو
ابتهال
ينال المسلم اﻷجر على
تبسمه في وجه أخيه












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

السادس اﻻبتدائي | الفصل الدراسي الثاني | لغتي الجميلة | التكافل والتواصل اﻻجتماعي )مدخل الوحدة(

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

نﺺ الفهم القرائي :رعاية المسنيﻦ في اﻹسﻼم

هذا هو الدرس الﺜﺎنﻲ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺜﺎلﺜﺔ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٥

التاريخ

)الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ ﺧمﺲ حصﺺ ﻣﻦ اﻷسﺒوع

التمهيد

اﻷول ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس :قﺮاءة نﺺ الفهم الﻘﺮائﻲ ﻣﻦ قﺒﻞ المﻌلم ،وحﻞ حﻘﻞ )أﻛﺘشف( ﻣﻦ قﺒﻞ الﺘﻼﻣيذ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ هﻲ حﻘوق ﻛﺒﺎر الﺴﻦ عليﻨﺎ؟
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس :قﺮاءة الﻨﺺ  +حﻘﻞ )أن ّ
مﻲ لغﺘﻲ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ّ
ﻦ؟
ﻣﺎ أسمﺎء المﺮحلﺔ الﺘﻲ ﻳمكﻦ أن نطلق علﻰ الشﺨﺺ ﻓيهﺎ اسم ﻣﺴ ٍ
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس :قﺮاءة الﻨﺺ  +حﻘﻞ )أﻓهم(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎهﻲ ﻣﺮاحﻞ الﻌمﺮ؟
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس :قﺮاءة الﻨﺺ  +حﻘﻞ )أﺑدي رأﻳﻲ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ سﺒب وجود الدور اﻻجﺘمﺎعيﺔ الﺘﻲ تﺮعﻰ المﺴﻨيﻦ؟
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس :قﺮاءة الﻨﺺ قﺮاءة جهﺮﻳﺔ سليمﺔ ﻣﻦ قﺒﻞ الﺘﻼﻣيذ جميﻌهم.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ هﻲ واجﺒﺎت المﺠﺘمع نحو المﺴﻦ؟
الزمن

الهدف

التقويم

15

معرفة مكانة المسنين في اﻹسﻼم

كاتب موضوع رعاية المسنين
في اﻹسﻼم هو.....

١

صواب
وخطأ

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

٣

السؤال

تقدير أهمية رعاية المسن في حياتنا

15
ختامي

النصيحة التي ُختم بها نص
رعاية المسنين في اﻹسﻼم
هي.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 اتقان المهارة

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ
اختيارات
من متعدد

دور المتعلم

اس تثارة دافعي ة الط ﻼب لل تعلم ومراع اة أنم اط ال تعلم
المختلف ة عن د التعل يم أو الت دريب عل ى المه ارة،
والتحق ق م ن إتق ان الط ﻼب للمه ارة بم ا يتض من الفه م
والتفكير ومﻼحظ ة اﻷنم اط والعﻼق ات ،وتكلي ف الطال ب
بتدريبات ومهام أدائية تعطي الفرصة للطال ب لممارس ة
المهارة في سياقات متنوعة.
سأوجّه التﻼميذ إلى تنفيذ نشاطات حقل )أفهم(.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

تعداد المراحل التي يمر بها اﻹنسان من
الصﻐر إلى الكبر

15

تكويني

نهتم برعاية المسنين
ﻷنهم.........

النص

٢

التكاليف المنزلية

الوسائل التعليمة

أداء الطﻼب للمهارة داخل وخارج الصف في
سياقات متنوعة ،وحل المسائل عن طريق
عمليات اﻻستدﻻل واﻻسترجاع التلقائي للحقائق.
ينفذ التلميذ نشاطات حقل )أفهم(.

معنى كلمة )نعومة
أظفاره( فى نص رعاية
المسنين في اﻹسﻼم
في عبارة )عُنيت
الشريعة باﻹنسان منذ
نعومة أظفاره( هو كبر
سنه
معنى التوقير في نص
رعاية المسنين هو
التعظيم
الخليفة الراشدي الذي
ورد ذكره نص رعاية
المسنين في اﻹسﻼم
هو....












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

لغتي الجميلة  -الصف السادس  -درس رعاية المسنين فى اﻻسﻼم

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

نﺺ اﻻستماع -عليك بالجار  ...وإن جار

الفصل الدراسي
الثاني

التاريخ

عدد الحصص
٢

التمهيد

هذا هو الدرس الﺜﺎلث ﻣﻦ دروس الوحدة الﺮاﺑﻌﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ ( ،سأؤدﻳه ﻓﻲ حصﺘيﻦ ﻣﻦ اﻷسﺒوع
الﺴﺎﺑع ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع.:
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ الﺠﺎر والمﺠﺮور؟
الحصﺔ الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع :عﺮض الﺠﺎر والمﺠﺮور
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلطلب ﻣﻦ طﻼﺑﻲ إنشﺎء جمﻞ تحﺘوي الﺠﺎر والمﺠﺮور
الزمن

الهدف

معرفة اﻻستماع إلى النص ويستمتع
ويتذوق ما فيه من صور جمالية

التكاليف المنزلية

التقويم



20

١

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

٣

السؤال

تقدير حل اﻷنشطة بمفرده خﻼل
زمن محدد لتنمية مهارة
اﻻستماع.

