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نشاطات التهيئة للوحدة

الخامسة
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الدراسي الثاني
3

التمهيد

ص, وسأقوم بالتمهيد ص ع ح س , وبمقدار ت كامالً هذا الموضوع سيستمر أسبوعًا 
كالتالي:

 الحصة األولى:
أستفيد من نشاطات التهيئة الموجودة في كتاب الطالب ص(10-9).

أحث الطالب على اإللتزام بالسلوك الجيد, واالبتعاد عن السلوك الخاطئ.
ص االستماع- التيمن): ( ن لثالثة  لثانية وا  الحصة ا

أستفيد من مكون رقم (1) أالحظ وأستنتج ومن خالل الصور يبدي الطالب رأيه فيها.
أطلب من طالبي تذكر شخصيات النص المسموع, واألحداث التي يدور حولها النص.

: (أستمع وأجيب) لرابعة والخامسة: مكون  الحصة ا
أجعل الطالب يستمعون للنص, ثم يجيبون عن األسئلة.

أنمي من خالل إجابات الطالب السلوكيات الحسنة, واالبتعاد عن السلوكيات الخاطئة.
: ل) أ س أ (أستمع و الحصة السادسة والسابعة: مكون 

أستفيد من الجدول الموجود في كتاب الطالب ص13, وأجعل الطالب يصوغون أسئلة
مشابهة لما ورد في الجدول.

أبيّن للطالب أدوات االستفهام (كم, أين, ماذا, ولماذا, متى) وأوضح معانيها.
: (النشيد محمد وديع) لتاسعة: لثامنة وا الحصة ا

أجعل الطالب ينشدون ويرددون خلفي؛ كي يستقيم الحفظ لديهم.
أوضح لهم معاني النشيد التي تحتاج إلى شرح.

أبيّن لطالبك لماذا محمد يحبه الجميع, وما اآلداب التي تقيد بها محمد حتى يحبه
الجميع.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

مدخل الوحدة الرابعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-صحتي
وسالمتي- مدخل الوحدة الرابعة

اآلداب التي يقوم بها الطالب للحفاظ على صحته
وسالمته, تكون كتهيئة لهذا الدرس.

ق التالميذ آداب التحدث الجيد.الهدف األول ب ط ن ي أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و  . وكذلك    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.
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دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم اشرح لهم أسس وخطوات
االستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات. ثم أجعلهم في الحصة األولى يشاهدون الصور, وكل

مجموعة تجيب.

أما في الحصتين الرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

المشاركة متاحة لجميع االعضاء في اإلجابة عن الصور وما تحويه من سلوكيات حسنة أو سيئة, وكذلك
مكون أستمع وأجيب. يشارك الجميع  ويجيبون عن أسئلة المعلم.يوزع رئيس المجموعة المشاركات على

األعضاء.يصحح الطالب في المجموعات األخطاء.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح سؤ  يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون أستمع وأسأل, وأطلب م  م
إدخال أدوات  ستف ام ع   ا  مل, و تيان بجمل من إ شا  م ع   ذلك.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

فرديًا ملعرفة م ون أستمع وأسأل, ومعرفة معا ي أدوات  ستف ام, و تيان بأمثلة من إ شائه, ثم ال شارك مع العمل ا  اد 
زميل له آخر, و عد  تفاق ع   ذلك,  شار ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم
دمحمًا؟, وكذلك أ سر لطال ي تطبيق  ذه  س  اتيجية    درس ال شيد (دمحم ود ع), وأطلب م  م اك شاف ملاذا ا  ميع يحب 

 داب ال   إل  م   ا دمحم    عالقته مع  خر ن. وأجعل م يحفظون ال شيد و ستظ رونه    ا  صة املقبلة.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة .

مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا النص, ومن ثم استخالص  داب ال   جعلت ا  ميع يحب
دمحمًا, ومحاولة اك شاف معا ي ال لمات ا  ديدة.

 

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز
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الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم المعلم هذه الوسيلة في الحصة األولى.

أعرض على طالبي الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (9-10) عبر عارض البيانات للفت انتباه
الطالب وتركيزهم في مكان واحد, وعدم تشتت أذهانهم.

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب    ا  صت ن الثانية والثالثة نص  ستماع ( التيمن) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب,

وعدم  شت  م    الكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  هذه الوسيلة في الحصتين الرابعة والخامسة. وأقوم بعرض أسئلة نشاطات مكون أستمع وأجيب
على السبورة وأصحح أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظتها داخل كل مجموعة والمشاركة في

حلها.

وكذلك أستخدم هذه الوسيلة في الحصتين السادسة والسابعة, وأقوم بعرض مكون أستمع وأسأل
والجدول المرفق, وكيفية صياغة جمل استفهامية عن طريق استخدام أدوات االستفهام.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال المعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب
لمحتوى الدرس.

أعرض لطالبي مقطعًا مرئيًا أوضح للطالب فيه السلوكيات واآلداب التي تحلى بها محمد في النشيد وجعلت
الكل يحبه, وأحاول إكساب طالبي تلك السلوكيات, وأحثهم على اإللتزام بهذا اآلداب.

أستخدم هذه الوسيلة في الحصتين الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يحب التيامن.

نص االستماع التيمن.

ما هي ادوات االستفهام؟

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم من خالل هذا التقويم بتشخيص المكتسبات التي اكتسبها الطالب في المرحلة السابقة, والتي لها
عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

الحصة األولى:  أطرح بعض األسئلة التي تبين ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة السلوكيات الصحيحة
والخاطئة. ومنها أنطلق نحو اهداف الحصة األولى.

لثالثة: نص االستماع ( التيمن) , أقوم بالتمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم بها, لثانية وا الحصة ا
كالشرب باليد اليسرى, أو اللبس باليسرى, وأطلب منهم تصحيح هذه األخطاء.

لرابعة والخامسة:  أطرح بعض األسئلة على نص االستماع, وما استفاده الطالب من ذلك, قبل الحصة ا
الدخول للحصتين الرابعة والخامسة.

الحصة السادسة والسابعة:  أطرح أسئلة على الطالب عن كيف عرفت أنها استفهام, وما األداة.

لتاسعة:  اقوم النشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في لثامنة وا الحصة ا
المرحلة السابقة.
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ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف فيه إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:

أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (9-10), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فأقوم بالسؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة
للنص.

أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وكذلك في أستمع وأسأل من خالل اإلتيان بأمثلة وجمل تحتوي على أدوات االستفهام.

وفي النشيد( محمد وديع ) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم لآلداب التي تميز بها
محمد وتحلى بها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

ا. صواب وخطأ نَ اتِ يَ أُمُورِ حَ أَغْلَِب  نَى فِي  يَدَهُ اليُمْ ا  نَّ وَاحٍِد مِ كَُل  يَسْتَخْدِمُ  ا  نْدَمَ اِهللا عِ مَِن  األَجْرَ  نَكْسَُب 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ النَّشِيدِ مَ وَرَدَْت فِي  تِي  مُحَمٍَّد الّ صِفَاِت  مِْن 

أَّي: اختيارات من متعدد  " بِالتَّحِيةِ  يَلْقَاكَ   " نَى  مَعْ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به  في نهاية الدرس, وأهدف منه الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وتحديد أبرز
نقاط الضعف لدى طالبي لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

 

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص, ومدى تمكنهم من اكتساب اآلداب والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ
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: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

ا. صواب وخطأ نَ اتِ يَ أُمُورِ حَ أَغْلَِب  نَى فِي  يَدَهُ اليُمْ ا  نَّ وَاحٍِد مِ كَُل  يَسْتَخْدِمُ  ا  نْدَمَ اِهللا عِ مَِن  األَجْرَ  نَكْسَُب 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ النَّشِيدِ مَ وَرَدَْت فِي  تِي  مُحَمٍَّد الّ صِفَاِت  مِْن 

أَّي: اختيارات من متعدد  " بِالتَّحِيةِ  يَلْقَاكَ   " نَى  مَعْ

لثانى ص االستماع.الهدف ا ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و  . وكذلك    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم اشرح لهم أسس وخطوات
االستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات. ثم أجعلهم في الحصة األولى يشاهدون الصور, وكل

مجموعة تجيب.

أما في الحصتين الرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

المشاركة متاحة لجميع االعضاء في اإلجابة عن الصور وما تحويه من سلوكيات حسنة أو سيئة, وكذلك
مكون أستمع وأجيب. يشارك الجميع  ويجيبون عن أسئلة المعلم.يوزع رئيس المجموعة المشاركات على

األعضاء.يصحح الطالب في المجموعات األخطاء.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح سؤ  يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون أستمع وأسأل, وأطلب م  م
إدخال أدوات  ستف ام ع   ا  مل, و تيان بجمل من إ شا  م ع   ذلك.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

فرديًا ملعرفة م ون أستمع وأسأل, ومعرفة معا ي أدوات  ستف ام, و تيان بأمثلة من إ شائه, ثم ال شارك مع العمل ا  اد 
زميل له آخر, و عد  تفاق ع   ذلك,  شار ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم
دمحمًا؟, وكذلك أ سر لطال ي تطبيق  ذه  س  اتيجية    درس ال شيد (دمحم ود ع), وأطلب م  م اك شاف ملاذا ا  ميع يحب 

 داب ال   إل  م   ا دمحم    عالقته مع  خر ن. وأجعل م يحفظون ال شيد و ستظ رونه    ا  صة املقبلة.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة .

مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا النص, ومن ثم استخالص  داب ال   جعلت ا  ميع يحب
دمحمًا, ومحاولة اك شاف معا ي ال لمات ا  ديدة.

 

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم المعلم هذه الوسيلة في الحصة األولى.

أعرض على طالبي الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (9-10) عبر عارض البيانات للفت انتباه
الطالب وتركيزهم في مكان واحد, وعدم تشتت أذهانهم.

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب    ا  صت ن الثانية والثالثة نص  ستماع ( التيمن) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب,

وعدم  شت  م    الكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  هذه الوسيلة في الحصتين الرابعة والخامسة. وأقوم بعرض أسئلة نشاطات مكون أستمع وأجيب
على السبورة وأصحح أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظتها داخل كل مجموعة والمشاركة في

حلها.

وكذلك أستخدم هذه الوسيلة في الحصتين السادسة والسابعة, وأقوم بعرض مكون أستمع وأسأل
والجدول المرفق, وكيفية صياغة جمل استفهامية عن طريق استخدام أدوات االستفهام.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال المعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب
لمحتوى الدرس.

أعرض لطالبي مقطعًا مرئيًا أوضح للطالب فيه السلوكيات واآلداب التي تحلى بها محمد في النشيد وجعلت
الكل يحبه, وأحاول إكساب طالبي تلك السلوكيات, وأحثهم على اإللتزام بهذا اآلداب.

أستخدم هذه الوسيلة في الحصتين الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يحب التيامن.
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نص االستماع التيمن.

ما هي ادوات االستفهام؟

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم من خالل هذا التقويم بتشخيص المكتسبات التي اكتسبها الطالب في المرحلة السابقة, والتي لها
عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

الحصة األولى:  أطرح بعض األسئلة التي تبين ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة السلوكيات الصحيحة
والخاطئة. ومنها أنطلق نحو اهداف الحصة األولى.

لثالثة: نص االستماع ( التيمن) , أقوم بالتمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم بها, لثانية وا الحصة ا
كالشرب باليد اليسرى, أو اللبس باليسرى, وأطلب منهم تصحيح هذه األخطاء.

لرابعة والخامسة:  أطرح بعض األسئلة على نص االستماع, وما استفاده الطالب من ذلك, قبل الحصة ا
الدخول للحصتين الرابعة والخامسة.

الحصة السادسة والسابعة:  أطرح أسئلة على الطالب عن كيف عرفت أنها استفهام, وما األداة.

لتاسعة:  اقوم النشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في لثامنة وا الحصة ا
المرحلة السابقة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف فيه إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:

أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (9-10), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فأقوم بالسؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة
للنص.

أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وكذلك في أستمع وأسأل من خالل اإلتيان بأمثلة وجمل تحتوي على أدوات االستفهام.

وفي النشيد( محمد وديع ) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم لآلداب التي تميز بها
محمد وتحلى بها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

ا. صواب وخطأ نَ اتِ يَ أُمُورِ حَ أَغْلَِب  نَى فِي  يَدَهُ اليُمْ ا  نَّ وَاحٍِد مِ كَُل  يَسْتَخْدِمُ  ا  نْدَمَ اِهللا عِ مَِن  األَجْرَ  نَكْسَُب 
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الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ النَّشِيدِ مَ وَرَدَْت فِي  تِي  مُحَمٍَّد الّ صِفَاِت  مِْن 

أَّي: اختيارات من متعدد  " بِالتَّحِيةِ  يَلْقَاكَ   " نَى  مَعْ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به  في نهاية الدرس, وأهدف منه الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وتحديد أبرز
نقاط الضعف لدى طالبي لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

 

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص, ومدى تمكنهم من اكتساب اآلداب والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

ا. صواب وخطأ نَ اتِ يَ أُمُورِ حَ أَغْلَِب  نَى فِي  يَدَهُ اليُمْ ا  نَّ وَاحٍِد مِ كَُل  يَسْتَخْدِمُ  ا  نْدَمَ اِهللا عِ مَِن  األَجْرَ  نَكْسَُب 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ النَّشِيدِ مَ وَرَدَْت فِي  تِي  مُحَمٍَّد الّ صِفَاِت  مِْن 

أَّي: اختيارات من متعدد  " بِالتَّحِيةِ  يَلْقَاكَ   " نَى  مَعْ

لثالث ( محمد وديع)الهدف ا ص نشيد  ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

20الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و  . وكذلك    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم اشرح لهم أسس وخطوات
االستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات. ثم أجعلهم في الحصة األولى يشاهدون الصور, وكل

مجموعة تجيب.

أما في الحصتين الرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.
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دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

المشاركة متاحة لجميع االعضاء في اإلجابة عن الصور وما تحويه من سلوكيات حسنة أو سيئة, وكذلك
مكون أستمع وأجيب. يشارك الجميع  ويجيبون عن أسئلة المعلم.يوزع رئيس المجموعة المشاركات على

األعضاء.يصحح الطالب في المجموعات األخطاء.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح سؤ  يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون أستمع وأسأل, وأطلب م  م
إدخال أدوات  ستف ام ع   ا  مل, و تيان بجمل من إ شا  م ع   ذلك.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

فرديًا ملعرفة م ون أستمع وأسأل, ومعرفة معا ي أدوات  ستف ام, و تيان بأمثلة من إ شائه, ثم ال شارك مع العمل ا  اد 
زميل له آخر, و عد  تفاق ع   ذلك,  شار ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم
دمحمًا؟, وكذلك أ سر لطال ي تطبيق  ذه  س  اتيجية    درس ال شيد (دمحم ود ع), وأطلب م  م اك شاف ملاذا ا  ميع يحب 

 داب ال   إل  م   ا دمحم    عالقته مع  خر ن. وأجعل م يحفظون ال شيد و ستظ رونه    ا  صة املقبلة.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة .

مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا النص, ومن ثم استخالص  داب ال   جعلت ا  ميع يحب
دمحمًا, ومحاولة اك شاف معا ي ال لمات ا  ديدة.

 

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم المعلم هذه الوسيلة في الحصة األولى.

أعرض على طالبي الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (9-10) عبر عارض البيانات للفت انتباه
الطالب وتركيزهم في مكان واحد, وعدم تشتت أذهانهم.

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب    ا  صت ن الثانية والثالثة نص  ستماع ( التيمن) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب,

وعدم  شت  م    الكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية
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الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  هذه الوسيلة في الحصتين الرابعة والخامسة. وأقوم بعرض أسئلة نشاطات مكون أستمع وأجيب
على السبورة وأصحح أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظتها داخل كل مجموعة والمشاركة في

حلها.

وكذلك أستخدم هذه الوسيلة في الحصتين السادسة والسابعة, وأقوم بعرض مكون أستمع وأسأل
والجدول المرفق, وكيفية صياغة جمل استفهامية عن طريق استخدام أدوات االستفهام.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال المعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب
لمحتوى الدرس.

أعرض لطالبي مقطعًا مرئيًا أوضح للطالب فيه السلوكيات واآلداب التي تحلى بها محمد في النشيد وجعلت
الكل يحبه, وأحاول إكساب طالبي تلك السلوكيات, وأحثهم على اإللتزام بهذا اآلداب.

أستخدم هذه الوسيلة في الحصتين الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يحب التيامن.

نص االستماع التيمن.

ما هي ادوات االستفهام؟

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم من خالل هذا التقويم بتشخيص المكتسبات التي اكتسبها الطالب في المرحلة السابقة, والتي لها
عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

الحصة األولى:  أطرح بعض األسئلة التي تبين ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة السلوكيات الصحيحة
والخاطئة. ومنها أنطلق نحو اهداف الحصة األولى.

لثالثة: نص االستماع ( التيمن) , أقوم بالتمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم بها, لثانية وا الحصة ا
كالشرب باليد اليسرى, أو اللبس باليسرى, وأطلب منهم تصحيح هذه األخطاء.

لرابعة والخامسة:  أطرح بعض األسئلة على نص االستماع, وما استفاده الطالب من ذلك, قبل الحصة ا
الدخول للحصتين الرابعة والخامسة.