كانت أمي ﻻ تذوق  ..........قبل
أن ترسل إلى جارتنا


15
ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 التعلم باﻻكتشاف

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

بادلنا هؤﻻء
الجيران شعورنا
 ...........عليهم
محبة وإخﻼصًا.

ملء
الفراغات

أعدد مشاهد النص

أكتب ما استفدته من
النص

ملء
الفراغات

دور المتعلم

تحديد المفاهيم العلمية والمبادئ التي س يتم تعلمه ا
وطرحه ا ف ي ص ورة تس اؤل أو مش كلة ،وإع داد
الم واد التعليمي ة الﻼزم ة لتنفي ذ ال درس ،وص ياغة
المش كلة عل ى هيئ ة أس ئلة فرعي ة بحي ث تنم ي
مه ارة ف رض الف روض ل دى الط ﻼب ،وتحدي د
اﻷنش طة أو التج ارب اﻻكتش افية الت ي س ينفذها
الطﻼب.
سأوجّه التﻼميذ إلى تأمل اﻷمثلة واكتش اف أس لوب
التوكيد بـ )نفس( و)عين( والنسج على غراره.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٢

كان اﻷب يرسل
أبناءه إلى
 ........القريبة.

النص

انتاج و ذكر بعض معاني الكلمات
الواردة بالنص.

20
تكويني

ملء
الفراغات

أذكر شخصيات النص

الوسائل التعليمة

اكتشاف اﻷفكار والحلول بأنفسهم لكي يشعروا
بالرضى والرغبة في مواصلة التعلم .ومعالجة
المعلومات وتحليلها والربط بينها لكي يصلوا إلى
معلومات جديدة باستخدام عمليات اﻻستقراء أو
اﻻستنباط أو أي طريقة أخرى ،واﻻعتماد على أنفسهم
في ذلك باستخدام معلوماتهم السابقة.
يكتشف التلميذ أسلوب التوكيد بـ )نفس( و)عين(
وينسج على غراره.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

درس التوكيد
اﻷسلوب اللغوي التوكيد
لغتي الجميلة  -الصف السادس  -درس التوكيد بنفس وعين
السادس اﻻبتدائي | الفصل الدراسي الثاني | لغتي | الوحدة الرابعة:اﻻسلوب اللغوي:التوكيد بـ نفس وعين

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

الصنف اللغوي :اسما الزﻣان والمكان

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

هذا الدرس هو الدرس الﺮاﺑع ﻣﻦ دروس الوحدة الﺨمﺴﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ ( ،سأؤدﻳه ﻓﻲ حصﺔ واحدة
)الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎسﺘﺜﺎرة تفكيﺮ الﺘﻼﻣيذ نحو ﻣوﺿوع الدرس ﺑطﺮح الﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ المﻘصود ﺑﺎسمﻲ الزﻣﺎن والمكﺎن؟

الزمن

الهدف

التقويم

20

معرفة إلى اسمي الزمان والمكان
١

تشخيصي

انتاج جمﻼ تحوي اسمي الزمان والمكان

20

اﻷهداف

النوع

السؤال

ختامي

٣

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

ﻻ يجوز إلحاق تاء
التأنيث ﻻسم المكان

صواب
وخطأ

دور المتعلم

شرح اﻻستراتيجية للطﻼب قبل التطبيق ،وتقسيم اﻷدوار بين
الطﻼب ،وطرح سؤاﻻ يرتبط بالدرس أو مشكلة ذات نهاية
مفتوحة ،وتقديم تﻐذية راجعة للطﻼب.

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

اسم المكان :اسم
مأخوذ من الفعل للدﻻلة
على زمان وقوعه

النوع

تقدير أهمية اسمي الزمان والمكان

15

حدد اسم المكان في الجملة
التالية
)أجرى العامل التجربة في
المعمل( اسم المكان هو........
حدد اسم الزمان في الجملة
التالية
)كان مولد أختي الصﻐرى
الشهر الماضي( اسم الزمان
هو........
حدد اسم المكان في الجملة
التالية
)اشتريت من المشتل غرسة
ورد صﻐيرة( اسم المكان
هو........

صواب
وخطأ

النص

٢

تكويني

التكاليف المنزلية

اسم الزمان :اسم
مأخوذ من الفعل للدﻻلة
على زمان وقوعه

التفكير بشكل فردي في المشكلة المطروحة،
ت عا ٍل
ومشاركة أحد زمﻼئه في التفكير بصو ٍ
والمشاركة في عملية التعلم.

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

السادس اﻻبتدائي | الفصل الدراسي الثاني | لغتي | الوحدة الرابعة :الصنف اللغوي :اسما الزمان والمكان
لغتي الجميلة  -الصف السادس  -درس اسما الزمان والمكان

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

اﻹستراتيجية القرائية :طرح السؤال المتبادل

الفصل الدراسي
الثاني

هذا الدرس هو الدرس الﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺮاﺑﻌﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ

عدد الحصص
٥

التاريخ

( ،سﺘؤدي هذا الدرس ﻓﻲ ﺧمﺲ حصﺺ ﻣﻦ

التمهيد

اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع :شﺮح إسﺘﺮاتيﺠيﺔ طﺮح الﺴؤال المﺘﺒﺎدل وﺑيﺎن ﻣفهوﻣهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل نشﺎط .١
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑطﺮح الﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎهﻲ اﻻسﺘﺮاتيﺠيﺔ الﻘﺮائيﺔ ﻓﻲ الوحدة الﺴﺎﺑﻘﺔ؟
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع :نشﺎط .٢
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑطﺮح الﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ هﻲ الطﺮﻳﻘﺔ الﺘﻲ تﺴﺎعدك علﻰ تذﻛّﺮ المﻌلوﻣﺎت الﺘﻲ قﺮأتهﺎ ﺑشكﻞ أﻓضﻞ؟
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع :نشﺎط .٣
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑطﺮح الﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ شﺮوط إسﺘﺮاتيﺠيﺔ طﺮح الﺴؤال المﺘﺒﺎدل؟
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع :نشﺎط .٤
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑطﺮح الﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎذا تﻌﺮف ﻣﻦ أدوات اﻻسﺘفهﺎم؟
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎﺑع :نشﺎط .٥
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑطﺮح الﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ تﻌﺮﻳف )إسﺘﺮاتيﺠيﺔ طﺮح الﺴؤال المﺘﺒﺎدل(؟
الزمن

الهدف

التقويم

25

تكوين أسئلة عما يقرأ ويجيب عنها
١

عند التردد في اﻹجابة يمكن
العودة إلى .........أو أي مصدر
آخر يمكن الحصول منه على
الجواب

تشخيصي

20
النوع

السؤال

تقدير أهمية القراءة في حياتنا

20
ختامي

٣

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات


اتقان المهارة

المواد
التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

سأل الطالب :ما حق
المولود على أهله؟
أجاب المعلم :حق
المولود على أهله:
إكرامه ورعايته
وتربيته التربية
الصالحة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

استثارة دافعية الطﻼب للتعلم ومراعاة أنم اط ال تعلم المختلف ة
عن د التعل يم أو الت دريب عل ى المه ارة ،والتحق ق م ن إتق ان
الطﻼب للمهارة بما يتضمن الفهم والتفكير ومﻼحظ ة اﻷنم اط
والعﻼق ات ،وتكلي ف الطال ب بت دريبات ومه ام أدائي ة تعط ي
الفرصة للطالب لممارسة المهارة في سياقات متنوعة.
سأوجّه التﻼميذ إلى تنفيذ نشاط .٤

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٢

تكويني

سأل المعلم :كيف تخيل أحمد
أخاه الصﻐير؟
أجاب الطالب:تخيل أحمد أخاه
الصﻐير ﻻعبًا في حديقة المنزل
أو ممسكًا.........
سأل الطالب :كيف دخل أحمد
غرفة أمه؟
أجاب المعلم :دخل أحمد غرفة
أمه.......

صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

اﻹجابة عن أسئلة تفصيلية في الدرس

التكاليف المنزلية

أداء الطﻼب للمهارة داخل وخارج الصف في سياقات
متنوعة ،وحل المسائل عن طريق عمليات اﻻستدﻻل
واﻻسترجاع التلقائي للحقائق.
ينفذ التلميذ نشاط .٤

إستراتيجية طرح
السؤال المتبادل :هي
طريقة لفهم النص حيث
يقوم المعلم والطالب
بقراءة النص قراءة
مركزة ويسأل واﻵخر
يجيب
ﻻ ينبﻐي تنوع اﻷسئلة
بحيث تشمل على أسئلة
مثل :من؟  -أين؟ -
متى؟  -لماذا؟.......

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3

السادس اﻻبتدائي | الفصل الدراسي الثاني | لغتي | الوحدة الرابعة :نص اﻻستراتيجية القرائية

المشرف التربوي

قائد المدرسة

MP3

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

نﺺ اﻻستماع :عليك بالجار وإن جار

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

هذا هو الدرس الﺴﺎدس ﻣﻦ دروس الوحدة الﺮاﺑﻌﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ حصﺔ
واحدة )الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ(.
سأﻣ ّ
هد لهذا الدرس ﺑطﺮح اﻷسﺌلﺔ الﺘﺎليﺔ:

التمهيد

هﻞ سﺒق أن زرت قﺮﻳﺒﺎً لك ﻛﺎن ﻣﺮﻳضﺎً؟
ﻛيف ﻳﺠب عليﻨﺎ ﻣﻌﺎﻣلﺔ الﺨدم ﻓﻲ المﻨﺎزل؟
هﻞ سﺒق أن شﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎعدة ﻣحﺘﺎج أو إغﺎثﺔ ﻣلهوف؟

الزمن

الهدف

معرفة حسن معاملة الجار وإن جار

التقويم

٢٥

١

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

السؤال

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك

المواد التعليمية
المساندة

الوحدة

المادة

معلم المادة

صواب
وخطأ

كانت جارتنا ترد الهدايا
بمثلها

صواب
وخطأ

دور المتعلم

شرح اﻻستراتيجية للطﻼب قبل التطبيق ،وتقسيم اﻷدوار بين
الطﻼب ،وطرح سؤاﻻ يرتبط بالدرس أو مشكلة ذات نهاية
مفتوحة ،وتقديم تﻐذية راجعة للطﻼب.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٣