الحصة السادسة والسابعة:  أطرح أسئلة على الطالب عن كيف عرفت أنها استفهام, وما األداة.

لتاسعة:  اقوم النشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في لثامنة وا الحصة ا
المرحلة السابقة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف فيه إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:

أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (9-10), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فأقوم بالسؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة
للنص.

أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وكذلك في أستمع وأسأل من خالل اإلتيان بأمثلة وجمل تحتوي على أدوات االستفهام.

وفي النشيد( محمد وديع ) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم لآلداب التي تميز بها
محمد وتحلى بها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

ا. صواب وخطأ نَ اتِ يَ أُمُورِ حَ أَغْلَِب  نَى فِي  يَدَهُ اليُمْ ا  نَّ وَاحٍِد مِ كَُل  يَسْتَخْدِمُ  ا  نْدَمَ اِهللا عِ مَِن  األَجْرَ  نَكْسَُب 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ النَّشِيدِ مَ وَرَدَْت فِي  تِي  مُحَمٍَّد الّ صِفَاِت  مِْن 

أَّي: اختيارات من متعدد  " بِالتَّحِيةِ  يَلْقَاكَ   " نَى  مَعْ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به  في نهاية الدرس, وأهدف منه الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وتحديد أبرز
نقاط الضعف لدى طالبي لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

 

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص, ومدى تمكنهم من اكتساب اآلداب والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

ا. صواب وخطأ نَ اتِ يَ أُمُورِ حَ أَغْلَِب  نَى فِي  يَدَهُ اليُمْ ا  نَّ وَاحٍِد مِ كَُل  يَسْتَخْدِمُ  ا  نْدَمَ اِهللا عِ مَِن  األَجْرَ  نَكْسَُب 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ النَّشِيدِ مَ وَرَدَْت فِي  تِي  مُحَمٍَّد الّ صِفَاِت  مِْن 

أَّي: اختيارات من متعدد  " بِالتَّحِيةِ  يَلْقَاكَ   " نَى  مَعْ

التكاليف المنزلية
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التكاليف المنزلية

التكليف المنزلي يعتبر من التقويم, وأهدف منه ربط الطالب بالدرس, وتثبيت المعلومات لدى الطالب,
وتعويده على االعتماد على النفس, وبيان مدى استيعابه للدرس.

أختار األنشطة المناسبة التي تقيس ذلك, وأحرص على تصويبها, وإبرازها في ملف اإلنجاز لكل طالب.

أكلف الطالب باإلجابة عن بعد المشاهدات اليومية التي يراها الطالب في حياته, وفي مصاله, وفي الشارع,
ويبين السلوكيات الصائبة, وكذلك الخاطئة.

أكلف طالبي باإلجابة على أسئلة نص االستماع, وتحديد الشخصيات الموجودة, وما األحداث التي تمت.

أكلف طالبي باإلجابة عن اسئلة على نشيد (محمد وديع), وأطلب منهم إبراز السلوكيات الحسنة الموجودة
فيه.

أتابع باهتمام تنفيذ الواجبات المنزلية, وتصحيحها, وأعرضها أمام الطالب, وأعمل تغذية راجعة لها.

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

لَي: اختيار من متعدد ا يَ نَا مَ ثِ أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  بِّقَهَ أَْن نُطَ يَجُِب  تِي  التّحَدُّثِ الّ مَهَارَاتِ  مِْن 

بَب.صواب وخطأ ذِكْرِ السَ مََع  أٌ؟   أَْم خَطَ صَوَاٌب  الطِّفْلَةُ  بِِه  تَقُوُم  ا  هَْل مَ

: اختيار من متعدد يَة  الِ رِ التَ مَِن الصُّوَ لَّمُهَا  تَعَ تِي أَ الحَسَنَةِ الّ السُلُوكِيَاتِ  مَِن 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

جَدِّهُِم: اختيارات من متعدد مََع  الّذِينَ جَلَسُوا  األَولَادِ  عَدَُد 

ا. صواب وخطأ نَ اتِ يَ أُمُورِ حَ أَغْلَِب  نَى فِي  يَدَهُ اليُمْ ا  نَّ وَاحٍِد مِ كَُل  يَسْتَخْدِمُ  ا  نْدَمَ اِهللا عِ مَِن  األَجْرَ  نَكْسَُب 

الجَمِيعُ؟ اختيارات من متعدد يُحِبُّهُ  مَِن الّذِي 

لِي: اختيار من متعدد ا يَ النَّشِيدِ مَ وَرَدَْت فِي  تِي  مُحَمٍَّد الّ صِفَاِت  مِْن 

أَّي: اختيارات من متعدد  " بِالتَّحِيةِ  يَلْقَاكَ   " نَى  مَعْ

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

آداب اللباس
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الفقه-آداب
المجالس واللباس-آداب اللباس

البدء بالتيامن في اللباس, وتعرفهم أيضًا على اآلداب
األخرى.

آداب الكالم
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الفقه-آداب المزاح
والكالم-آداب الكالم

آداب التحدث التي يجب على الطالب التقيد بها.

مدخل وحدة (نودار
وقيم)

التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف الثاني
-الفصل الدراسي األول-لغتي الخالدة- المتوسط

نوادر وقيم-مدخل وحدة (نودار وقيم)

االستفادة من القيم الموجودة في هذه الوحدة,
واكتسابها والتحلي بها.

تعاملي مع اآلخرين
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-التربية االجتماعية
والوطنية-أسرتي و مجتمعي-تعاملي مع اآلخرين

االستفادة منه في كيفية التعامل مع االخرين.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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هذا الدرس سيمتد تسع حصص, فسأحرص على استغاللها في ما خططت له.
أستغل هذه النشاطات إلكساب طالبي السلوكيات الحسنة, واالبتعاد عن السلوكيات

الخاطئة.
أسعى ألكون القدوة لطالبي في بعض اآلداب كالتيامن في اللبس واألكل.

أهتم بقراءات الطالب وأحاول تصحيحها.
أشارك طالبي في حل النشاطات, وأكون معهم وأوجههم, وأقدم لهم تغذية

راجعة مباشرة.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية, ما بين تعلم تعاوني, إلى تعلم بنائي, إلى التعلم
باالكتشاف, والحل عن طريق السبورة الذكية ألصل إلى أهداف نشاطات التهيئة.

أنوع في أساليب التقويم وأنشطة الدرس.

أستمع إلى استنتاجات طالبي وأحفزهم للمشاركة من خالل التعلم التعاوني,
والتعلم الذاتي.

أزاوج في تعليم طالبي فتارة عن طريق الكتاب, وبالتقنية تارة, وبالحوار والنقاش تارة؛
الكتشاف معلومات الدرس وأربطها بمعلوماته السابقة.

أطرح أسئلة وأطلب اإلجابة عليها مرة شفويًا ومرة كتابيًا.

المصادر

كتاب: أخالق الرسول.                             المؤلف: محمود المصري.
كتاب: األخالق اإلسالمية للناشئة.                 المولف: فاطمة محمد خير.

كتاب المعلم.
كتاب: تعرف على السلوكيات الصحيحة.         المؤلف: مكتبة دار الفالح.

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
الدرس (1)آداب

الزيارة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل الدراسي19/05/1441

الثاني
3

التمهيد

هذا الدرس سيمتد إلى تسع حصص, فسأحاول أن يكون تمهيدها على الشكل التالي:
: ي) ت غ ب وانمي ل ي ج (  قراءة النص, ومكون أ لثانية  الحصة األولى وا

أقرأ لهم النص. ثم أعرض صور الدرس الموجودة في كتاب الطالب, وإثارة أسئلة عليها,
مثل: ما سبب ذهاب المعلمة إلى طالبتها وفاء؟

ظ وأقرأ): ح ال ( أ لثالثة  الحصة ا
أنبه الطالب للتركيزعلى الكلمات الملونة. ثم أجعل الطالب ينطقون الكلمات

المختومة بألف ممدودة, وأصحح أخطاءهم في النطق.
: ج, أستخدم, أحول) ر خ ت س ( أ لرابعة والخامسة  الحصة ا

ج: أطلب من طالبي كلمات مختومة بتاء مربوطة. وكذلك كلمات ر خ ت س أوًال: أ
مختومة بالهاء. 

سؤاًال يمهد لهذا الدرس, مثل: ما معنى التوكيد؟ ا: أستخدم: أطرح عليهم  ي ن ا ث
ًا: أحول:  أمهد لهذا المكون باإلتيان بكلمات منتهية بأسماء ممدودة. ث ل ا ث

: كتابة جمل بسيطة كلماتها من مكتسبات (اإلمالء المنسوخ) الحصة السادسة: 
الطالب, 

( أرسم) االهتمام بخطوط الطالب من خالل هذا المكون. واإللتزام ة:  ع ب ا س ل الحصة ا
بالسطر والكتابة عليه, وعدم الخروج عنه.

جمًال  مصورة قصيرة, وأطلب :  أحضر للطالب  (أعبر) لتاسعة: لثامنة وا الحصة ا
منهم ترتيبها.وأجعلهم يرتبون الصور الموجودة في كتاب الطالب. ثم كتابة جمل

 تحوي أسماء ممدودة, وكذلك كلمات منتهية بتاء مربوطة أو هاء, ووصف الصور
شفهيًا.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

اآلداب (1)
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-التعامل مع
الناس-اآلداب (1)

االستفادة من آداب التعامل مع الناس, ومن ضمنها
آداب الزيارة.

.الهدف األول ة ر ا ي ز ل ص آداب ا ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل ن أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وكذلك الرا عة وا  امسة.
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دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالبي, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية,
وأعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب على السبورة عبر الوسيلة التعليمية. ثم أطلب من كل مجموعة اإلجابة عن
االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.ثم أعرض الجمل التي فيها تاء مربوطة أو هاء, واطلب من كل

مجموعة تحديد الكلمات, والتفريق بين التاء المربوطة والهاء.

ثم أعرض الجمل التي تحوي التوكيد, وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األفعال وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كل فعل إلى اسم منتهي بألف
ممدودة, ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. أناقش األفكار واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على

. السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

المشاركة متاحة لجميع األعضاء في اإلجابة عن أسئلة الفهم, أو نشاطات مكون أنمي لغتي. ويشارك الجميع
في التراكيب اللغوية واإلجابة عن أسئلة المعلم. يوزع رئيس المجموعة المشاركات على األعضاء. ثم يصحح

الطالب في المجموعات األخطاء.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  تية:

ا  صة الثالثة, والثامنة, والتاسعة من  ذا املوضوع.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, ثم أقسم  دوار بي  م, ثم أطلب م  م مالحظة وقراءة ال لمات املن  ية بألف ممدودة.  وكذلك
م ون أع   وأطلب م  م ترقيم ا  مل التالية لت و ن نص م  ابط, ثم أجعل م  عيدون كتابة النص  عد ترت به.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فردي  للوصول إ   أ داف الدرس, والعمل ع   م ون أالحظ وأقرأ وال لمات املن  ية بألف ممدودة, ثم    م ون
أع   يرقم ا  مل لت و ن نص م  ابط, ثم  عيد كتابة النص  عد ترقيمه, و عد إ  اء أعماله     ل م ون ي شارك مع زميل له

آخر, و عد  تفاق بي  م ع    جابات ي تقلون للمشاركة مع ا  موعة  م.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
   م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة ا  مل بخط وا   ومقروء و ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.

وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا, وكتاب  ا بخط جميل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 يشارك جميع الطالب في التكليف الذي طرحه المعلم وهو مكون ( اإلمالء المنسوخ,  الخط), وأداء المهارة
بكل جد و نشاط ليصلوا إلى مرحلة اإلتقان. ويقدم المعلم التغذية الراجعة المباشرة التي تقودهم نحو إتقان

المهارة.
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الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم   ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و س يعاب,  وكذلك م ون أجيب وأن   لغ  

ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة , وأقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول ع   السبورة , وأقدم ل م  غذية راجعة أصوب   ا  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا ل  صت ن السادسة والسا عة, و تضمن  ذا العرض م ون  مالء امل سوخ ومراعاة أن ي ون عرضًا  أعرض لطال ي 

مضبوطًا بالش ل, وكذلك م ون ا  ط وكيفية رسم ال لمات داخل  سطر, و خط جميل. وأقدم ل م التغذية الراجعة

املباشرة ال   أعدل   ا  خطاء.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة تحتوي ع   جمل وعبارات, وأطلب من طال ي ترت ب  ذه الصور أعرض لطال ي 

ومتناسقًا, ثم أطلب م  م إعادة كتابة النص  عد ترت به. م  ابطًا  بحيث ي ون النص 

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صة الثالثة نص آداب الز ارة عن طر يق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب, وعدم  شت  م بالكتاب,

 وكذلك لتقو ية م ارة  ستماع لد  م, وقوة املالحظة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

قياس الزوايا باستخدام المنقلة

األذان

آيات كريمة من سورة اإلسراء

vcrمراجعة الفصل األول : طبيعة العلم - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

تعليم آداب األطفال للزيارة

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه إلى تشخيص معلومات الطالب عن الموضوع,
وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "آداب الزيارة", ويكون التقويم

التشخيصي كالتالي:

لثانية:  سؤالي الطالب عن الزيارة, وكيف يزورون أهلهم وأصدقاءهم. وعن معنى ضد الحصة األولى وا
الكلمة.

لثالثة: وذلك عن طريق السؤال عن أسماء منتهية بألف ممدودة, وإتيان الطالب بأسماء مشابهة. الحصة ا

لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات منتهية بتاء مربوطة, وكلمات منتهية بهاء. الحصة ا
وكذلك عن معنى التوكيد.

الحصة السادسة: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, لكي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ.

ة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. ع ب ا س ل الحصة ا

لتاسعة: يكون عن طريق السؤال: ما فائدة ترتيب الصور الموجودة لديكم؟ لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 

الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, يهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان
المهارات المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من

فهم الطالب لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

ومن خالل مالحظة األسماء الممدودة وكيفية كتابتها, واإلتيان بأسماء مشابهة من إنشاء الطالب.

وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين التاء
بإنّ,  ومحاكاة المثال األول في التحويل. المربوطة والهاء, وتوكيد الجمل االسمية 

وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.

وأيضا مكون الخط نستطيع  قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب في ترتيب الكلمات لتكوين نص مترابط, وكذلك إعادة كتابة
الجمل بعد ترتيبها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 
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الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وتحديد
أبرز نقاط الضعف لدى طالبي لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب اآلداب والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف آداب الزيارة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 

الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

لثانى .الهدف ا ة ر ا ي ز ل ص آداب ا ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

30الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وكذلك الرا عة وا  امسة.

 صفحة 5 من 15



دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالبي, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية,
وأعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب على السبورة عبر الوسيلة التعليمية. ثم أطلب من كل مجموعة اإلجابة عن
االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.ثم أعرض الجمل التي فيها تاء مربوطة أو هاء, واطلب من كل

مجموعة تحديد الكلمات, والتفريق بين التاء المربوطة والهاء.

ثم أعرض الجمل التي تحوي التوكيد, وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األفعال وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كل فعل إلى اسم منتهي بألف
ممدودة, ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. أناقش األفكار واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على

. السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

المشاركة متاحة لجميع األعضاء في اإلجابة عن أسئلة الفهم, أو نشاطات مكون أنمي لغتي. ويشارك الجميع
في التراكيب اللغوية واإلجابة عن أسئلة المعلم. يوزع رئيس المجموعة المشاركات على األعضاء. ثم يصحح

الطالب في المجموعات األخطاء.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  تية:

ا  صة الثالثة, والثامنة, والتاسعة من  ذا املوضوع.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, ثم أقسم  دوار بي  م, ثم أطلب م  م مالحظة وقراءة ال لمات املن  ية بألف ممدودة.  وكذلك
م ون أع   وأطلب م  م ترقيم ا  مل التالية لت و ن نص م  ابط, ثم أجعل م  عيدون كتابة النص  عد ترت به.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فردي  للوصول إ   أ داف الدرس, والعمل ع   م ون أالحظ وأقرأ وال لمات املن  ية بألف ممدودة, ثم    م ون
أع   يرقم ا  مل لت و ن نص م  ابط, ثم  عيد كتابة النص  عد ترقيمه, و عد إ  اء أعماله     ل م ون ي شارك مع زميل له

آخر, و عد  تفاق بي  م ع    جابات ي تقلون للمشاركة مع ا  موعة  م.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
   م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة ا  مل بخط وا   ومقروء و ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.

وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا, وكتاب  ا بخط جميل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 يشارك جميع الطالب في التكليف الذي طرحه المعلم وهو مكون ( اإلمالء المنسوخ,  الخط), وأداء المهارة
بكل جد و نشاط ليصلوا إلى مرحلة اإلتقان. ويقدم المعلم التغذية الراجعة المباشرة التي تقودهم نحو إتقان

المهارة.
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الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم   ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و س يعاب,  وكذلك م ون أجيب وأن   لغ  

ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة , وأقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول ع   السبورة , وأقدم ل م  غذية راجعة أصوب   ا  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا ل  صت ن السادسة والسا عة, و تضمن  ذا العرض م ون  مالء امل سوخ ومراعاة أن ي ون عرضًا  أعرض لطال ي 

مضبوطًا بالش ل, وكذلك م ون ا  ط وكيفية رسم ال لمات داخل  سطر, و خط جميل. وأقدم ل م التغذية الراجعة

املباشرة ال   أعدل   ا  خطاء.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة تحتوي ع   جمل وعبارات, وأطلب من طال ي ترت ب  ذه الصور أعرض لطال ي 

ومتناسقًا, ثم أطلب م  م إعادة كتابة النص  عد ترت به. م  ابطًا  بحيث ي ون النص 

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صة الثالثة نص آداب الز ارة عن طر يق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب, وعدم  شت  م بالكتاب,

 وكذلك لتقو ية م ارة  ستماع لد  م, وقوة املالحظة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

قياس الزوايا باستخدام المنقلة

األذان

آيات كريمة من سورة اإلسراء

vcrمراجعة الفصل األول : طبيعة العلم - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

تعليم آداب األطفال للزيارة

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه إلى تشخيص معلومات الطالب عن الموضوع,
وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "آداب الزيارة", ويكون التقويم

التشخيصي كالتالي:

لثانية:  سؤالي الطالب عن الزيارة, وكيف يزورون أهلهم وأصدقاءهم. وعن معنى ضد الحصة األولى وا
الكلمة.

لثالثة: وذلك عن طريق السؤال عن أسماء منتهية بألف ممدودة, وإتيان الطالب بأسماء مشابهة. الحصة ا

لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات منتهية بتاء مربوطة, وكلمات منتهية بهاء. الحصة ا
وكذلك عن معنى التوكيد.

الحصة السادسة: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, لكي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ.

ة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. ع ب ا س ل الحصة ا

لتاسعة: يكون عن طريق السؤال: ما فائدة ترتيب الصور الموجودة لديكم؟ لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 

الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, يهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان
المهارات المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من

فهم الطالب لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

ومن خالل مالحظة األسماء الممدودة وكيفية كتابتها, واإلتيان بأسماء مشابهة من إنشاء الطالب.

وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين التاء
بإنّ,  ومحاكاة المثال األول في التحويل. المربوطة والهاء, وتوكيد الجمل االسمية 

وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.

وأيضا مكون الخط نستطيع  قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب في ترتيب الكلمات لتكوين نص مترابط, وكذلك إعادة كتابة
الجمل بعد ترتيبها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 
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الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وتحديد
أبرز نقاط الضعف لدى طالبي لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب اآلداب والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف آداب الزيارة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 

الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

لثالث .الهدف ا ا م ي ل ي النص توظيفا س ف التالميذ التراكيب اللغوية الواردة ف ظ و ن ي أ

30الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وكذلك الرا عة وا  امسة.
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دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالبي, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية,
وأعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب على السبورة عبر الوسيلة التعليمية. ثم أطلب من كل مجموعة اإلجابة عن
االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.ثم أعرض الجمل التي فيها تاء مربوطة أو هاء, واطلب من كل

مجموعة تحديد الكلمات, والتفريق بين التاء المربوطة والهاء.

ثم أعرض الجمل التي تحوي التوكيد, وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األفعال وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كل فعل إلى اسم منتهي بألف
ممدودة, ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. أناقش األفكار واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على

. السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

المشاركة متاحة لجميع األعضاء في اإلجابة عن أسئلة الفهم, أو نشاطات مكون أنمي لغتي. ويشارك الجميع
في التراكيب اللغوية واإلجابة عن أسئلة المعلم. يوزع رئيس المجموعة المشاركات على األعضاء. ثم يصحح

الطالب في المجموعات األخطاء.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  تية:

ا  صة الثالثة, والثامنة, والتاسعة من  ذا املوضوع.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, ثم أقسم  دوار بي  م, ثم أطلب م  م مالحظة وقراءة ال لمات املن  ية بألف ممدودة.  وكذلك
م ون أع   وأطلب م  م ترقيم ا  مل التالية لت و ن نص م  ابط, ثم أجعل م  عيدون كتابة النص  عد ترت به.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فردي  للوصول إ   أ داف الدرس, والعمل ع   م ون أالحظ وأقرأ وال لمات املن  ية بألف ممدودة, ثم    م ون
أع   يرقم ا  مل لت و ن نص م  ابط, ثم  عيد كتابة النص  عد ترقيمه, و عد إ  اء أعماله     ل م ون ي شارك مع زميل له

آخر, و عد  تفاق بي  م ع    جابات ي تقلون للمشاركة مع ا  موعة  م.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
   م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة ا  مل بخط وا   ومقروء و ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.

وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا, وكتاب  ا بخط جميل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 يشارك جميع الطالب في التكليف الذي طرحه المعلم وهو مكون ( اإلمالء المنسوخ,  الخط), وأداء المهارة
بكل جد و نشاط ليصلوا إلى مرحلة اإلتقان. ويقدم المعلم التغذية الراجعة المباشرة التي تقودهم نحو إتقان

المهارة.
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الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم   ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و س يعاب,  وكذلك م ون أجيب وأن   لغ  

ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة , وأقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول ع   السبورة , وأقدم ل م  غذية راجعة أصوب   ا  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا ل  صت ن السادسة والسا عة, و تضمن  ذا العرض م ون  مالء امل سوخ ومراعاة أن ي ون عرضًا  أعرض لطال ي 

مضبوطًا بالش ل, وكذلك م ون ا  ط وكيفية رسم ال لمات داخل  سطر, و خط جميل. وأقدم ل م التغذية الراجعة

املباشرة ال   أعدل   ا  خطاء.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة تحتوي ع   جمل وعبارات, وأطلب من طال ي ترت ب  ذه الصور أعرض لطال ي 

ومتناسقًا, ثم أطلب م  م إعادة كتابة النص  عد ترت به. م  ابطًا  بحيث ي ون النص 

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صة الثالثة نص آداب الز ارة عن طر يق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب, وعدم  شت  م بالكتاب,

 وكذلك لتقو ية م ارة  ستماع لد  م, وقوة املالحظة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

قياس الزوايا باستخدام المنقلة

األذان

آيات كريمة من سورة اإلسراء

vcrمراجعة الفصل األول : طبيعة العلم - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

تعليم آداب األطفال للزيارة

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه إلى تشخيص معلومات الطالب عن الموضوع,
وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "آداب الزيارة", ويكون التقويم

التشخيصي كالتالي:

لثانية:  سؤالي الطالب عن الزيارة, وكيف يزورون أهلهم وأصدقاءهم. وعن معنى ضد الحصة األولى وا
الكلمة.

لثالثة: وذلك عن طريق السؤال عن أسماء منتهية بألف ممدودة, وإتيان الطالب بأسماء مشابهة. الحصة ا

لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات منتهية بتاء مربوطة, وكلمات منتهية بهاء. الحصة ا
وكذلك عن معنى التوكيد.

الحصة السادسة: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, لكي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ.

ة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. ع ب ا س ل الحصة ا

لتاسعة: يكون عن طريق السؤال: ما فائدة ترتيب الصور الموجودة لديكم؟ لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 

الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, يهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان
المهارات المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من

فهم الطالب لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

ومن خالل مالحظة األسماء الممدودة وكيفية كتابتها, واإلتيان بأسماء مشابهة من إنشاء الطالب.

وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين التاء
بإنّ,  ومحاكاة المثال األول في التحويل. المربوطة والهاء, وتوكيد الجمل االسمية 

وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.

وأيضا مكون الخط نستطيع  قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب في ترتيب الكلمات لتكوين نص مترابط, وكذلك إعادة كتابة
الجمل بعد ترتيبها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 

 صفحة 12 من 15



الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وتحديد
أبرز نقاط الضعف لدى طالبي لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب اآلداب والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف آداب الزيارة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 

الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كامًال, التكليف المنزلي نوع من التقويم, وأهدف منه إلى االطمئنان على فهم الطالب واستيعابهم للدرس 
لذا أختار أنشطة وتدريبات تقيس  أهداف الدرس بعناية فائقة.

وأستفيد في ذلك من كتاب النشاط واألنشطة الموجودة فيه في الصفحات (7-8-9) لقياس جميع
المكونات التي تمت دراستها في هذا الموضوع, ثم أقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأعدل بها

األخطاء. وأطلب منهم وضعها في ملف إنجاز كل طالب.

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت
: تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الحَرْفَ  اِسْحَْب 

 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

تُنَاسِبُهُ: مطابقة السحب واإلفالت تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمَقْطَعَ الْصَّوتِي إِ اِسْحَْب 

هَِي: اختيارات من متعدد الْمَدْرَسَةِ  عَِن  غَابَْت  تِي  الَّ

:اختيارات من متعدد المَرِيضَةَ فِي زَمِيلَتَهُنَّ  الطَّالِبَاتُ  زَارَْت 

الدَّرُْس:اختيار من متعدد ا  مِْن هَذَ تُهَا  لَّمْ تِي تَعَ ارَةِ الَّ يَ الزِّ آدَاِب  مِْن 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهُمَ نَاسِ تِي تُ الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْهَاءَ إِ أَْو  الْمَرْبُوطَةَ  التَّاءَ  اِسْحَْب 

:اختيارات من متعدد ارُ تَ نَخْ المُنَاسِبِ  التَّوْكِيدِ  بِحَرْفِ  نَائٌِم)  ا  . مُحَمَّدً . . . . . . . . . . ) جُمْلَةِ  لِتَوْكِيدِ 

هَِي:اختيار من متعدد لِي  ا يَ يمَ الْمَمْدُودَةِ فِ بِاألَلِِف  نْتَهِي  تِي تَ األَسْمَاءُ الَّ

 صفحة 13 من 15



المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

آداب المجالس 1
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الفقه-آداب
المجالس واللباس-آداب المجالس 1

االستفادة من هذه اآلداب لمعرفتها عند زيارة اآلخرين.

من آداب االستئذان

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الحديث-سالمه

وكالمه ومزاحه صلى اهللا عليه وسلم-من آداب
االستئذان

التعلم من هذه اآلداب وتطبيقها عن الزيارة

مالطفته ملسو هيلع هللا ىلص للوفود
وإكرامه لهم

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف السادس
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الحديث-هدي النبي

ملسو هيلع هللا ىلص في معاملة الناس (2)-مالطفته ملسو هيلع هللا ىلص للوفود
وإكرامه لهم

االستفادة من هذا التعامل, واالقتداء به وتطبيقه في
التعامل مع اآلخرين

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

أتنبه إلى أن هذا الدرس سيستمر معي لمدة تسع حصص خالل األسبوع الثاني,
فسأحرص على قراءتي الجهرية, وأحاول نطق الكلمات بشكل واضح.

أصحح أخطاء القراءة لدى طالبي, وأركز على األقل قدرة قرائية..

أطرح أسئلة تفصيلية تكون إجاباتها واردة في النص القرائي صراحة أو ضمنًا.

أكتشف مع طالبي معاني الكلمات الغامضة من خالل استخدام الترادف تارة والتضاد
تارة أخرى.

أدرب الطالب على القراءة وفق أساليب مختلفة كظاهرة صوتية مثل األسماء الممدوة،
وتراكيب لغوية مثل اسلوب التوكيد.

أفعل كتاب النشاط  حيث يطبق الطالب كتابيًا مكونات كتاب الطالب, وأستهدف
مهارات مهمة مثل:  األداء القرائي واالمالء المنسوخ والخط والتعبير الكتابي، ولكل

مكون مهارات البد من  مالحظتها والتأكد من إتقان جميع الطالب لها.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية ما بين تعلم تعاوني, وتعلم ذاتي, وكذلك إتقان
للمهارة؛ كي تصل أهداف درسي للطالب بيسر ووضوح.

أنوع في وسائلي التعليمية فتارة أستخدم السبورة الذكية, وتارة أخرى أستخدم الصور
التعليمية, وثالثة أستخدم العروض التقديمية, مما يجذب انتباه الطالب للدرس.

نوع في أساليب تقويمي, فمرة من عندي, وأخرى تقويم أقران, وثالثة تقويم ذاتي.

المصادر

 صفحة 14 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3666
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3930
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/1103


آداب الزيارة:
https://www.google.com.sa/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieu
P3h8OrRAhVI7hoKHRnXC0kQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saaid.net%

2FDoat%2Fyahia%2F304.htm&usg=AFQjCNG7FbN8ICPaXgn1vbzqXkfv6y2Vlg

 

أحكام وآداب زيارة البيوت في اإلسالم:
https://www.google.com.sa/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLn
dKo8erRAhVDOxoKHQSIA0gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ffiqh.islammessa
ge.com%2FNewsDetails.aspx%3Fid%3D4336&usg=AFQjCNEnZzLGhOMWD78

ebuC5jvYHGLL2YQ

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 15 من 15

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieuP3h8OrRAhVI7hoKHRnXC0kQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saaid.net%2FDoat%2Fyahia%2F304.htm&usg=AFQjCNG7FbN8ICPaXgn1vbzqXkfv6y2Vlg
https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
الدرس (2)إماطة األذى عن

الطريق
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل19/05/1441

الدراسي الثاني
9

التمهيد

هذا الدرس سيكون في األسبوع الثالث, وسيمتد تسع حصص, فسأحاول أن يكون
تمهيدها على الشكل التالي:

: ي) ت غ ب وانمي ل ي ج ( قراءة النص, ومكون أ لثانية  الحصة األولى وا
 أمهد لهاتين الحصتين بسؤال الطالب عن ماذا تشاهدون في الصور التي في كتاب

الطالب؟, وما سبب قيامه بذلك؟ ثم أقرأ النص مع طالبي قراءة متأنية مضبوطة
بالشكل..

: ظ وأقرأ) ح ال ( أ لثالثة  الحصة ا
أسترجع مع طالبي ما درسوه عن الكلمات المختومة بالتاء المربوطة والهاء, وكيفية

التفريق بينهما.
: ج, أستخدم, أحول)  ر خ ت س ( أ لرابعة والخامسة  الحصة ا

ج: أطلب من طالبي كلمات مختومة بتاء مربوطة. وكذلك كلمات ر خ ت س أوًال: أ
مختومة بالهاء, وأكمل بها الجدول مع طالبي.

: أسترجع مع طالبي ما درسناه عن التوكيد في األسبوع الماضي, ا: أستخدم ي ن ا ث
بإّن شفهيًا. وأطلب منهم إكمال الجمل وتوكيدها 

: أمهد لهذا المكون باسترجاع ما تعلمه الطالب في الموضوع السابق, ًا: أحول ث ل ا ث
وأطلب منهم تحويل الكلمات من أفعال إلى أسماء منتهية بألف ممدودة.

(األداء القرائي) :  : الحصة السادسة والسابعة
أقرأ النص للطالب مرة أخرى, ثم أقوم بإمالئهم جمل وكلمات من ما اكتسبوه في

هذا الدرس إمالء منظورًا. ويجب االهتمام بخطوط الطالب من خالل هذا المكون.
واإللتزام بالسطر والكتابة عليه, وعدم الخروج عنه.

جمًال مصورة قصيرة, وأطلب (أعبر) : أحضر للطالب  لتاسعة:  لثامنة وا الحصة ا
منهم ترتيبها.ثم أطلب منهم وصف الصور شفهيًا.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

مدخل الوحدة الرابعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-صحتي
وسالمتي- مدخل الوحدة الرابعة

من أجل صحتي وسالمتي البد من إبعاد مصادر األذى
واالبتعاد عنها.

.الهدف األول ق ر ط ل ن ا ص إماطة األذى ع ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل ن أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص السادسة والسا عة, وكذلك الثامنة والتاسعة.

 صفحة 1 من 14

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3818


دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند  عليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ  داف الدرس, وال   تتمثل   :
م ون  مالء املنظور وقدرة الطالب بكتابة ا إلمالء بخط وا   ومقروءوش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات داخل

السطر, وعدم ا   روج عنه.

وم ون التعب   الشف  , وقدرة الطالب ع   التعب   عما شا دوه     لمات وجمل قص  ة ومع  ة, وكذلك القدرة ع   وصف
دقيقًا يب ن معنا ا. وصفًا  الصور 

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م  و و م ون (  مالء املنظور), وم ون ( أع  ), وأداء امل ارة ب ل جد و
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  شاط ليصلوا

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
  محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إ   مرحلة الحقة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثالثة.

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

أشارك طال ي    تطبيق  ذه  س  اتيجية, وأ ون مع م   ظة ب  ظة, وأجعل م يناقشون كيفية التفر ق ب ن التاء املر وطة
وال اء, وتدو ن ذلك    ا  دول املوجود, وكذلك  تيان بأمثلة من إ شا  م.

دور المتعلم

توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،
  و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.

العمل ع   توليد أك   فروق ب ن التاء املر وطة وال اء, وكيفية نطق ا, ومن ثم  تيان بأمثلة أخرى مشا  ة, و عبئة ا  دول
املرفق.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

التجارب ك شافية ال   س نفذ ا الطالب . 

أساعد الطالب    تطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م و ي ( أجيب, وأن   لغ  ),  عن طر ق معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو
بضد ال لمة, وأجعل الطالب يك شفون املع   سواء  ان بمرادفه أو بضده.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة .

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف معا ي ال لمات بال  ادف, أو ضد ال لمات, ومحاولة معرفة معنا ا.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم ونا  ا املتنوعة و  : أستخرج, أستخدم, وأحول, و تيان
بأمثلة عل  ا, وأطلب من طالبك محا اة  ذا النموذج الذي وضعته ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.
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دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيد وأداء امل ارة كما قام   ا املعلم    شرحه لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   جميع م ونات ال  اكيب
اللغو ة, ثم يقارن ما قام به من أداء للم مة, وتناقش معه حول ما قمت به.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص إماظة  ذى عن الطر ق ع   ال   يل الصو ي؛ لضمان متا ع  م, وعدم  شت  م    الكتاب, وكذلك

لتقو ة م ارة  ستماع لد  م, والقدرة ع   تحديد ال  صيات و حداث عن طر ق السمع.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض للطالب ع   عارض البيانات/ التلفاز م ون أجيب وأن   لغ  ؛  ي يصل الطالب عن طر ق إ   معا ي ال لمات إما

بال  ادف أو بالتضاد.

وكذلك أعرض عن طر قه م ون  داء القرا ي لتتم مالحظة الطالب وقراء  م من خالله, ل شا دوا أمام م التاء املر وطة

وال اء وليم  وا بي  ما.

م  ابطًا, وكذلك, ل ستطيعوا التعب   الشف   نصًا  و أعرض ل م م ون أع   ل  تب الطالب ال لمات وا  مل والصور لي ونوا 

من خالل مشا دة الصور عن طر ق العارض.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثانية, والثالثة, والثامنة والتاسعة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا لطال ي عن م ونات ال  اكيب اللغو ة ا  تلفة ( أستخرج, أستخدم, أحول), وعن طر ق العرض  ستطيع عرضًا  أقدم 

الطالب محا اة النموذج املعروض أمام م للوصول إ   مرحلة إتقان ال  اكيب اللغو ة.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة,

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أقوم  عرض لوحات  عليمية لطال ي أو   ل م ف  ا:

-اللوحة  و  : كيف أكتب ع    سطر.

-اللوحة الثانية: جمل و لمات وعبارات  مالء املنظور.

-اللوحة الثالثة: طر قة أداء  مالء املنظور.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و
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flashالنشاط

األشكـال الرباعية

ة ي ج ر ا روابط خ

إماطة األذى عن الطريق صدقة.

نص غماطة األذى عن الطريق

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع ( إماطة األذى عن الطريق),
ويتم تصنيف الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسيكون كالتالي:

الحصة األولى والثانية:  عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, وما معنى إماطة؟

الحصة الثالثة: بالسؤال عن الفرق بين التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة.

الحصة الرابعة والخامسة: كتابة جملة اسمية على السبورة, وأطلب من الطالب توكيدها بإنّ.

الحصة السادسة والسابعة: بسؤال الطالب عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ.

الحصة الثامنة والتاسعة: أحضر لطالبك صورة وأطلب منهم وصفًا لما يشاهدونه في الصورة.

 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه إلى قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف, ونقاط
القوة لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.

ومن خالل مالحظة الفرق بين التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة, وإتيان الطالب بأمثلة من إنشائهم.

بإنّ, وكذلك التحويل والتراكيب اللغوية وقياس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام التوكيد 
من فعل إلى اسم متهي بألف ممدودة.

ثم قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء.

وفي مكون التعبير تقيس قدرة الطالب على التعبير شفهيًا عن ما يرونه من احداث داخل الصور.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 
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.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه إلى قياس مدى تحصيل الطالب للموضوع, وقدرتهم على التطبيق,
وتحديد نقاط القوة وتعزيزها, ونقاط الضعف ومعالجتها. وقد يكون هذا التقويم عن طريق طرح أسئلة, أو

القيام بحل تدريبات وأنشطة تقيس قدرتهم على التطبيق. ثم أقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات,
وأعدل بها األخطاء.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

لثانى .الهدف ا ق ي ر ط ل ن ا ص إماطة األذى ع ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

30الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص السادسة والسا عة, وكذلك الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند  عليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ  داف الدرس, وال   تتمثل   :
م ون  مالء املنظور وقدرة الطالب بكتابة ا إلمالء بخط وا   ومقروءوش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات داخل

السطر, وعدم ا   روج عنه.

وم ون التعب   الشف  , وقدرة الطالب ع   التعب   عما شا دوه     لمات وجمل قص  ة ومع  ة, وكذلك القدرة ع   وصف
دقيقًا يب ن معنا ا. وصفًا  الصور 

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م  و و م ون (  مالء املنظور), وم ون ( أع  ), وأداء امل ارة ب ل جد و
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  شاط ليصلوا

العصف الذهنياالستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
  محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إ   مرحلة الحقة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثالثة.

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

أشارك طال ي    تطبيق  ذه  س  اتيجية, وأ ون مع م   ظة ب  ظة, وأجعل م يناقشون كيفية التفر ق ب ن التاء املر وطة
وال اء, وتدو ن ذلك    ا  دول املوجود, وكذلك  تيان بأمثلة من إ شا  م.

دور المتعلم

توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،
  و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.

العمل ع   توليد أك   فروق ب ن التاء املر وطة وال اء, وكيفية نطق ا, ومن ثم  تيان بأمثلة أخرى مشا  ة, و عبئة ا  دول
املرفق.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

التجارب ك شافية ال   س نفذ ا الطالب . 

أساعد الطالب    تطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م و ي ( أجيب, وأن   لغ  ),  عن طر ق معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو
بضد ال لمة, وأجعل الطالب يك شفون املع   سواء  ان بمرادفه أو بضده.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة .

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف معا ي ال لمات بال  ادف, أو ضد ال لمات, ومحاولة معرفة معنا ا.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم ونا  ا املتنوعة و  : أستخرج, أستخدم, وأحول, و تيان
بأمثلة عل  ا, وأطلب من طالبك محا اة  ذا النموذج الذي وضعته ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيد وأداء امل ارة كما قام   ا املعلم    شرحه لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   جميع م ونات ال  اكيب
اللغو ة, ثم يقارن ما قام به من أداء للم مة, وتناقش معه حول ما قمت به.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص إماظة  ذى عن الطر ق ع   ال   يل الصو ي؛ لضمان متا ع  م, وعدم  شت  م    الكتاب, وكذلك

لتقو ة م ارة  ستماع لد  م, والقدرة ع   تحديد ال  صيات و حداث عن طر ق السمع.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .
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م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض للطالب ع   عارض البيانات/ التلفاز م ون أجيب وأن   لغ  ؛  ي يصل الطالب عن طر ق إ   معا ي ال لمات إما

بال  ادف أو بالتضاد.

وكذلك أعرض عن طر قه م ون  داء القرا ي لتتم مالحظة الطالب وقراء  م من خالله, ل شا دوا أمام م التاء املر وطة

وال اء وليم  وا بي  ما.

م  ابطًا, وكذلك, ل ستطيعوا التعب   الشف   نصًا  و أعرض ل م م ون أع   ل  تب الطالب ال لمات وا  مل والصور لي ونوا 

من خالل مشا دة الصور عن طر ق العارض.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثانية, والثالثة, والثامنة والتاسعة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا لطال ي عن م ونات ال  اكيب اللغو ة ا  تلفة ( أستخرج, أستخدم, أحول), وعن طر ق العرض  ستطيع عرضًا  أقدم 

الطالب محا اة النموذج املعروض أمام م للوصول إ   مرحلة إتقان ال  اكيب اللغو ة.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة,

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أقوم  عرض لوحات  عليمية لطال ي أو   ل م ف  ا:

-اللوحة  و  : كيف أكتب ع    سطر.

-اللوحة الثانية: جمل و لمات وعبارات  مالء املنظور.

-اللوحة الثالثة: طر قة أداء  مالء املنظور.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

flashالنشاط

األشكـال الرباعية

ة ي ج ر ا روابط خ

إماطة األذى عن الطريق صدقة.

نص غماطة األذى عن الطريق

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع ( إماطة األذى عن الطريق),
ويتم تصنيف الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسيكون كالتالي:

الحصة األولى والثانية:  عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, وما معنى إماطة؟

الحصة الثالثة: بالسؤال عن الفرق بين التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة.

الحصة الرابعة والخامسة: كتابة جملة اسمية على السبورة, وأطلب من الطالب توكيدها بإنّ.

الحصة السادسة والسابعة: بسؤال الطالب عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ.

الحصة الثامنة والتاسعة: أحضر لطالبك صورة وأطلب منهم وصفًا لما يشاهدونه في الصورة.

 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه إلى قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف, ونقاط
القوة لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.

ومن خالل مالحظة الفرق بين التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة, وإتيان الطالب بأمثلة من إنشائهم.

بإنّ, وكذلك التحويل والتراكيب اللغوية وقياس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام التوكيد 
من فعل إلى اسم متهي بألف ممدودة.

ثم قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء.

وفي مكون التعبير تقيس قدرة الطالب على التعبير شفهيًا عن ما يرونه من احداث داخل الصور.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

ختامينوع التقويم
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أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه إلى قياس مدى تحصيل الطالب للموضوع, وقدرتهم على التطبيق,
وتحديد نقاط القوة وتعزيزها, ونقاط الضعف ومعالجتها. وقد يكون هذا التقويم عن طريق طرح أسئلة, أو

القيام بحل تدريبات وأنشطة تقيس قدرتهم على التطبيق. ثم أقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات,
وأعدل بها األخطاء.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

لثالث .الهدف ا ق ي ر ط ل ن ا ص إماطة األذى ع ي ن ل التالميذ تدريبات التراكيب اللغوية الواردة ف ح ن ي أ

25الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص السادسة والسا عة, وكذلك الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند  عليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ  داف الدرس, وال   تتمثل   :
م ون  مالء املنظور وقدرة الطالب بكتابة ا إلمالء بخط وا   ومقروءوش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات داخل

السطر, وعدم ا   روج عنه.

وم ون التعب   الشف  , وقدرة الطالب ع   التعب   عما شا دوه     لمات وجمل قص  ة ومع  ة, وكذلك القدرة ع   وصف
دقيقًا يب ن معنا ا. وصفًا  الصور 

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م  و و م ون (  مالء املنظور), وم ون ( أع  ), وأداء امل ارة ب ل جد و
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  شاط ليصلوا

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
  محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إ   مرحلة الحقة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثالثة.

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

أشارك طال ي    تطبيق  ذه  س  اتيجية, وأ ون مع م   ظة ب  ظة, وأجعل م يناقشون كيفية التفر ق ب ن التاء املر وطة
وال اء, وتدو ن ذلك    ا  دول املوجود, وكذلك  تيان بأمثلة من إ شا  م.
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دور المتعلم

توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،
  و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.

العمل ع   توليد أك   فروق ب ن التاء املر وطة وال اء, وكيفية نطق ا, ومن ثم  تيان بأمثلة أخرى مشا  ة, و عبئة ا  دول
املرفق.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

التجارب ك شافية ال   س نفذ ا الطالب . 

أساعد الطالب    تطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م و ي ( أجيب, وأن   لغ  ),  عن طر ق معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو
بضد ال لمة, وأجعل الطالب يك شفون املع   سواء  ان بمرادفه أو بضده.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة .

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف معا ي ال لمات بال  ادف, أو ضد ال لمات, ومحاولة معرفة معنا ا.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم ونا  ا املتنوعة و  : أستخرج, أستخدم, وأحول, و تيان
بأمثلة عل  ا, وأطلب من طالبك محا اة  ذا النموذج الذي وضعته ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيد وأداء امل ارة كما قام   ا املعلم    شرحه لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   جميع م ونات ال  اكيب
اللغو ة, ثم يقارن ما قام به من أداء للم مة, وتناقش معه حول ما قمت به.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص إماظة  ذى عن الطر ق ع   ال   يل الصو ي؛ لضمان متا ع  م, وعدم  شت  م    الكتاب, وكذلك

لتقو ة م ارة  ستماع لد  م, والقدرة ع   تحديد ال  صيات و حداث عن طر ق السمع.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز
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الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض للطالب ع   عارض البيانات/ التلفاز م ون أجيب وأن   لغ  ؛  ي يصل الطالب عن طر ق إ   معا ي ال لمات إما

بال  ادف أو بالتضاد.

وكذلك أعرض عن طر قه م ون  داء القرا ي لتتم مالحظة الطالب وقراء  م من خالله, ل شا دوا أمام م التاء املر وطة

وال اء وليم  وا بي  ما.

م  ابطًا, وكذلك, ل ستطيعوا التعب   الشف   نصًا  و أعرض ل م م ون أع   ل  تب الطالب ال لمات وا  مل والصور لي ونوا 

من خالل مشا دة الصور عن طر ق العارض.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثانية, والثالثة, والثامنة والتاسعة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا لطال ي عن م ونات ال  اكيب اللغو ة ا  تلفة ( أستخرج, أستخدم, أحول), وعن طر ق العرض  ستطيع عرضًا  أقدم 

الطالب محا اة النموذج املعروض أمام م للوصول إ   مرحلة إتقان ال  اكيب اللغو ة.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة,

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أقوم  عرض لوحات  عليمية لطال ي أو   ل م ف  ا:

-اللوحة  و  : كيف أكتب ع    سطر.

-اللوحة الثانية: جمل و لمات وعبارات  مالء املنظور.

-اللوحة الثالثة: طر قة أداء  مالء املنظور.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

flashالنشاط

األشكـال الرباعية

ة ي ج ر ا روابط خ

إماطة األذى عن الطريق صدقة.

نص غماطة األذى عن الطريق

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn_IXKru3RAhULSRoKHXMsBssQtwIIHTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBOClQXCEgzk&usg=AFQjCNEMbORBuBtxokbNH-Y5KvJ6AoWwsg
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAs_SusO3RAhWDMhoKHYlrBbgQtwIIMjAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkZBzly6b5AA&usg=AFQjCNFoWiuWsAa_0ZGLiDBEy68wXeFmgA


أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع ( إماطة األذى عن الطريق),
ويتم تصنيف الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسيكون كالتالي:

الحصة األولى والثانية:  عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, وما معنى إماطة؟

الحصة الثالثة: بالسؤال عن الفرق بين التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة.

الحصة الرابعة والخامسة: كتابة جملة اسمية على السبورة, وأطلب من الطالب توكيدها بإنّ.

الحصة السادسة والسابعة: بسؤال الطالب عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ.

الحصة الثامنة والتاسعة: أحضر لطالبك صورة وأطلب منهم وصفًا لما يشاهدونه في الصورة.

 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه إلى قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف, ونقاط
القوة لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.

ومن خالل مالحظة الفرق بين التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة, وإتيان الطالب بأمثلة من إنشائهم.

بإنّ, وكذلك التحويل والتراكيب اللغوية وقياس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام التوكيد 
من فعل إلى اسم متهي بألف ممدودة.

ثم قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء.

وفي مكون التعبير تقيس قدرة الطالب على التعبير شفهيًا عن ما يرونه من احداث داخل الصور.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

ختامينوع التقويم
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أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه إلى قياس مدى تحصيل الطالب للموضوع, وقدرتهم على التطبيق,
وتحديد نقاط القوة وتعزيزها, ونقاط الضعف ومعالجتها. وقد يكون هذا التقويم عن طريق طرح أسئلة, أو

القيام بحل تدريبات وأنشطة تقيس قدرتهم على التطبيق. ثم أقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات,
وأعدل بها األخطاء.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

نوع من التقويم, أقوم ألطمئن على تحصيل الطالب للدرس ومكتسباتهم منه, وقدرتهم على التطبيق. لذا
أختار أنشطة وتدريبات تقيس لي ذلك.

سأستفيد في ذلك من كتاب النشاط والتدريبات الموجودة فيه في( 11-12), وأحاول قياس كل مكون من
مكونات الموضوع إماطة األذى عن الطريق .

وسأهتم بالتكليف, وأقوم بتصحيحه, وأطلب منهم وضعه في ملف اإلنجاز.

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  المُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَْب 

.مطابقة السحب واإلفالت ةٍ عِبَارَةٍ صَحِيحَ لِتَكْوِينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَْب 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الصَّوْتِيَّ  الْمَقْطَعَ  اِسْحَْب 

لِكَْي:اختيارات من متعدد الطَّرِيقِ؛  عَِن  ا  ارَ بَعِيدً تَّى صَ الفَرْعَ حَ وَثَامِرٌ  أَيْمَُن  سَحَْب  الطَّرِيقِ)  عَِن  َذَى  إِمَاطَةِ األَ دَرِْس  ) فِي 

.صواب وخطأ طُرُِق النَّاسِ عَْن  نُبْعِدَ األَذَى  أََْن  الطَّرِيقِ،  عَِن  إِمَاطَةِ األَذَى  دَرِْس  مِْن  نَتَعَلَُّم 

.صواب وخطأ الطَّرِيقِ بِمُفْرَدِهِ عَِن  الْفَرْعَ  يُزِيلَ  أََْن  أَيَّمَُن  اِسْتَطَاعَ 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبَةِ الْكَلِمَةِ  لَى  الْمَرْبُوطَةَ وَالْهَاءَ إِ الْتَّاءَ  اِسْحَْب 

.اختيارات من متعدد صَدَقَةٌ) الطَّرِيقِ  عَِن  إِمَاطَةَ األَذَى   . . . . . . . . . )  . نَاسِبِ التَّوْكِيدِ المُ بِحَرْفِ  التَّالِيَةَ  الجُمْلَةَ  أََكَّْد 

.صواب وخطأ مَِن األَسْمَاءِ المَمْدُودَةِ نَا)  لَّمَ (عَ كَلِمَُة 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

اإلضرار باآلخرين
التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف الثاني

-الفصل الدراسي الثاني-الحديث-أخالق المتوسط
وسلوك نهى عنها اإلسالم-اإلضرار باآلخرين

أن رمي األذى في الطرقات من اإلضرار باآلخرين.

سَن في اإلسالم (من 
سُنَة حسنة...)

التعليم العام-الثانوية الفصلي-المستوى الرابع-
علوم شرعية (أدبي)-الحديث-الحديث النبوي-(من

سَن في اإلسالم سُنَة حسنة...)
أن إماطة األذى عن الطريق سنة حسنة يثاب فاعلها.

 صفحة 13 من 14

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3464
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/9492


ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

هذا الدرس سيمتد معك تسع حصص, فاحرص على استغاللها في ما خططت له.
استغل هذه النشاطات إلكساب طالبك السلوكيات الحسنة, واالبتعاد عن السلوكيات

الخاطئة.
كن القدوة لطالبك في بعض اآلداب خاصة إماطة ألذى عن الطريق.

اهتم بقراءات الطالب وحاول تصحيحها.
شارك طالبك في حل النشاطات, وكن معهم ووجههم, وقدم لهم تغذية راجعة

مباشرة.

تنويع التعليم

نوع في إستراتيجياتك التدريسية, ما بين تعلم باالكتشاف, إلى عصف ذهني, إلى إتقان
المهارة أو النمذجة, والحل عن طريق السبورة الذكية لتصل إلى أهداف نشاطات

التهيئة.

نوع في أساليب التقويم وأنشطة الدرس.

استمع إلى استنتاجات طالبك وحفزهم للمشاركة من خالل التعلم باالكتشاف،
والعصف الذهني.

زاوج في تعليم طالبك فتارة عن طريق الكتاب, وبالتقنية تارة, وبالحوار والنقاش تارة؛
الكتشاف معلومات الدرس وربطها بمعلوماته السابقة.

اطرح أسئلة واطلب اإلجابة عليها مرة شفويًا ومرة كتابيًا.

المصادر

صحيح البخاري- كتاب المظالم- باب إماطة األذى عن الطريق.
األحاديث الصحيحة في فضل إماطة األذى عن الطريق:

https://www.google.com.sa/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisr
LHjvO3RAhXB1BoKHaUPCiYQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fhadith.islambeac
on.com%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AD
%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB_%25D8%25A7%
25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25AD%25
D8%25A9_%25D9%2581%25D9%2589_%25D9%2581%25D8%25B6%25D9
%2584_%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%

25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B0%25D9%258
9_%25D8%25B9%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7

%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582&usg=AFQjCNEKcay1VY2J-
V_EHT7xyYKQSUQsmg

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
نشاطات التهيئة للوحدة

السادسة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل19/05/1441

الدراسي الثاني
9

التمهيد

كامًال, وبمقدار تسع هذا الموضوع سيكون في األسبوع الخامس, وسيستمر أسبوعًا 
حصص, وسأمهد لها كالتالي:

لثانية: أستفيد من نشاطات التهيئة الموجودة في كتاب الطالب الحصة األولى وا
ص(46-45).

أعرّف الطالب باسم نبيهم,ثم أبيّن لهم صفات الطفل المسلم.
ص االستماع- النملة الكريمة): أستفيد ( ن لرابعة والخامسة  لثالثة وا  الحصة ا

من مكون رقم (1) أالحظ وأستنتج ومن خالل الصور يبدي الطالب رأيه فيها.
أطلب من طالبي تذكر شخصيات النص المسموع, واألحداث التي يدور حولها النص.

: (أستمع وأجيب) الحصة السادسة والسابعة: مكون 
أجعل الطالب يستمعون للنص, ثم يجيبون عن األسئلة.

أنمي من خالل إجابات الطالب كيفية التعامل مع الزمالء, وأهمية التعاون بينهم.
أقرأ النص مرة أخرى, وبيان صفتي النملة البيضاء, والحمراء, وكيفية التعامل بينهما.

: (النشيد الدين المعاملة) لتاسعة:  لثامنة وا الحصة ا
أجعل الطالب ينشدون ويرددون خلفي؛ كي يستقيم الحفظ لديهم.

أوضح لهم معاني النشيد التي تحتاج إلى شرح.
أبيّن لطالبك صفات الطفل المسلم, وكيفية تعامله مع اآلخرين.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

اآلداب (1)
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-التعامل مع
الناس-اآلداب (1)

االستفادة من هذه اآلداب بحيث تكون تهيئة للدرس
الجديد.

كيف أتصرف عند مقابلة
اآلخرين

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-التربية األسرية-

شخصيتي-كيف أتصرف عند مقابلة اآلخرين

التصرف مع مقابلة اآلخرين جزء من التعامل معهم
واآلداب الواجب فعلها والتحلي بها.

ق التالمذ مهارات التحدث الجيد.الهدف األول ب ط ن ي أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, والثالثة والرا عة وا  امسة.
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دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل, واختيارمنسق كل مجموعة, وبشكل دوري, وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم أشرح لهم أسس وخطوات
اإلستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أجعلهم في الحصتين األولى والثانية يشاهدون الصور, وكل مجموعة تجيب, وتوضح بما توحي هذه
الصور.

أما في الحصص الثالثة والرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن الصور وما تحو ه من  عامل مختلف ب ن النملت ن البيضاء وا  مراء, ووضع
وصف ل ل نملة حسب فعل ا.

وكذلك م ون أستمع وأجيب.  شارك ا  ميع و جيبون عن أسئل  . و وزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و    
الطالب    ا  موعات  خطاء ال   تقع     ذا امل ون.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون (أستمع وأجيب), وأطلب م  م
جيدًا,  و جيب الطالب ع    سئلة , و عد ذلك يذكرون صف   النملة البيضاء, والنملة ا  مراء, وفرق التعامل  ستماع للنص 

بي  ما.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فرديا ملعرفة م ون أستمع وأجيب, وحل  سئلة جميع ا, وكذلك معرفة فارق التعامل ب ن النملت ن ا  مراء
والبيضاء, و سمية صفة ل ل م  ما, ثم  ي شارك مع زميل له آخر, و  عد  تفاق ع   ذلك,  شار  ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

أيسر لطالبي تطبيق هذه اإلستراتيجية وألحن مع طالبي النشيد (الدين المعاملة), وأطلب منهم اكتشاف
صفات الطفل المسلم, وكذلك كيفية تعاملهم مع اآلخرين,وأجعلهم يحفظون النشيد ويستظهرونه في

الحصة المقبلة.

 

دور المتعلم
 مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا  النص, ومن ثم اك شاف صفات الطفل املسلم, 

واستخالص كيفية  عامله مع  خر ن.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز
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الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم املعلم  ذه الوسيلة    ا  صة  و   والثانية.

  أعرض ع   عارض البيانات الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 45-46) للفت ان باه الطالب وترك   م    م ان

واحد وعدم  ش ت أذ ا  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب    ا  صص الثالثة والرا عة وا  امسة نص  ستماع ( النملة الكر مة) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد

أنظار الطالب, وعدم  ش  م بالكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة.

 أعرض أسئلة الف م و شاطات م ون أستمع وأجيب ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب. وأطلب من الطالب مالحظ  ا

داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا يو   الصفات و داب ال   تح     ا الطفل املسلم    ال شيد, وكيفية  عامله مع مقطعًا  أعرض لطالبك 

 خر ن, وأحاول إكساب طالبك تلك الصفات, وأح  م ع    ل  ام   ذا  داب.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

قصة النملة الكريمة

الكرم شيمة الفضالء.

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم يمكنني تشخيص معرفة طالبي بهذا الموضوع, وأصنف طالبي في مستويات بناء
على هذه المعرفة, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

: لثانية الحصة األولى وا

عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة التعامل مع اآلخرين. ومنها
أنطلق نحو أهداف الحصة األولى.

: لرابعة والخامسة لثالثة وا الحصة ا

نص االستماع ( النملة الكريمة) , وبإمكاني التمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم به مثل منع إعطاء أحد
بدًال عن قلمه الذي تركه في المنزل, وأطلب منهم التصحيح. الطالب قلمًا 

: الحصة السادسة والسابعة

يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما استفاده الطالب, واألحداث التي دارت في النص,
والشخصيات..

: لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في المرحلة السابقة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
  أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (45-46), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة للنص.
أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وفي النشيد ( الدين المعاملة) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم للصفات الطفل
المسلم, وكيفية تعامله مع اآلخرين.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ
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:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, ويسمى النهائي أيضًا, وأهدف منه قياس مدى استيعاب الطالب لما تعلموه,
وقدرتهم على اكتساب اآلداب والصفات التي درسوها خالل نص االستماع, والنشيد, ومحاولة معالجة نقاط

الضعف التي تطرأ, وتقوية وتعزيز نقاط القوة.

واستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفات الطفل المسلم,
والتعامل مع اآلخرين, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

وأقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

لثانى ص االستماع.الهدف ا ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

30الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, والثالثة والرا عة وا  امسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل, واختيارمنسق كل مجموعة, وبشكل دوري, وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم أشرح لهم أسس وخطوات
اإلستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أجعلهم في الحصتين األولى والثانية يشاهدون الصور, وكل مجموعة تجيب, وتوضح بما توحي هذه
الصور.

أما في الحصص الثالثة والرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.
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دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن الصور وما تحو ه من  عامل مختلف ب ن النملت ن البيضاء وا  مراء, ووضع
وصف ل ل نملة حسب فعل ا.

وكذلك م ون أستمع وأجيب.  شارك ا  ميع و جيبون عن أسئل  . و وزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و    
الطالب    ا  موعات  خطاء ال   تقع     ذا امل ون.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون (أستمع وأجيب), وأطلب م  م
جيدًا,  و جيب الطالب ع    سئلة , و عد ذلك يذكرون صف   النملة البيضاء, والنملة ا  مراء, وفرق التعامل  ستماع للنص 

بي  ما.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فرديا ملعرفة م ون أستمع وأجيب, وحل  سئلة جميع ا, وكذلك معرفة فارق التعامل ب ن النملت ن ا  مراء
والبيضاء, و سمية صفة ل ل م  ما, ثم  ي شارك مع زميل له آخر, و  عد  تفاق ع   ذلك,  شار  ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

أيسر لطالبي تطبيق هذه اإلستراتيجية وألحن مع طالبي النشيد (الدين المعاملة), وأطلب منهم اكتشاف
صفات الطفل المسلم, وكذلك كيفية تعاملهم مع اآلخرين,وأجعلهم يحفظون النشيد ويستظهرونه في

الحصة المقبلة.

 

دور المتعلم
 مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا  النص, ومن ثم اك شاف صفات الطفل املسلم, 

واستخالص كيفية  عامله مع  خر ن.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم املعلم  ذه الوسيلة    ا  صة  و   والثانية.

  أعرض ع   عارض البيانات الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 45-46) للفت ان باه الطالب وترك   م    م ان

واحد وعدم  ش ت أذ ا  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب    ا  صص الثالثة والرا عة وا  امسة نص  ستماع ( النملة الكر مة) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد

أنظار الطالب, وعدم  ش  م بالكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية
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الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة.

 أعرض أسئلة الف م و شاطات م ون أستمع وأجيب ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب. وأطلب من الطالب مالحظ  ا

داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا يو   الصفات و داب ال   تح     ا الطفل املسلم    ال شيد, وكيفية  عامله مع مقطعًا  أعرض لطالبك 

 خر ن, وأحاول إكساب طالبك تلك الصفات, وأح  م ع    ل  ام   ذا  داب.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

قصة النملة الكريمة

الكرم شيمة الفضالء.

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم يمكنني تشخيص معرفة طالبي بهذا الموضوع, وأصنف طالبي في مستويات بناء
على هذه المعرفة, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

: لثانية الحصة األولى وا

عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة التعامل مع اآلخرين. ومنها
أنطلق نحو أهداف الحصة األولى.

: لرابعة والخامسة لثالثة وا الحصة ا

نص االستماع ( النملة الكريمة) , وبإمكاني التمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم به مثل منع إعطاء أحد
بدًال عن قلمه الذي تركه في المنزل, وأطلب منهم التصحيح. الطالب قلمًا 

: الحصة السادسة والسابعة

يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما استفاده الطالب, واألحداث التي دارت في النص,
والشخصيات..

: لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في المرحلة السابقة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ
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:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
  أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (45-46), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة للنص.
أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وفي النشيد ( الدين المعاملة) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم للصفات الطفل
المسلم, وكيفية تعامله مع اآلخرين.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, ويسمى النهائي أيضًا, وأهدف منه قياس مدى استيعاب الطالب لما تعلموه,
وقدرتهم على اكتساب اآلداب والصفات التي درسوها خالل نص االستماع, والنشيد, ومحاولة معالجة نقاط

الضعف التي تطرأ, وتقوية وتعزيز نقاط القوة.

واستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفات الطفل المسلم,
والتعامل مع اآلخرين, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

وأقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ
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لثالث ص النشيد.الهدف ا ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

25الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, والثالثة والرا عة وا  امسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل, واختيارمنسق كل مجموعة, وبشكل دوري, وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم أشرح لهم أسس وخطوات
اإلستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أجعلهم في الحصتين األولى والثانية يشاهدون الصور, وكل مجموعة تجيب, وتوضح بما توحي هذه
الصور.

أما في الحصص الثالثة والرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن الصور وما تحو ه من  عامل مختلف ب ن النملت ن البيضاء وا  مراء, ووضع
وصف ل ل نملة حسب فعل ا.

وكذلك م ون أستمع وأجيب.  شارك ا  ميع و جيبون عن أسئل  . و وزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و    
الطالب    ا  موعات  خطاء ال   تقع     ذا امل ون.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون (أستمع وأجيب), وأطلب م  م
جيدًا,  و جيب الطالب ع    سئلة , و عد ذلك يذكرون صف   النملة البيضاء, والنملة ا  مراء, وفرق التعامل  ستماع للنص 

بي  ما.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فرديا ملعرفة م ون أستمع وأجيب, وحل  سئلة جميع ا, وكذلك معرفة فارق التعامل ب ن النملت ن ا  مراء
والبيضاء, و سمية صفة ل ل م  ما, ثم  ي شارك مع زميل له آخر, و  عد  تفاق ع   ذلك,  شار  ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

أيسر لطالبي تطبيق هذه اإلستراتيجية وألحن مع طالبي النشيد (الدين المعاملة), وأطلب منهم اكتشاف
صفات الطفل المسلم, وكذلك كيفية تعاملهم مع اآلخرين,وأجعلهم يحفظون النشيد ويستظهرونه في

الحصة المقبلة.
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دور المتعلم
 مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا  النص, ومن ثم اك شاف صفات الطفل املسلم, 

واستخالص كيفية  عامله مع  خر ن.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم املعلم  ذه الوسيلة    ا  صة  و   والثانية.

  أعرض ع   عارض البيانات الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 45-46) للفت ان باه الطالب وترك   م    م ان

واحد وعدم  ش ت أذ ا  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب    ا  صص الثالثة والرا عة وا  امسة نص  ستماع ( النملة الكر مة) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد

أنظار الطالب, وعدم  ش  م بالكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة.

 أعرض أسئلة الف م و شاطات م ون أستمع وأجيب ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب. وأطلب من الطالب مالحظ  ا

داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا يو   الصفات و داب ال   تح     ا الطفل املسلم    ال شيد, وكيفية  عامله مع مقطعًا  أعرض لطالبك 

 خر ن, وأحاول إكساب طالبك تلك الصفات, وأح  م ع    ل  ام   ذا  داب.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

قصة النملة الكريمة

الكرم شيمة الفضالء.

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم يمكنني تشخيص معرفة طالبي بهذا الموضوع, وأصنف طالبي في مستويات بناء
على هذه المعرفة, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

: لثانية الحصة األولى وا

عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة التعامل مع اآلخرين. ومنها
أنطلق نحو أهداف الحصة األولى.

: لرابعة والخامسة لثالثة وا الحصة ا

نص االستماع ( النملة الكريمة) , وبإمكاني التمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم به مثل منع إعطاء أحد
بدًال عن قلمه الذي تركه في المنزل, وأطلب منهم التصحيح. الطالب قلمًا 

: الحصة السادسة والسابعة

يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما استفاده الطالب, واألحداث التي دارت في النص,
والشخصيات..

: لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في المرحلة السابقة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
  أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (45-46), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة للنص.
أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وفي النشيد ( الدين المعاملة) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم للصفات الطفل
المسلم, وكيفية تعامله مع اآلخرين.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

 صفحة 11 من 13



:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, ويسمى النهائي أيضًا, وأهدف منه قياس مدى استيعاب الطالب لما تعلموه,
وقدرتهم على اكتساب اآلداب والصفات التي درسوها خالل نص االستماع, والنشيد, ومحاولة معالجة نقاط

الضعف التي تطرأ, وتقوية وتعزيز نقاط القوة.

واستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفات الطفل المسلم,
والتعامل مع اآلخرين, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

وأقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

التكليف المنزلي يعتبر من التقويم, والهدف منه ربط الطالب بالدرس, وتثبيت المعلومات لدى الطالب,
وتعويده على االعتماد على النفس, وبيان مدى استيعابه للدرس. لذا أختار األنشطة المناسبة التي تقيس ذلك,

وأحرص على تصويبها, وإبرازها في ملف اإلنجاز لكل طالب.
أكلف الطالب باإلجابة عن بعد المشاهدات اليومية التي يراها الطالب في حياته, ويبين معنى الكرم.

أكلف طالبي باإلجابة عن أسئلة نص االستماع, وتحديد الشخصيات الموجودة, وما األحداث التي تمت.
أطلب من طالبي اإلجابة عن اسئلة على نشيد (الدين المعاملة), وأطلب منهم إبراز صفات الطفل المسلم

الموجودة فيه وكذلك كيفية تعامله مع اآلخرين.
أتابع باهتمام تنفيذ الواجبات المنزلية, وتصحيحها, وعرضها أمام الطالب, وأعمل تغذية راجعة لها.

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيار من متعدد
: ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 

 

صواب وخطأ
صِحَّةَ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَُة  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

 صفحة 12 من 13



المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

اآلداب (2)
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-التعامل مع
الناس-اآلداب (2)

االستفادة من هذه اآلداب ومحاولة التحلي بها

االلوان الدافئة والباردة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-التربية الفنية-
مجال الرسم والتلوين-االلوان الدافئة والباردة

رسم لوحات تدل على الكرم

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

هذا الدرس سيمتد تسع حصص, فسأحرص على استغاللها في ما خططت له.
أستغل هذه النشاطات إلكساب طالبي صفة الكرم, وصفات الطفل المسلم, وأن

الدين المعاملة.
أكون القدوة لطالبي في بعض اآلداب كالكرم, ومساعدة اآلخرين.

أهتم بقراءات الطالب وأحاول تصحيحها.
أقدم لطالبي تغذية راجعة مباشرة, حتى ال يتكرر الخطأ من الطالب.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية, ما بين تعلم تعاوني, إلى تعلم ذاتي, إلى التعلم
باالكتشاف, والحل عن طريق السبورة الذكية لنصل إلى أهداف نشاطات التهيئة.

أنوع في أساليب التقويم وأنشطة الدرس.
أستمع إلى استنتاجات طالبي وأحفزهم للمشاركة من خالل التعلم التعاوني,

والتعلم الذاتي.
أزاوج في تعليم طالبي فتارة عن طريق الكتاب, وبالتقنية تارة, وبالحوار والنقاش تارة؛

الكتشاف معلومات الدرس وربطها بمعلوماته السابقة.
أطرح أسئلة وأطلب اإلجابة عليها مرة شفويًا ومرة كتابيًا.

المصادر

كتاب: الكرم والجود وسخاء النفوس.             المؤلف: محمد الحسين البرجالني.
كتابك اآلداب اإلسالمية للطفل المسلم.           المؤلف: محمود المصري.

صفات الطفل المسلم, موقع الشيخ الدكتور /محمد العريفي:
https://www.google.com.sa/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid
y62K8fTRAhXDshQKHdFbCH0QFghEMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.3refe.co

m%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D181029&usg=AFQjCNFPV-
KzfSkImCT7E3oGvQ9MXlynEw

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 13 من 13
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
الدرس (1)الرسول صلى اهللا وسلم قدوتي

في العفو والتسامح
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني19/05/1441

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني
9

التمهيد

هذا الدرس سيكون في األسبوع السابع, وسيمتد تسع حصص, فسأحرص أن يكون
تمهيدها على الشكل التالي:

: أمهد لهاتين ي) ت غ ب وانمي ل ي ج لثانية ( قراءة النص, ومكون أ الحصة األولى وا
الحصتين بسؤال الطالب عن ماذا تشاهدون في الصور التي في كتاب الطالب؟, وما
معنى العفو؟ وما معنى تسامح؟. ثم أقرأ النص مع طالبي قراءة متأنية مضبوطة

بالشكل.
: أسترجع مع طالبي الحركات األصلية لألعراب, وماذا ظ وأقرأ)  ح ال ( أ لثالثة  الحصة ا

تعني فتحتين فوق األلف؟ والتضعيف كذلك.
: ج, أستخدم, أحول)  ر خ ت س ( أ لرابعة والخامسة  الحصة ا

: أطلب من طالبي كلمات مختومة بألف, وكلمات مختومة بالياء. ج ر خ ت س أوًال: أ
وأجعلهم يالحظون الفرق.

: أسترجع مع طالبي ما درسناه عن االستثناء ب إال في األسبوع ا: أستخدم ي ن ا ث
الماضي. وأطلب منهم اإلتيان بجمل فيها أسلوب استثناء ب إال.

: أمهد لهذا المكون باسترجاع ما تعلمه الطالب في الموضوع السابق عن ًا: أحول ث ل ا ث
الظرفين قبل وبعد.

مثًال, وأجعلهم جمًال تامة عن المعلم  :  أطلب من الطالب  ( أعبر) الحصة السادسة 
يحولونها لألب.

:  أراجع بعض الكلمات التي اكتسبها الطالب ( اإلمالء المنظور) ة  ع ب ا س ل الحصة ا
في هذا الدرس, ثم أقوم بإمالئهم جمل وكلمات إمالء منظورًا.

ظ وأتحدث) : أسترجع مع طالبي ما درسناه عن ح ال (أ  : لتاسعة لثامنة وا الحصة ا
الظروف ( قبل و بعد). وكذلك التعبير عن القصة المصورة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الدرس (3)الرسول صلى
اهللا وسلم قدوتي في

توقير الكبير

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-آداب

التعامل-الدرس (3)الرسول صلى اهللا وسلم قدوتي
في توقير الكبير

االستفادة من هذا الدرس كتهيئة للدرس الجديد

مدخل الوحدة الثامنة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-مناسبات-
مدخل الوحدة الثامنة

استغالل المناسبات لنبذ الخالفات والعفو والتسامح
بين الناس.

ي العفو والتسامح.الهدف األول س الرسول قدوتي ف ر ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل د أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

 صفحة 1 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3614
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3843


ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

شف يًا باستخدام  أشرح  س  اتيجية لطال ي, ثم اقسم  دوار بي  م, ثم اطلب م  م مالحظة القصة املصورة, ثم التعب   ع  ا 
الظرف ن (قبل,  عد), وأساعد م    ذلك, وأتناقش مع م, وأقدم ل م التغذية الراجعة ال    عي  م ع   الوصول للتعب  

ال  يح.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

يعمل الطالب بشكل فردي على مالحظة القصة المصورة, ووضع تعبيرًا شفهيًا لها مستخدمًا الظرفين (
قبل, وبعد), وبعد ذلك يتشارك مع زميله الذي بجواره في التعبير فإذا اتفقا على ذلك, يتجهون للمجموعة

األم ومشاركتهم في التعبير الشفهي.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثالثة, والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل :

نطقًا كظا رة صوتية يتعلم ا الطالب, وأجعل م ينطقو  ا, وأ    م ون أقرأ وأالحظ    ا  صة الثالثة: التنو ن بالفتح 
أخطاء م.

م ون  مالء املنظور    ا  صة السا عة:  قدرة الطالب ع   كتابة ال لمات وا  مل ال   اك سبو ا خالل دراس  م للموضوع
بخط وا   ومقروء و ش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات داخل السطر, وعدم ا  روج عنه.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م, وم ون ( أقرأ وأالحظ), وم ون (  مالء املنظور ), وأداء امل ارة ب ل جد
 و أقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  إ   مرحلة  تقان. و شاط ليصلوا

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس ، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

التجارب  ك شافية ال   س نفذ ا الطالب . 

أساعد الطالب ع   تطبيق  س  اتيجية ع   م و ن ( أجيب, وأن   لغ   ), عن طرق معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو
بالتضاد,  وأطلب م  م أن يك شفوا املع   سواء  ان بمرادفه أو بضده.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف حلول م ون أجيب من النص, وكذلك معا ي ال لمات بال  ادف, أو ضد ال لمات,
ومحاولة معرفة معنا ا.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة, وكذلك ا  صة السادسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أساعد طال ي لتطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم وناته املتنوعة و   : م ون أستخرج و تمثل    كتابة  لف
   آخر ال لمة وكذلك الياء, وم ون أستخدم و تمثل    أسلوب  ست ناء ب إال, وم ون أحول واملتمثل    الظرف ن قبل و عد,
و  تيان بأمثلة عل  ا, وأطلب من طال ي محا اة  ذا النموذج الذي وضعته ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.

وكذلك م ون أع   استخدام ا  مل و غي   ا ما ب ن  ب و م, واملعلم واملعلمة, و غي   ما يلزم, وأجعل طال ي يقومون بأداء
امل مة, وأناقش م ف  ا.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيد وأداء امل ارة كما قمت   ا    شر   لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   جميع م ونات ال  اكيب اللغو ة
وكذلك م ون أع  , ثم أقارن ماقام به من أداء للم مة, وأتناقش مع م حول ما قاموا به.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص الرسول ص   هللا عليه وسلم قدو ي    العفو وال سامح ع   ال   يل الصو ي؛ لضمان متا ع  م, وعدم

 شت  م    الكتاب, وكذلك لتقو ية م ارة  ستماع لد  م, والقدرة ع   تحديد ال  صيات و  حداث عن طر يق  ستماع.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب, وكذلك م ون أجيب وأن   لغ   ع  

السبورة, وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا واملشاركة حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة , وأقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول ع   السبورة , وأقدم ل م  غذية راجعة أصوب   ا  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أقدم لطالبي عرضًا تقديميًا في الحصة الثالثة, أوضح لهم فيه كيفية حل مكون أقرأ وأالحظ, وكيفية نطق
تنوين الفتح, والحرف المضعف, ثم يتبادولون الحوار فيما بينهم.

وكذلك    ا  صة السادسة وكيفية تحو ل ا  مل ما ب ن  ب و م وكذلك املعلم واملعلمة و غي   ما يلزم.

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ع   عارض البيانات/ التلفاز  مالء املنظور وال لمات وا  مل ال   أر د من الطالب كتاب  ا  ي يتعلموا كتاب  ا

بالش ل ال  يح.

شف يًا  باستخدام الظرف ن وكذلك م ون أالحظ وأتحدث  أطلب م  م التأمل    القصة املصور ة, ثم يقومون بالتعب   ع  ا 

(قبل ,  عد), وأناقش م ف  ا.
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المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlالتعرف إلى األشكال وتمييزها

المقارنة بالضرب: قوة كل من رون وهرموني

ة ي ج ر ا روابط خ

فضل العفو والتسامح

المستثنى ب إال

التنوين بالفتح

قبل وبعد يفيدان الظرفية المكانية أوالزمانية

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع(الرسول صلى اهللا عليه وسلم
قدوتي في العفو والتسامح), و أصنف الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسيكون كالتالي:

لثانية: عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, وما معنى عفو؟ وما معنى الحصة األولى وا
تسامح؟

لثالثة: بالسؤال عن الفتحتين التي تأتي فوق األلف ماذا تسمى؟ والشدة ( التضعيف) فوق الحرف الحصة ا
ماذا تعني؟.

لرابعة والخامسة باسترجاع ما درسناه عن أسلوب االستثناء ب إال, وكذلك كتابة األلف في آخر الحصة ا
الكلمة, والياء كذلك. .

. سؤاًال عليهم عن الفرق بين كلمة معلم ومعلمة, وما الحرف الزائد : أطرح  الحصة السادسة

: بسؤال الطالب عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل .الحصة ا  
لتاسعة: بسؤال طالبي عن الظروف التي درسناها في الدرس الماضي مثل: قبل وبعد.. لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم

يتم في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف,ونقاط القوة
لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.
ومن خالل نطق تنوين الفتح نطقًا صحيحًا, وكذلك تضعيف الحرف. وإكمال الحوار, وإتيان الطالب بأمثلة من

إنشائهم.
والتراكيب اللغوية وأقيس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام أسلوب االستثناء بإال, وكذلك

التحويل الظروف قبل وبعد

وفي مكون أعبر أقيس قدرة الطالب على تحويل الجملة من مذكر إلى مؤنث وتغيير ما يلزم. .
ثم أقيس قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء.

وفي مكون أالحظ وأتحدث أقيس قدرة الطالب على التعبير شفهيًا عن ما يرونه من أحداث داخل الصور
باستخدام الظرفين قبل وبعد.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه قياس مدى تحصيل الطالب للموضوع بجميع مكوناته, وقدرتهم على
التطبيق, وكذلك االبتكار والتجديد حسب مرحلتهم العمرية, وتحديد نقاط القوة وتعزيزها, ونقاط الضعف
ومعالجتها. وقد يكون هذا التقويم عن طريق طرح أسئلة, أو القيام بحل تدريبات وأنشطة تقيس قدرتهم

على التطبيق. ثم أقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأعدل بها األخطاء..

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

لثانى ي العفو والتسامح.الهدف ا ص الرسول قدوتي ف ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

30الزمن المقترح

فهممستوى الهدف
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االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

شف يًا باستخدام  أشرح  س  اتيجية لطال ي, ثم اقسم  دوار بي  م, ثم اطلب م  م مالحظة القصة املصورة, ثم التعب   ع  ا 
الظرف ن (قبل,  عد), وأساعد م    ذلك, وأتناقش مع م, وأقدم ل م التغذية الراجعة ال    عي  م ع   الوصول للتعب  

ال  يح.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

يعمل الطالب بشكل فردي على مالحظة القصة المصورة, ووضع تعبيرًا شفهيًا لها مستخدمًا الظرفين (
قبل, وبعد), وبعد ذلك يتشارك مع زميله الذي بجواره في التعبير فإذا اتفقا على ذلك, يتجهون للمجموعة

األم ومشاركتهم في التعبير الشفهي.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثالثة, والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل :

نطقًا كظا رة صوتية يتعلم ا الطالب, وأجعل م ينطقو  ا, وأ    م ون أقرأ وأالحظ    ا  صة الثالثة: التنو ن بالفتح 
أخطاء م.

م ون  مالء املنظور    ا  صة السا عة:  قدرة الطالب ع   كتابة ال لمات وا  مل ال   اك سبو ا خالل دراس  م للموضوع
بخط وا   ومقروء و ش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات داخل السطر, وعدم ا  روج عنه.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م, وم ون ( أقرأ وأالحظ), وم ون (  مالء املنظور ), وأداء امل ارة ب ل جد
 و أقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  إ   مرحلة  تقان. و شاط ليصلوا

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس ، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

التجارب  ك شافية ال   س نفذ ا الطالب . 

أساعد الطالب ع   تطبيق  س  اتيجية ع   م و ن ( أجيب, وأن   لغ   ), عن طرق معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو
بالتضاد,  وأطلب م  م أن يك شفوا املع   سواء  ان بمرادفه أو بضده.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف حلول م ون أجيب من النص, وكذلك معا ي ال لمات بال  ادف, أو ضد ال لمات,
ومحاولة معرفة معنا ا.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة, وكذلك ا  صة السادسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أساعد طال ي لتطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم وناته املتنوعة و   : م ون أستخرج و تمثل    كتابة  لف
   آخر ال لمة وكذلك الياء, وم ون أستخدم و تمثل    أسلوب  ست ناء ب إال, وم ون أحول واملتمثل    الظرف ن قبل و عد,
و  تيان بأمثلة عل  ا, وأطلب من طال ي محا اة  ذا النموذج الذي وضعته ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.

وكذلك م ون أع   استخدام ا  مل و غي   ا ما ب ن  ب و م, واملعلم واملعلمة, و غي   ما يلزم, وأجعل طال ي يقومون بأداء
امل مة, وأناقش م ف  ا.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيد وأداء امل ارة كما قمت   ا    شر   لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   جميع م ونات ال  اكيب اللغو ة
وكذلك م ون أع  , ثم أقارن ماقام به من أداء للم مة, وأتناقش مع م حول ما قاموا به.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص الرسول ص   هللا عليه وسلم قدو ي    العفو وال سامح ع   ال   يل الصو ي؛ لضمان متا ع  م, وعدم

 شت  م    الكتاب, وكذلك لتقو ية م ارة  ستماع لد  م, والقدرة ع   تحديد ال  صيات و  حداث عن طر يق  ستماع.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب, وكذلك م ون أجيب وأن   لغ   ع  

السبورة, وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا واملشاركة حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة , وأقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول ع   السبورة , وأقدم ل م  غذية راجعة أصوب   ا  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أقدم لطالبي عرضًا تقديميًا في الحصة الثالثة, أوضح لهم فيه كيفية حل مكون أقرأ وأالحظ, وكيفية نطق
تنوين الفتح, والحرف المضعف, ثم يتبادولون الحوار فيما بينهم.

وكذلك    ا  صة السادسة وكيفية تحو ل ا  مل ما ب ن  ب و م وكذلك املعلم واملعلمة و غي   ما يلزم.

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ع   عارض البيانات/ التلفاز  مالء املنظور وال لمات وا  مل ال   أر د من الطالب كتاب  ا  ي يتعلموا كتاب  ا

بالش ل ال  يح.