تقدير أهمية الجار في حياتنا

١٥

ختامي

عدد فقرات نص اﻻستماع
)عليك بالجار وإن جار(
هو......
عدد أفراد أسرة جارنا في
موضوع )عليك بالجار وإن
جار( هو......
قد بادلنا هؤﻻء الجيران شعورنا
بـ  ......#عليهم محبة وإخﻼصا

صواب
وخطأ
النص

٢

اﻹجابة عن أسئلة تفصيلية تكون
إجاباتها في النص

20

تكويني

التكاليف المنزلية

التفكير بشكل فردي في المشكلة المطروحة،
ت عا ٍل
ومشاركة أحد زمﻼئه في التفكير بصو ٍ
والمشاركة في عملية التعلم.

كانت زوجة الجار تعمل
في خدمة البيوت لكي
تساعد زوجها
كانت أمي تبخل على
جارتنا بالمال

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

نص اﻻستماع عليك بالجار وإن جار

موضوع الدرس

المشرف التربوي

الفصل الدراسي

التاريخ

عدد الحصص

قائد المدرسة

لﻐتي

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

الثاني

بنية النﺺ :رسالة تواصلية

٣

التمهيد

هذا هو الدرس الﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺮاﺑﻌﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ ثﻼث
حصﺺ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ :الﺘﻌﺮﻳف ﺑﺎلﺮسﺎئﻞ الﺘواصليﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل نشﺎطﻲ  ١و .٢
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﻌﺮض نمﺎذج لﺮسﺎئﻞ تواصليﺔ) :تهﻨﺌﺔ ،شكﺮ ،تﻌزﻳﺔ ،طلب ،(...وﻣﻨﺎقشﺔ الﺘﻼﻣيذ
حولهﺎ.
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ :نشﺎط ٣و.٤
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ هﻲ الﻌﻨﺎصﺮ الﺮئيﺴﺔ المكوّنﺔ للﺮسﺎلﺔ الﺘواصليﺔ؟
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ :نشﺎط ٥و.٦
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﻌﺮض نمﺎذج لﺮسﺎئﻞ تواصليﺔ غيﺮ ﻣﺮتﺒﺔ الﻌﻨﺎصﺮ ،وأطلب ﻣﻦ تﻼﻣيذي تﺮتيﺒهﺎ.
الزمن

الهدف

معرفة على بنية الرسالة التواصلية

التقويم

20

١

من عناصر الرسالة البسملة.
الكﻼم المناسب لها هو......

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

السؤال

٣

ختامي

من عناصر الرسالة عبارة
اﻻفتتاح تعني.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 التﺪريس الصريح

المواد التعليمية
المساندة

الوحدة

المادة

معلم المادة

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

دور المتعلم

عرض اﻷهداف .في بداي ة الحص ة م ع مراجع ة المعرف ة الس ابقة
قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة بالحالية.
التركي ز عل ى المحت وى م ن المف ردات والمه ارات والمف اهيم
والحقائق واﻻستراتيجيات.
التسلس ل المنطق ي ف ي ت دريس المه ارات ،حي ث ي تم ت دريس
المهارات من اﻷسهل لﻸصعب تدريجيا ً.
تقديم التوضيح خطوة بخط وة م ن خ ﻼل نمذج ة المعل م إج راءات
إنجاز المهمة من خﻼل التفكير بصوت عال.
ت وفير ف رص م ن الممارس ة الموجه ة الموزع ة عق ب نمذج ة
المهارة.
مراقب ة أداء الط ﻼب م ن أج ل التحق ق م ن م دى إتق انهم وتق ديم
التﻐذي ة الراجع ة وعن دما ي تقن الط ﻼب بإمك ان المعل م اﻻنتق ال
لمهارة أعلى.
سأعرض عناصر الرسالة التواصلية وأناقش التﻼميذ حولها.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

تقدير أهمية الرسالة التواصلية في
حياتنا

15

٢

سل إليه في
موقع اسم المر َ
الرسالة يكون في......

صواب
وخطأ
النص

تحليل بنية الرسالة إلى عناصرها

20

تكويني

التكاليف المنزلية

الوسائل التعليمة

المراقبة الذاتية لعملية تعلمه وتوجيهها،
واﻻنتباه ﻹجراءات المعلم ،والتركيز على
التبرير وليس العمليات.
ينتبه التلميذ لعرض عناصر الرسالة
التواصلية ويشارك في النقاش حولها.