شف يًا  باستخدام الظرف ن وكذلك م ون أالحظ وأتحدث  أطلب م  م التأمل    القصة املصور ة, ثم يقومون بالتعب   ع  ا 

(قبل ,  عد), وأناقش م ف  ا.
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المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlالتعرف إلى األشكال وتمييزها

المقارنة بالضرب: قوة كل من رون وهرموني

ة ي ج ر ا روابط خ

فضل العفو والتسامح

المستثنى ب إال

التنوين بالفتح

قبل وبعد يفيدان الظرفية المكانية أوالزمانية

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع(الرسول صلى اهللا عليه وسلم
قدوتي في العفو والتسامح), و أصنف الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسيكون كالتالي:

لثانية: عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, وما معنى عفو؟ وما معنى الحصة األولى وا
تسامح؟

لثالثة: بالسؤال عن الفتحتين التي تأتي فوق األلف ماذا تسمى؟ والشدة ( التضعيف) فوق الحرف الحصة ا
ماذا تعني؟.

لرابعة والخامسة باسترجاع ما درسناه عن أسلوب االستثناء ب إال, وكذلك كتابة األلف في آخر الحصة ا
الكلمة, والياء كذلك. .

. سؤاًال عليهم عن الفرق بين كلمة معلم ومعلمة, وما الحرف الزائد : أطرح  الحصة السادسة

: بسؤال الطالب عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل .الحصة ا  
لتاسعة: بسؤال طالبي عن الظروف التي درسناها في الدرس الماضي مثل: قبل وبعد.. لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

تكوينينوع التقويم
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/38472?lessonId=76141
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/62093?lessonId=85182
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6iLj5nYHSAhVEzRQKHXr4A8IQtwIIITAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLqr27G8iGxA&usg=AFQjCNExfSAmZV3JkiV0DZSJNzwdMJhIdA
https://www.youtube.com/watch?v=0W7lXbDZet8
https://www.youtube.com/watch?v=1CdKRTcovjc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-yND8oYHSAhVKahoKHfCtBLkQFghJMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalloghah.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1479&usg=AFQjCNGwlfvFWyRcv1Z0Lb5nVb6-lkTe2g


أسلوب التقويم

يتم في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف,ونقاط القوة
لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.
ومن خالل نطق تنوين الفتح نطقًا صحيحًا, وكذلك تضعيف الحرف. وإكمال الحوار, وإتيان الطالب بأمثلة من

إنشائهم.
والتراكيب اللغوية وأقيس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام أسلوب االستثناء بإال, وكذلك

التحويل الظروف قبل وبعد

وفي مكون أعبر أقيس قدرة الطالب على تحويل الجملة من مذكر إلى مؤنث وتغيير ما يلزم. .
ثم أقيس قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء.

وفي مكون أالحظ وأتحدث أقيس قدرة الطالب على التعبير شفهيًا عن ما يرونه من أحداث داخل الصور
باستخدام الظرفين قبل وبعد.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه قياس مدى تحصيل الطالب للموضوع بجميع مكوناته, وقدرتهم على
التطبيق, وكذلك االبتكار والتجديد حسب مرحلتهم العمرية, وتحديد نقاط القوة وتعزيزها, ونقاط الضعف
ومعالجتها. وقد يكون هذا التقويم عن طريق طرح أسئلة, أو القيام بحل تدريبات وأنشطة تقيس قدرتهم

على التطبيق. ثم أقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأعدل بها األخطاء..

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

لثالث ي النص القرائي.الهدف ا ى التراكيب اللغوية التي وردت ف ل ن التالميذ ع ر م ت ن ي أ

25الزمن المقترح

فهممستوى الهدف
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االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

شف يًا باستخدام  أشرح  س  اتيجية لطال ي, ثم اقسم  دوار بي  م, ثم اطلب م  م مالحظة القصة املصورة, ثم التعب   ع  ا 
الظرف ن (قبل,  عد), وأساعد م    ذلك, وأتناقش مع م, وأقدم ل م التغذية الراجعة ال    عي  م ع   الوصول للتعب  

ال  يح.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

يعمل الطالب بشكل فردي على مالحظة القصة المصورة, ووضع تعبيرًا شفهيًا لها مستخدمًا الظرفين (
قبل, وبعد), وبعد ذلك يتشارك مع زميله الذي بجواره في التعبير فإذا اتفقا على ذلك, يتجهون للمجموعة

األم ومشاركتهم في التعبير الشفهي.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثالثة, والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل :

نطقًا كظا رة صوتية يتعلم ا الطالب, وأجعل م ينطقو  ا, وأ    م ون أقرأ وأالحظ    ا  صة الثالثة: التنو ن بالفتح 
أخطاء م.

م ون  مالء املنظور    ا  صة السا عة:  قدرة الطالب ع   كتابة ال لمات وا  مل ال   اك سبو ا خالل دراس  م للموضوع
بخط وا   ومقروء و ش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات داخل السطر, وعدم ا  روج عنه.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م, وم ون ( أقرأ وأالحظ), وم ون (  مالء املنظور ), وأداء امل ارة ب ل جد
 و أقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  إ   مرحلة  تقان. و شاط ليصلوا

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس ، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

التجارب  ك شافية ال   س نفذ ا الطالب . 

أساعد الطالب ع   تطبيق  س  اتيجية ع   م و ن ( أجيب, وأن   لغ   ), عن طرق معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو
بالتضاد,  وأطلب م  م أن يك شفوا املع   سواء  ان بمرادفه أو بضده.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف حلول م ون أجيب من النص, وكذلك معا ي ال لمات بال  ادف, أو ضد ال لمات,
ومحاولة معرفة معنا ا.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

 صفحة 10 من 15



ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة, وكذلك ا  صة السادسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أساعد طال ي لتطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم وناته املتنوعة و   : م ون أستخرج و تمثل    كتابة  لف
   آخر ال لمة وكذلك الياء, وم ون أستخدم و تمثل    أسلوب  ست ناء ب إال, وم ون أحول واملتمثل    الظرف ن قبل و عد,
و  تيان بأمثلة عل  ا, وأطلب من طال ي محا اة  ذا النموذج الذي وضعته ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.

وكذلك م ون أع   استخدام ا  مل و غي   ا ما ب ن  ب و م, واملعلم واملعلمة, و غي   ما يلزم, وأجعل طال ي يقومون بأداء
امل مة, وأناقش م ف  ا.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيد وأداء امل ارة كما قمت   ا    شر   لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   جميع م ونات ال  اكيب اللغو ة
وكذلك م ون أع  , ثم أقارن ماقام به من أداء للم مة, وأتناقش مع م حول ما قاموا به.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص الرسول ص   هللا عليه وسلم قدو ي    العفو وال سامح ع   ال   يل الصو ي؛ لضمان متا ع  م, وعدم

 شت  م    الكتاب, وكذلك لتقو ية م ارة  ستماع لد  م, والقدرة ع   تحديد ال  صيات و  حداث عن طر يق  ستماع.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب, وكذلك م ون أجيب وأن   لغ   ع  

السبورة, وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا واملشاركة حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة , وأقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول ع   السبورة , وأقدم ل م  غذية راجعة أصوب   ا  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أقدم لطالبي عرضًا تقديميًا في الحصة الثالثة, أوضح لهم فيه كيفية حل مكون أقرأ وأالحظ, وكيفية نطق
تنوين الفتح, والحرف المضعف, ثم يتبادولون الحوار فيما بينهم.

وكذلك    ا  صة السادسة وكيفية تحو ل ا  مل ما ب ن  ب و م وكذلك املعلم واملعلمة و غي   ما يلزم.

 

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ع   عارض البيانات/ التلفاز  مالء املنظور وال لمات وا  مل ال   أر د من الطالب كتاب  ا  ي يتعلموا كتاب  ا

بالش ل ال  يح.

شف يًا  باستخدام الظرف ن وكذلك م ون أالحظ وأتحدث  أطلب م  م التأمل    القصة املصور ة, ثم يقومون بالتعب   ع  ا 

(قبل ,  عد), وأناقش م ف  ا.

 صفحة 11 من 15



المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlالتعرف إلى األشكال وتمييزها

المقارنة بالضرب: قوة كل من رون وهرموني

ة ي ج ر ا روابط خ

فضل العفو والتسامح

المستثنى ب إال

التنوين بالفتح

قبل وبعد يفيدان الظرفية المكانية أوالزمانية

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع(الرسول صلى اهللا عليه وسلم
قدوتي في العفو والتسامح), و أصنف الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسيكون كالتالي:

لثانية: عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, وما معنى عفو؟ وما معنى الحصة األولى وا
تسامح؟

لثالثة: بالسؤال عن الفتحتين التي تأتي فوق األلف ماذا تسمى؟ والشدة ( التضعيف) فوق الحرف الحصة ا
ماذا تعني؟.

لرابعة والخامسة باسترجاع ما درسناه عن أسلوب االستثناء ب إال, وكذلك كتابة األلف في آخر الحصة ا
الكلمة, والياء كذلك. .

. سؤاًال عليهم عن الفرق بين كلمة معلم ومعلمة, وما الحرف الزائد : أطرح  الحصة السادسة

: بسؤال الطالب عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل .الحصة ا  
لتاسعة: بسؤال طالبي عن الظروف التي درسناها في الدرس الماضي مثل: قبل وبعد.. لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

تكوينينوع التقويم
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https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/38472?lessonId=76141
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/62093?lessonId=85182
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-yND8oYHSAhVKahoKHfCtBLkQFghJMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalloghah.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1479&usg=AFQjCNGwlfvFWyRcv1Z0Lb5nVb6-lkTe2g


أسلوب التقويم

يتم في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف,ونقاط القوة
لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.
ومن خالل نطق تنوين الفتح نطقًا صحيحًا, وكذلك تضعيف الحرف. وإكمال الحوار, وإتيان الطالب بأمثلة من

إنشائهم.
والتراكيب اللغوية وأقيس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام أسلوب االستثناء بإال, وكذلك

التحويل الظروف قبل وبعد

وفي مكون أعبر أقيس قدرة الطالب على تحويل الجملة من مذكر إلى مؤنث وتغيير ما يلزم. .
ثم أقيس قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء.

وفي مكون أالحظ وأتحدث أقيس قدرة الطالب على التعبير شفهيًا عن ما يرونه من أحداث داخل الصور
باستخدام الظرفين قبل وبعد.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه قياس مدى تحصيل الطالب للموضوع بجميع مكوناته, وقدرتهم على
التطبيق, وكذلك االبتكار والتجديد حسب مرحلتهم العمرية, وتحديد نقاط القوة وتعزيزها, ونقاط الضعف
ومعالجتها. وقد يكون هذا التقويم عن طريق طرح أسئلة, أو القيام بحل تدريبات وأنشطة تقيس قدرتهم

على التطبيق. ثم أقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأعدل بها األخطاء..

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

التكاليف المنزلية

 صفحة 13 من 15



التكاليف المنزلية

نوع من التقويم, وأريد منه زيادة ثقة الطالب بنفسه، وتحسين وزيادة تحصيله. وكذلك تعزيز قدرات الطالب
على التعلم الذاتي. وحفزهم ألداء التكليف بهمة ونشاط,وأن تظهر روح اإلبداع واالبتكار من قبل الطالب.

أستفيد من األنشطة الموجودة في كتاب النشاط في ص (23-24-25) لقياس تمكنهم من جميع المكونات.

أقوم بتصحيحه, وأقدم لهم التغذية الراجعة, وأطلب منهم وضعه في ملفات إنجازهم..

ن التكاليف المنزلية م 40ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ اآلتِيَةَ  الْجَمَلَ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنِّقَاطُ مُكْتَمِلَة ا  هَ تِي بِ الْجُمْلَةَ الَّ اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد هَُو رُوا  ا تَشَاجَ نْدَمَ از وَاألَوْالد عِ بَيَْن فَوَّ فَصََل  الَّذِي 

:اختيارات من متعدد بِأَنَّ ال أَبَاهُ  وَعََد فَوَّازٌ 

:اختيارات من متعدد لِفَوَّازٍ رَى  ا جَ نَتَعَلَُّم مِمَّ

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

مطابقة السحب واإلفالت
 

: الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

اآلداب (1)
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-التعامل مع
الناس-اآلداب (1)

العفو والتسامح من آداب التعامل مع الناس

الحديث الثالث عشر
التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-

حديث 1-األحاديث-الحديث الثالث عشر
في هذا الحديث دعوة لترك الجدال ألنه يؤدي إلى

التشاحن والتباغض

مدخل وحدة (القيم
اإلسالمية)

التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف األول
-الفصل الدراسي األول-لغتي الخالدة- المتوسط
القيم اإلسالمية-مدخل وحدة (القيم اإلسالمية)

من القيم اإلسالمية التي دعا وحث عليها اإلسالم في
القرآن والسنة العفو

حسن الخلق
التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف األول

-الفصل الدراسي األول-الحديث-الصحبة المتوسط
وحسن الخلق-حسن الخلق

العفو والتسامح من حسن الخلق

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

سرعة الغضب على زمالئهم, وعدم مسامحتهم

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

عدم تطبيق التسامح والعفو بشكل فعلي داخل الفصل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 14 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/1680
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/2511
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/50
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/49


أحرص على قراءة الطالب, ونطقهم الصحيح للحروف, وأعدل أخطاءهم. وخاصة نطق
التنوين بالفتح, والحرف المضعف.

التمييز بين األلف والياء في آخر الكلمة أمر مهم للغاية في اللغة العربية فأنبه طالبي
لذلك.

أجعل الطالب هم من يقومون بحل األنشطة والتدريبات وأساعدهم في تنمية روح
االبتكار واإلبداع, وأبتعد عن النمطية معهم.

اإلمالء المنظور يختلف عن اإلمالء المنسوخ, أصل مع طالبي إلى الفرق بينهما.
إتاحة الفرصة للطالب للتعبير الشفهي, ووصف األحداث, ومنحهم الوقت الكافي

لذلك.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية ما بين تعلم باكتشاف, وتعلم ذاتي, ونمذجة
ومحاكاة, وإتقان للمهارة للوصول إلى مرحلة اإلجادة.

أنوع في وسائلي التعليمية, وال أكررها فيمل طالبي.
أنوع في التعبير فمرة كتابيا, وأخرى شفهيًا.

أنوع في أساليب التقويم, فمرة تقويم جماعي, وثانية فردي, وثالثة تقويم أقران.

المصادر

كتاب: التسامح في اإلسالم.          المؤلف: شوقي أبو خليل.
كتاب: العدل والتسامح في القرآن.      المؤلف: هارون يحيى.

كتاب: رسالة في التسامح.           المؤلف: جون لوك.

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
الدرس (2)الرسول صلى اهللا وسلم

قدوتي في الصدق
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-19/05/1441

الفصل الدراسي الثاني
9

التمهيد

هذا الدرس سيكون في األسبوع الثامن, وسيمتد إلى تسع حصص, فسأحرص أن يكون
تمهيدها على الشكل التالي:

:  أعرض الصور ي) ت غ ب وانمي ل ي ج ( قراءة النص, ومكون أ لثانية  الحصة األولى وا
لهم وأثير أسئلة عليها, مثل: ما سبب كسر الزجاج؟

: أكتب جملة وأطلب منهم قراءتها قراءة معبرة. ظ وأقرأ)  ح ال ( أ لثالثة  الحصة ا
: ج, أستخدم, أحول) ر خ ت س ( أ لرابعة والخامسة  الحصة ا

أوًال: أستخرج: الفرق بين الكلمات المختومة باأللف المكتوبة على صورة ياء, والكلمات
المختومة بالياء.

سؤاًال عن معنى االستثناء؟ وأطرح جملة وأجعلهم ثانيا: أستخدم: اطرح عليهم 
يستخرجون منها أسلوب االستثناء. 

ثالثًا: أحول: أمهد لهذا المكون بالسؤال عن الظرفين ( قبل, وبعد).
:  أمهد لهذه الحصة بوضع قصة مصورة قصيرة, (مكون أعبر) الحصة السادسة: 

وأطلب منهم التحدث شفهيًا عنها.
: أمهد لهذا المكون بالسؤال عن معنى (أقرأ و أفكر) ة والثامنة:  ع ب ا س ل الحصة ا

توسيع الجمل؟.
: أمهد لهذا المكون بكتابة جمل خاطئة (اإلمالء االختباري)   : ة ع س ا ت ل الحصة ا

وأجعلهم يصوبونها.

 

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

نشاطات التهيئة للوحدة
الخامسة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-آداب

وسلوك-نشاطات التهيئة للوحدة الخامسة

ربط هذا الدرس بالوحدة السابقة, وتذكر اآلداب التي
تمت دراستها, ليضاف لها أدبًا جديدًا.

ي الصدق.الهدف األول ص الرسول قدوتي ف ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل ن أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

      يقوم الطالب بدور  ع   عن نفسه أو عن أحد آخر    ال شاط التعلي   موقف محدد، بحيث يتم ذلك    ب ئة آمنة
و تفاعل مع  خر ن    حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و  
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دور المعلم

يو    املعلم قواعد اللعبة، و رتب ا  موعات وتحديد أدوار اٍلطالب، و تقديم املساعدة والتدخل    الوقت املناسب،
وتقو م مدى فعالية اللعب    تحقيق   داف ال   رسم ا.

أساعد الطالب لتطبيق  س  اتيجية, وأرتب املش د التمثي   , وأحدد الطالب الذين سيقومون   ذا الدور, واملوضوع الذين
سيقومون بتمثيله و و " الصدق",  وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ألداء املش د بصورة جيدة.