من أغراض الرسالة
التواصلية )تهنئة -
تعزية  -شكر -
طلب(......
موقع اسم المرسِل في
الرسالة يكون أعلى
الرسالة إلى اليسار
عبارة الختام تكون في
أول الرسالة












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

لغتي الجميلة  -الصف السادس  -درس رسالة تواصلية  -الوحدة الرابعة

موضوع الدرس

المشرف التربوي

الفصل الدراسي

التاريخ

عدد الحصص

قائد المدرسة

لﻐتي

تنويﻦ اﻻسم المقصور والمنقوص والممﺪود-
الرسم الكتابي :كتابة فقرات بخﻂ النسخ

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

٦

الثاني

التمهيد

هذا هو الدرس الﺘﺎسع ﻣﻦ دروس الوحدة الﺮاﺑﻌﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ سﺖ حصﺺ،
سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ :حﻘﻞ )أتذﻛّﺮ( و حﻘﻞ )أﻻحﻆ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﻌﺮض جدول أعﻼه أسمﺎء ﻣﻨﻘوصﺔ وﻣﻘصورة وﻣمدودة ،وأطلب ﻣﻦ تﻼﻣيذي تصﻨيفهﺎ ﻓﻲ الﺠدول
)اسم ﻣﻘصور ،اسم ﻣﻨﻘوص ،اسم ﻣمدود(.
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ :حﻘﻞ )أﻻحﻆ( وحﻘﻞ )أنﺎقش( وحﻘﻞ )أسﺘﻨﺘج(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺴؤال تﻼﻣيذي عﻦ الفﺮق ﺑيﻦ اﻻسم المﻘصور واﻻسم المﻨﻘوص واﻻسم الممدود.
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺜﺎﻣﻦ :حﻘﻞ )أطﺒ ّق(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑكﺘﺎﺑﺔ أسمﺎء علﻰ الﺴﺒورة ﺑﻌضهﺎ صحيح وﺑﻌضهﺎ ﺧﺎطئ ،ثم أطلب ﻣﻦ تﻼﻣيذي اﻛﺘشﺎف
الﺨطأ وتصحيحه.
الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﻌﺎشﺮ :اﻹﻣﻼء اﻻﺧﺘﺒﺎري.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑإﺧﺮاج الﺘﻼﻣيذ علﻰ الﺴﺒورة لكﺘﺎﺑﺔ جمﻞ تحﺘوي ﺑﻌض ﻛلمﺎتهﺎ اسمﺎ ﻣﻘصورا وﻣﻨﻘوصﺎ
وﻣمدودا.
الحصﺔ الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﻌﺎشﺮ :اﻹﻣﻼء اﻻﺧﺘﺒﺎري.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑمﺮاجﻌﺔ قواعد اﻻسم المﻘصور والمﻨﻘوص والممدود.
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﻌﺎشﺮ :ﻣكوّن )الﺮسم الكﺘﺎﺑﻲ( ﻛﺘﺎﺑﺔ عﺒﺎرات ﺑﺨﻂ الﻨﺴخ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﻌﺮض رسﺎلﺔ تحﺘوي أﺧطﺎء إﻣﻼئيﺔ ،والﺨﻂ ﻓيهﺎ غيﺮ ﻣﻘﺮوء ،وأطلب ﻣﻦ تﻼﻣيذي الﺘﻌليق عليهﺎ.
الزمن

الهدف

اﻷهداف

النوع

تكويني

السؤال

٣

تقدير أهمية حسن الخط وجمال قواعد
اللﻐة

20

تشخيصي

ختامي

ينون اﻻسم المنقوص بـ ##
قبل اﻷلف في حالة النصب فقط

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 اتقان المهارة

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

اﻻسم المنقوص :اسم
ينتهي بياء غير مشددة
مكسور ما قبلها
اﻻسم الممدود :اسم
ينتهي بألف بعدها
همزة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

اس تثارة دافعي ة الط ﻼب لل تعلم ومراع اة أنم اط ال تعلم
المختلف ة عن د التعل يم أو الت دريب عل ى المه ارة،
والتحق ق م ن إتق ان الط ﻼب للمه ارة بم ا يتض من الفه م
والتفكير ومﻼحظ ة اﻷنم اط والعﻼق ات ،وتكلي ف الطال ب
بتدريبات ومهام أدائية تعطي الفرصة للطال ب لممارس ة
المهارة في سياقات متنوعة.
يوجّه المعلم التﻼميذ إلى تنفيذ نشاطات حقل )أطبّق(.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٢

استنتاج قاعدة تنوين اﻻسم المقصور
والمنقوص والممدود

20

التقويم

ينون اﻻسم المقصور بـ  ##قبل
اﻷلف في حاﻻت الرفع والنصب
والجر
إن هذا الطالب # .........كل
الرضا عما قام به

صواب
وخطأ
النص

١

معرفة إلى اﻻسم المقصور والمنقوص
والممدود.

25

التكاليف المنزلية

اﻻسم المقصور :اسم
ينتهي بألف قائمة فقط

الوسائل التعليمة

أداء الطﻼب للمهارة داخل وخارج الصف في
سياقات متنوعة ،وحل المسائل عن طريق
عمليات اﻻستدﻻل واﻻسترجاع التلقائي للحقائق.
ينفذ التلميذ نشاطات حقل )أطبّق(.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

السادس اﻻبتدائي | الفصل الدراسي الثاني | لغتي | الوحدة الرابعة :الظاهرة اﻻمﻼئية
لغتي الجميلة  -الصف السادس  -تنوين اﻻسم المقصور والمنقوص والممدود

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

النﺺ الشعري :الجﺪﱠة

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٣

التاريخ

التمهيد

هذا الدرس هو الدرس الﻌﺎشﺮ ﻓﻲ الوحدة الﺮاﺑﻌﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ ( ،وسأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ ثﻼث
حصﺺ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﻌﺎشﺮ :قﺮاءة الﻨﺺ الشﻌﺮي )الﺠدة(  +حﻘﻞ )أﻛﺘشف( وحﻘﻞ )أنمﻲ لغﺘﻲ(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺘﺎلﻲ:
أسأل تﻼﻣيذي:
ﻣﻦ هم أﻓﺮاد أسﺮتك؟
ﻣﺎذا تﺴ ّ
مﻰ أم أﺑيك؟
ً
أعﺮض صورا ﻣﺘﻨوّعﺔ ﻷﻓﺮاد أسﺮة ،وأطلب ﻣﻦ الﺘﻼﻣيذ تﺴميﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓيهﺎ )جد ،جدة ،أب ،أم ،أخ ،أﺧﺖ،
طفﻞ(...
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﻌﺎشﺮ :حﻘﻞ )أﻓهم وأحلﻞ( وحﻘﻞ )أتذوّق(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ) :المؤنّب ،أحﻨﻰ(؟
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﻌﺎشﺮ :اسﺘظهﺎر الﻨﺺ الشﻌﺮي )الﺠدة(.
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
نﺺ )الﺠ ّ
ّ
دة(؟
ﻣﻦ قﺎئﻞ
الهدف

الزمن

اﻷهداف

النوع

٣

تكويني

السؤال

التعبير عن أفكار النص

15

تشخيصي

ختامي

المكان الذي احتمى به الحفيد
هو.....

صواب
وخطأ

قائل نص الجدة هو
الشاعر حافظ إبراهيم

لو حذفنا من البيت الرابع كلمة
)المؤدب( .أختار بدﻻ منها
كلمة.......

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

مصدر النص الشعري
)الجدة( هو ديوان
الشوقيات

صواب
وخطأ

دور المتعلم

ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل التطبي ق ،وتقس يم
اﻷدوار ب ين الط ﻼب ،وط رح س ؤاﻻ ي رتبط بال درس أو
مش كلة ذات نهاي ة مفتوح ة ،وتق ديم تﻐذي ة راجع ة
للطﻼب.
سأوجّه التﻼميذ إلى تنفيذ نشاطات حقلي )أفه م وأحل ل(
أتذوق(.
و) ّ

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٢

اﻹجابة عن أسئلة النص تكشف فهمه
لمضمون النص

20

التقويم

لو حذفنا من البيت اﻷول كلمة
)ترأف( أختار بدﻻ منها.........

صواب
وخطأ
النص

١

اكتشاف معاني الكلمات من خﻼل
الترادف والتضاد

20

التكاليف المنزلية

عدد أبيات نص الجدة
تسعة أبيات

التفكير بشكل فردي في المشكلة المطروحة،
ت عا ٍل
ومشاركة أحد زمﻼئه في التفكير بصو ٍ
والمشاركة في عملية التعلم.
ينفذ التلميذ نشاطات حقلي )أفهم وأحلل( و
أتذوق(
) ّ

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

لغتي للصف السادس اﻹبتدائي :الفصل الدراسي الثاني نشيد الجدة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

الوظيفة النحوية :جزم الفعﻞ المضارع

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٥

التمهيد

هذا هو الدرس الحﺎدي عشﺮ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺮاﺑﻌﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ
ﺧمﺲ حصﺺ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﻌﺎشﺮ :جزم اﻷﻓﻌﺎل المضﺎرعﺔ ،حﻘﻞ )أقﺮأ وأﻻحﻆ( وحﻘﻞ )أنﺎقش وأسﺘﻨﺘج(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال عﻦ أدوات جزم الفﻌﻞ المضﺎرع.
ّ
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﻌﺎشﺮ :حﻘﻞ )أنﺎقش وأسﺘﻨﺘج(  +تﻌلمﺖ قواعد ﻻ أنﺴﺎهﺎ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑكﺘﺎﺑﺔ جملﺘيﻦ تحﺘوﻳﺎن علﻰ ﻓﻌﻞ ﻣضﺎرع أحدهمﺎ ﻣﺴﺒوق ﺑـ ﻻ الﻨﺎﻓيﺔ واﻵﺧﺮ ﻣﺴﺒوق
ﺑـ ﻻ الﻨﺎهيﺔ ،وأطلب ﻣﻦ طﻼﺑﻲ اسﺘﻨﺘﺎج الفﺮق ﺑيﻨهمﺎ.
الحصﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ :حﻘﻞ )أطﺒ ّق(.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال عﻦ أنواع الفﻌﻞ المضﺎرع ،وعﻼﻣﺔ جزم ﻛﻞ نوع.
الحصﺔ الﺜﺎنيﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ :ﻛﺘﺎب الﻨشﺎط ،الﻨشﺎطﺎت ١٦،١٧،١٨،١٩
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلطلب ﻣﻦ الﺘﻼﻣيذ اﻹتيﺎن ﺑفﻌﻞ ﻣضﺎرع ووﺿﻌه ﻓﻲ جملﺔ ﻣفيدة ثم إدﺧﺎل حﺮف جزم
عليه ﺑحيث ﻳكون ﻣﺮة صحيح اﻵﺧﺮ وﻣﺮة ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ وﻣﺮة ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل الﺨمﺴﺔ.
الحصﺔ الﺜﺎلﺜﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ :حﻘﻞ )أﺑﻨﻲ ﻣﻌﺠمﻲ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎب الﻨشﺎط
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال عﻦ ﻣﻌﻨﻰ الحﻘﻞ المﻌﺠمﻲ.
الهدف

١

الزمن

معرفة إلى أدوات جزم الفعل المضارع
وعﻼمات الجزم

تشخيصي

النوع

السؤال

10

٣

يجزم الفعل المضارع الصحيح
اﻵخر بـ....

صواب
وخطأ

النوع

تقدير أهمية القواعد وخاصة جزم الفعل
المضارع

تكويني

من أدوات جزم الفعل
المضارع.....

صواب
وخطأ

عﻼمة جزم اﻷفعال الخمسة
هي....

النص

اﻷهداف

20

اﻹجابة عن أسئلة تفصيلية تخص
المكون اللﻐوي

٢

التقويم

25

التكاليف المنزلية

صواب
وخطأ

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

دور المتعلم

اﻻستراتيجيات

 ﺧرائﻂ المفاهيم

مساعدة الطال ب عل ى تك وين المف اهيم ذات المعن ى ع ن
طري ق إش راكهم ف ي عملي ات التجري ب النش ط،
ومساعدتهم على تذكر المعارف في ش كل مع ين ،ورب ط
المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم.
س أطلب م ن التﻼمي ذ ق راءة حق ل )تعلم ت قواع د ﻻ
أنساها( ثم إكمال الخريطة الذهنية ص .١١٩

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

معلم المادة

الفعل المضارع
الصحيح اﻵخر :هو ما
كان آخره حرف من
حروف العلة
)يا فيصل ﻻ تكذب(
الفعل المضارع
المجزوم في المثال
السابق هو تكذب
)لم تبخل أمي على
جارتنا( عﻼمة جزم
الفعل المضارع في
الجملة السابقة هي
حذف النون

الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها ،وحل
تدريبات متنوعة عن المفهوم.
يقرأ التلميذ حقل )تعلمت قواعد ﻻ أنساها( ثم
يكمل الخريطة الذهنية ص .١١٩












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

جزم الفعل المضارع للصف السادس اﻹبتدائى

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
لﻐتي

الوحدة

موضوع الدرس

التكافﻞ والتواصﻞ اﻻجتماعي

رسالة تواصلية ،أتواصﻞ شفهيا ً :الحﺪيث عﻦ أسرة ﻣثالية

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٥

التمهيد

هذا هو الدرس الﺜﺎنﻲ عشﺮ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺮاﺑﻌﺔ ) الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ
ﺧمﺲ حصﺺ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ :الﻨشﺎطﺎت .٢ ،١
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑمﺮاجﻌﺔ عﻨﺎصﺮ الﺮسﺎلﺔ.
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ :اﻻسﺘﻌداد والﺘدرّب علﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ الﺮسﺎلﺔ الﺘواصليﺔ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻛيف تكﺘب رسﺎلﺔ تواصليﺔ؟
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ :عﺮض إنﺠﺎزات الﺘﻼﻣيذ وﻣﻨﺎقشﺘهﺎ.
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺴؤال الﺘﻼﻣيذ ع ّ
سأﻣ ّ
مﺎ أنﺠزوه.
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ :تﻌﺮﻳف الﺘﻼﻣيذ ﺑكيفيﺔ الﺘحضيﺮ واﻻسﺘﻌداد ﻹلﻘﺎء الموﺿوع.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ً
ﻛيف تلﻘﻲ ﻣوﺿوعﺎ أﻣﺎم زﻣﻼئك؟
ﻣﺎ هﻲ المهﺎرات اﻹلﻘﺎئيﺔ الﺘﻲ ﻳﻨﺒغﻲ عليك ﻣﺮاعﺎتهﺎ عﻨد إلﻘﺎئك لموﺿوعٍ ﻣﺎ؟
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الحﺎدي عشﺮ :ﻳﻌﺮض الﺘﻼﻣيذ ﻣواﺿيﻌهم الﺘﻲ ﻛﺘﺒوهﺎ شفهيﺎً أﻣﺎم زﻣﻼئهم،
وﻣﻦ ثم تﻘوﻳم الﺘﻼﻣيذ.
ﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺘﻘدﻳم ﺑﻌض اﻹرشﺎدات اﻹلﻘﺎئيﺔ لﺘﻼﻣيذك.
الهدف

١
اﻷهداف

٣

النوع

تقدير بأخﻼق اﻷسرة المسلمة

20

تكويني

السؤال

اﻹجابة عن أسئلة الموضوع

20

تشخيصي

ختامي

الفقراء يحبون اﻷسرة المسلمة
ﻷنهم.........

صواب
وخطأ

اﻷوﻻد غير حريصين
على استثمار أوقاتهم

كان والد اﻷوﻻد حريصا
على.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 اتقان المهارة

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

كانت والدة اﻷوﻻد أكثر
حرصا من الوالد
عليهم

صواب
وخطأ

دور المتعلم

اس تثارة دافعي ة الط ﻼب لل تعلم ومراع اة أنم اط ال تعلم
المختلف ة عن د التعل يم أو الت دريب عل ى المه ارة،
والتحق ق م ن إتق ان الط ﻼب للمه ارة بم ا يتض من الفه م
والتفكير ومﻼحظ ة اﻷنم اط والعﻼق ات ،وتكلي ف الطال ب
بتدريبات ومهام أدائية تعطي الفرصة للطال ب لممارس ة
المهارة في سياقات متنوعة.
سأ ّ
طلع على كتابات التﻼميذ وأناقشهم حولها.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

معرفة إلى بنية الرسالة و اﻷسرة
المسلمة

٢٥

التقويم

السمة البارزة لﻸسرة المسلمة
هي.........

صواب
وخطأ
النص

٢

الزمن

التكاليف المنزلية

عدد عناصر الرسالة
التواصلية ستة عناصر

الوسائل التعليمة

أداء الطﻼب للمهارة داخل وخارج الصف في
سياقات متنوعة ،وحل المسائل عن طريق
عمليات اﻻستدﻻل واﻻسترجاع التلقائي للحقائق.
يكتب التلميذ رسالة تواصلية












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة

الوحدة

موضوع الدرس

الفصل الدراسي

لﻐتي

العلم والتقنية

أتواصﻞ كتابيا ً :كتابة التلخيﺺ  -أتواصﻞ شفهيا ً :تقﺪيم
عرض شفهي عﻦ أحﺪ اﻷجهزة الحﺪيثة

الثاني

التاريخ

عدد الحصص
٥

التمهيد

هذا هو الدرس الﺜﺎنﻲ عشﺮ ﻣﻦ دروس الوحدة الﺴﺎدسﺔ )الوعﻲ اﻻجﺘمﺎعﻲ( ،سأؤدي هذا الدرس ﻓﻲ
ﺧمﺲ حصﺺ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس عشﺮ ،سﺘكون ﻛﺎلﺘﺎلﻲ:
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس عشﺮ :نشﺎطﻲ ١و ٢ص .١٨٥،١٨٦
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎهﻲ ﺧصﺎئﺺ الﺘلﺨيﺺ؟
الحصﺔ الﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس عشﺮ :نشﺎط  ٣ص .١٨٧،١٨٨
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻛيف تكﺘب تلﺨيصﺎ؟ً
الحصﺔ الﺴﺎدسﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس عشﺮ :نشﺎط  ٤ص .١٨٩
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻣﺎهﻲ الطﺮق المﺴﺘﺨدﻣﺔ ﻓﻲ الﺘلﺨيﺺ؟
الحصﺔ الﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس عشﺮ :تﻌﺮﻳف الﺘﻼﻣيذ ﺑكيفيﺔ الﺘحضيﺮ واﻻسﺘﻌداد ﻹلﻘﺎء الموﺿوع.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺎلﺴؤال الﺘﺎلﻲ:
ﻛيف تلﻘﻲ ﻣوﺿوعﺎً؟
ً
الحصﺔ الﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷسﺒوع الﺴﺎدس عشﺮ :ﻳﻌﺮض الﺘﻼﻣيذ ﻣواﺿيﻌهم الﺘﻲ ﻛﺘﺒوهﺎ شفهيﺎ أﻣﺎم زﻣﻼئهم،
وﻣﻦ ثم تﻘوﻳم الﺘﻼﻣيذ.
سأﻣ ّ
هد لهذه الحصﺔ ﺑﺘﻘدﻳم ﺑﻌض اﻹرشﺎدات اﻹلﻘﺎئيﺔ لﺘﻼﻣيذي.
الهدف

١

الزمن

اﻹجابة عن أسئلة متعلقة بالدرس

25

التقويم
تشخيصي

النوع

٣

السؤال

تقدير أهمية التلخيص والتقديم الشفهي

30

ختامي

جمل التلخيص تختلف عن
جمل..................

صواب
وخطأ

عدد مراحل تقديم العرض
الشفهي هي..................

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 اتقان المهارة

المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

اختيارات
من متعدد

دور المتعلم

اس تثارة دافعي ة الط ﻼب لل تعلم ومراع اة أنم اط ال تعلم
المختلف ة عن د التعل يم أو الت دريب عل ى المه ارة،
والتحق ق م ن إتق ان الط ﻼب للمه ارة بم ا يتض من الفه م
والتفكير ومﻼحظ ة اﻷنم اط والعﻼق ات ،وتكلي ف الطال ب
بتدريبات ومهام أدائية تعطي الفرصة للطال ب لممارس ة
المهارة في سياقات متنوعة.
سأوجّه التﻼميذ إلى تنفيذ نشاط .٣

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٢

تكويني

عدد خطوات التلخيص
هي........ #.

صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

معرفة إلى كيفية إعداد التلخيص
والعرض الشفهي

25

التكاليف المنزلية

الوسائل التعليمة

أداء الطﻼب للمهارة داخل وخارج الصف في
سياقات متنوعة ،وحل المسائل عن طريق
عمليات اﻻستدﻻل واﻻسترجاع التلقائي للحقائق.
ينفذ التلميذ نشاط .٣

من خصائص التلخيص
أنه أكبر حج ًما من
النص اﻷصلي
التلخيص :هو إعادة
صياغة النص اﻷصلي
في عدد قليل من
الكلمات مع المحافظة
على المعنى
الخطوة اﻷولى من
خطوات التلخيص
هي..........












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيﻞ
ﻣجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
ﻣراجع
أﺧرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

المشرف التربوي

قائد المدرسة