دور المتعلم

البد من ال  ام  ل طالب بالدور ا  دد له، وأن يتكيف مع أفراد مجموعته ال   اخت   ضم  ا، وأن يؤدي دوره ع   أكمل وجه
ح   تضمن نتائج إيجابية للمجموعة.

يقوم الطالب بأداء املش د الذي  لف  م به, والطالب الذين لم  شار وا  شا دون و ينقدون  داء للظ ور بالش ل املطلوب.
ح   نصل لل دف من ذلك, ونن   صفة الصدق لد  م.

 

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثالثة, والسادسة, والتاسعة.

دور المعلم

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال  
تتمثل:

   م ون أالحظ وأقرأ ( ا  صة الثالثة): أطلب م  م قراءة ا  مل بصوت مع   وقراءة  ع   عن  ذه ا  ملة, وأ    نطق م.
وكذلك مالحظة حرف الياء    آخر ا  مل.

وكذلك م ون أع   ( ا  صة السادسة):  يدل ع   إتقان الطالب وقدرته ع   توسيع النص من خالل الصور مما يجعله  ع  
وكتابياً . شف يًا  ع  ا 

وم ون  مالء  ختباري ( ا  صة التاسعة): وقدرة الطالب بكتابة ما درسوه و  علموه  واك سبوه من  ذا املوضوع
واملوضوع ن السابق ن, والكتابة بخط وا   ومقروء, ومضبوط بالش ل.

و عد ذلك البحث عن قصة يقوم الطالب بقراء  ا, ثم يحك  ا لزمالئه.

دور المتعلم

شف يًا الطالب يقوم بأداء امل ارة    امل ونات الثالثة مما يز د م اك سابه للمالحظة, والقدرة ع   القراءة املع  ة, وكذلك التعب   
 فأداء الطالب للم ارة وكتابيًا, والقدرة ع   توسيع ا  ملة عن طر ق الصور.  والقيام بالبحث عن قصة ومن ثم يحك  ا لزمالئه.

يجعله يتق  ا.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذ  س  اتيجية    ا  صص الثانية, والرا عة وا  امسة.

دور المعلم

أساعد طال ي    تنفيذ  س  اتيجية, وأشارك م    م ون أجيب, وأن   لغ   ( ا  صة الثانية)عن طر ق اك شاف ا  ل مل ون
أجيب واستخالصه من النص, وم ون أن   لغ   اك شاف مع   ال لمة من خالل ال  ادف والتضاد.

وكذلك م ون ال  اكيب اللغو ة ( أستخرج, أستخدم, أحول) ( ا  صة الرا عة وا  امسة) واك شاف الفرق ب ن  لف
املقصورة والياء    آخر ال لمة, واستخدام أسلوب  ست ناء بإال, ووضع الظرف ن قبل و عد وتحول ا  ملة  عد دخول ما

عل  ا.

دور المتعلم

قيام الطالب بأداء م مة م ون أجيب والبحث عن إجابات لألسئلة والوصول إل  ا  شعره بالرضا والرغبة    مواصلة التعلم,
وكذلك م ون أن   لغ   عن طر ق ال  ادف والتضاد يصل إ   مع   ال لمة يصل إ   معا ي جديدة.

وقيامه بالتفر ق ب ن  لف والياء    آخر ال لمة, وكذلك نطق أسلوب  ست ناء ب إال, ووضع الظروف داخل ا  ملة و عتماد
ع   أنفس م    ذلك باستخدام معلوما  م السابقة.

حل المشكالتاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
جماعيًا   ل مش لة حقيقية تقدم ا ل م. فرديًا أو  إس  اتيجية تمكن الطالب من أن يتعلموا بأنفس م 

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.
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دور المعلم

ستحتاج إ   تقديم مشكالت واقعية تناسب الطالب ملناقش  ا مع م، وترك الطالب  عملون متعاون ن   ل ا، و  ع ع  
تطبيق التقو م الذا ي وتقو م  قران.

 ذه  س  اتيجية تحتاج إ   تدر ب املتعلم ن عل  ا, وم ون أفكر     ات ن ا  صة  عطي   الفرصة    التدر ب واملران
واملمارسة, أقدم ل م املشكالت املوجودة    كتاب ال شاط ص27, وأمنح م الفرصة ال افية للتفك   وا  ث عن ا  لول,

وت ون  ذه ا  لول واقعية وقابلة للتطبيق.

 

دور المتعلم

سي ون دور الطالب جمع املعلومات واتباع املن   العل     ل املش لة والتعاون معا   ل ا .

القيام بالبحث عن حل ل ذه املشكالت باتباع املن   العل     ل املشكالت, وأمنح م الوقت ال ا   للتفك   ومناقشة ا  لول
بي  م للوصول إ   حلول واقعية قابلة للتطبيق. وأ  ع م وأحفز م ع   ذلك.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص" الرسول ص   هللا عليه وسلم قدو ي    الصدق" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب

قرائيَاً يتعلم من سابقًا, فاالستماع  و  ساس    التعلم اللفظي    سنوات الدراسة  و   واملتخلف   ستماع ال    علمو  ا 

 ستماع أك   مما يتعلم من القراءة.

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة  و   .

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي م و ي أجيب وأن   لغ   ع   العروض التقديمية  ي يتمكن الطالب من  جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول

إ   معا ي ال لمات سواء  انت باملرادف او بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ة ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثانية, والرا عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

نطقًا   يحًا اعرض لطال ي ع     ذه الوسيلة م ون "أالحظ وأقرأ", وأجعل م يالحظون ال لمات امللونة, و ينطقو  ا 

مضبوطًا بالش ل, وقراءة ال لمات قراءة مع  ة.

وكذلك أعرض ل م ع     ذه الوسيلة مشكالت حقيقية, وأطلب م  م البحث عن حلول واقعية وقابلة للتطبيق.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثالثة والسا عة والثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

شف يًا ومن ثم كتابياً. اعرض لطال ي قصة مصورة , وأطلب م  م توسيع ا  مل, ووصف الصور 

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة السادسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.

أطلب من طال ي الذ اب إ   مكتبة املدرسة, واختيار قصة أ  بته, ثم أطلب منه قراء  ا, و عد ذلك يحك  ا لزمالئه.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة.
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المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

فيلم قصير عن الصدق واألمانة-ثانوية جدة الرائدة

ة ي ج ر ا روابط خ

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصدق

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

فضل الصوم

ة ي ج ر ا روابط خ

ظروف الزمان والمكان

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس, وأهدف منه قياس الخلفية المعرفية للطالب حول الموضوع؛ وأصنف تالميذي في
مجموعات بناء عليها؛ ألتمكن من تقديم أنشطة تالئم حاجات التالميذ. ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الصور, وماذا يرون فيها؟ الحصة األولى وا
لثالثة: عن طريق اإلتيان بأمثلة لكلمات مختومة باأللف والياء. وأطلب منهم التفريق بينها. الحصة ا

: ويكون ذلك عن طريق كلمات منتهية باأللف المقصورة, وكلمات منتهية لرابعة والخامسة الحصة ا
بياء..وكذلك عن معنى االستثناء , والسؤال عن الظرفين قبل وبعد.

: عن طريق قصة مصورة قصيرة, وأترك المجال لهم للتعبير عنها. الحصة السادسة
: ويكون ذلك عن طريق وضع الطالب أمام مشكلة حقيقة يسيرة وحلها يتطلب ة والثامنة ع ب ا س ل الحصة ا

تفكيرًا قليالً..
عن طريق كتابة كلمات خاطئة على السبورة , وأطلب منهم تصحيحها. ة:  ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه توجيه المتعلّم, وتسهيل تقدّمه , وقدرته على
التحكم في الكفاية المستهدفة، واكتشاف مواطن الصعوبة التي يصادفها التلميذ

خالل تعلمه، من أجل ايجاد استراتيجيات تمكنه من التقدم والتحسن, وأقدم لهم تغذية راجعة
تقودهم نحو أهداف الدرس. ويمكن تطبيقه من خالل:

قراءة النص وحل أسئلة الفهم واالستيعاب ومكون أجيب, واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض
الكلمات في مكون أنمي لغتي.

ومن خالل مالحظة األلف المقصورة والياء في نهاية الكلمات, ونطقها, وكيفية كتابتها, واإلتيان
بأسماء مشابهة من إنشاء الطالب.

وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين األلف
المقصورة والياء, وأسلوب الستثناء ب إال, وتحويل الجمل بعد دخول الظرفين قبل وبعد عليها.

وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب في توسيع الجمل عبر القصص المصورة, والتعبير
شفهيًا عما اكتسبه الطالب من تراكيب لغوية, ورصيد معرفي.

وأيضًا مكون أفكر أستطيع قياس قدرة الطالب على حلول المشكالت التي تصادفهم والخروج منها
بأفضل الحلول.

واإلمالء االختباري يكون هو التطبيق الفعلي لما اكتسبه الطالب من رصيد معرفي, وثروة لغوية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

 صفحة 4 من 14

https://www.youtube.com/watch?v=NTXzW8k8r4Y
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1ousjIvSAhXEuBoKHd1MDVwQtwIIKzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4diOForlHTc&usg=AFQjCNGqiiAooSz1rkIUyGx5zcQtoiqZZQ
https://www.youtube.com/watch?v=7QUKJWISYZk
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/55586?lessonId=82538
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj13KDqj4vSAhVHNhoKHacDDVIQFgg1MAY&url=http%3A%2F%2Folomtec.blogspot.com%2F2016%2F03%2Fblog-post_62.html&usg=AFQjCNGztxOB0JzKDyGKdplgSEchvuZt5A


:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

.اختيارات من متعدد نْكَ عَفَوُْت عَ لَقَْد  وَقَالَ:   . . . . . . تَسَمَ ْ ب ِ ا

الترتيب
: الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْجَمَلَ  رَتَِّب 

 

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

:اختيارات من متعدد ـ أَُعْجَِب ِبـ ألَنَُّه  ا  الِدً الْرَّجُلُ خَ سَامَحَ 

ا.صواب وخطأ نَ ائِ أَخْطَ ِ وَنَعْتَرِفَ ب صَادِقِينَ  نَكُونَ  أَْن  الْنُّصِّ  مَِن  نَسْتَفِيدُ 

يَهِْداختيارات من متعدد كَلِمَةَ:  يُنَاسِبُ  الْحَرُْف الَّذِي 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ الْفَرَاغِ الَّذِي يُ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

ا.اختيارات من متعدد لَدً . وَ . . . . . بِالْكُرَةِ  بُوا  لْعَ يَ األَوْالدُ لِ اِجْتَمََع 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في نهاية الدرس, وأهدف منه, تحديد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية للتأدب بآداب
الرسول صلى اهللا عليه وسلم واعتباره قدوة له في ذلك, ومنها الصدق , واستيعاب جميع مكوناته وفهمها,

وقدرته على تطبيقها, وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء, وأعزز بها نقاط
القوة, وأعالج بها نقاط الضعف.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب الصدق والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .

و أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على التمييز بين
األلف المقصورة والياء في آخر الكلمات, وكذلك القدرة على استخدام أسلوب االستثناء ب إال, واستعمال

الظرفين قبل وبعد وإدخالها في الجمل.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

.اختيارات من متعدد نْكَ عَفَوُْت عَ لَقَْد  وَقَالَ:   . . . . . . تَسَمَ ْ ب ِ ا

الترتيب
: الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْجَمَلَ  رَتَِّب 

 

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

:اختيارات من متعدد ـ أَُعْجَِب ِبـ ألَنَُّه  ا  الِدً الْرَّجُلُ خَ سَامَحَ 

ا.صواب وخطأ نَ ائِ أَخْطَ ِ وَنَعْتَرِفَ ب صَادِقِينَ  نَكُونَ  أَْن  الْنُّصِّ  مَِن  نَسْتَفِيدُ 

يَهِْداختيارات من متعدد كَلِمَةَ:  يُنَاسِبُ  الْحَرُْف الَّذِي 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ الْفَرَاغِ الَّذِي يُ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

ا.اختيارات من متعدد لَدً . وَ . . . . . بِالْكُرَةِ  بُوا  لْعَ يَ األَوْالدُ لِ اِجْتَمََع 

لثانى ي الصدق.الهدف ا س الرسول قدوتي ف ر ص د ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

30الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

      يقوم الطالب بدور  ع   عن نفسه أو عن أحد آخر    ال شاط التعلي   موقف محدد، بحيث يتم ذلك    ب ئة آمنة
و تفاعل مع  خر ن    حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و  
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دور المعلم

يو    املعلم قواعد اللعبة، و رتب ا  موعات وتحديد أدوار اٍلطالب، و تقديم املساعدة والتدخل    الوقت املناسب،
وتقو م مدى فعالية اللعب    تحقيق   داف ال   رسم ا.

أساعد الطالب لتطبيق  س  اتيجية, وأرتب املش د التمثي   , وأحدد الطالب الذين سيقومون   ذا الدور, واملوضوع الذين
سيقومون بتمثيله و و " الصدق",  وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ألداء املش د بصورة جيدة.

دور المتعلم

البد من ال  ام  ل طالب بالدور ا  دد له، وأن يتكيف مع أفراد مجموعته ال   اخت   ضم  ا، وأن يؤدي دوره ع   أكمل وجه
ح   تضمن نتائج إيجابية للمجموعة.

يقوم الطالب بأداء املش د الذي  لف  م به, والطالب الذين لم  شار وا  شا دون و ينقدون  داء للظ ور بالش ل املطلوب.
ح   نصل لل دف من ذلك, ونن   صفة الصدق لد  م.

 

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثالثة, والسادسة, والتاسعة.

دور المعلم

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال  
تتمثل:

   م ون أالحظ وأقرأ ( ا  صة الثالثة): أطلب م  م قراءة ا  مل بصوت مع   وقراءة  ع   عن  ذه ا  ملة, وأ    نطق م.
وكذلك مالحظة حرف الياء    آخر ا  مل.

وكذلك م ون أع   ( ا  صة السادسة):  يدل ع   إتقان الطالب وقدرته ع   توسيع النص من خالل الصور مما يجعله  ع  
وكتابياً . شف يًا  ع  ا 

وم ون  مالء  ختباري ( ا  صة التاسعة): وقدرة الطالب بكتابة ما درسوه و  علموه  واك سبوه من  ذا املوضوع
واملوضوع ن السابق ن, والكتابة بخط وا   ومقروء, ومضبوط بالش ل.

و عد ذلك البحث عن قصة يقوم الطالب بقراء  ا, ثم يحك  ا لزمالئه.

دور المتعلم

شف يًا الطالب يقوم بأداء امل ارة    امل ونات الثالثة مما يز د م اك سابه للمالحظة, والقدرة ع   القراءة املع  ة, وكذلك التعب   
 فأداء الطالب للم ارة وكتابيًا, والقدرة ع   توسيع ا  ملة عن طر ق الصور.  والقيام بالبحث عن قصة ومن ثم يحك  ا لزمالئه.

يجعله يتق  ا.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذ  س  اتيجية    ا  صص الثانية, والرا عة وا  امسة.

دور المعلم

أساعد طال ي    تنفيذ  س  اتيجية, وأشارك م    م ون أجيب, وأن   لغ   ( ا  صة الثانية)عن طر ق اك شاف ا  ل مل ون
أجيب واستخالصه من النص, وم ون أن   لغ   اك شاف مع   ال لمة من خالل ال  ادف والتضاد.

وكذلك م ون ال  اكيب اللغو ة ( أستخرج, أستخدم, أحول) ( ا  صة الرا عة وا  امسة) واك شاف الفرق ب ن  لف
املقصورة والياء    آخر ال لمة, واستخدام أسلوب  ست ناء بإال, ووضع الظرف ن قبل و عد وتحول ا  ملة  عد دخول ما

عل  ا.

دور المتعلم

قيام الطالب بأداء م مة م ون أجيب والبحث عن إجابات لألسئلة والوصول إل  ا  شعره بالرضا والرغبة    مواصلة التعلم,
وكذلك م ون أن   لغ   عن طر ق ال  ادف والتضاد يصل إ   مع   ال لمة يصل إ   معا ي جديدة.

وقيامه بالتفر ق ب ن  لف والياء    آخر ال لمة, وكذلك نطق أسلوب  ست ناء ب إال, ووضع الظروف داخل ا  ملة و عتماد
ع   أنفس م    ذلك باستخدام معلوما  م السابقة.

حل المشكالتاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
جماعيًا   ل مش لة حقيقية تقدم ا ل م. فرديًا أو  إس  اتيجية تمكن الطالب من أن يتعلموا بأنفس م 

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.
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دور المعلم

ستحتاج إ   تقديم مشكالت واقعية تناسب الطالب ملناقش  ا مع م، وترك الطالب  عملون متعاون ن   ل ا، و  ع ع  
تطبيق التقو م الذا ي وتقو م  قران.

 ذه  س  اتيجية تحتاج إ   تدر ب املتعلم ن عل  ا, وم ون أفكر     ات ن ا  صة  عطي   الفرصة    التدر ب واملران
واملمارسة, أقدم ل م املشكالت املوجودة    كتاب ال شاط ص27, وأمنح م الفرصة ال افية للتفك   وا  ث عن ا  لول,

وت ون  ذه ا  لول واقعية وقابلة للتطبيق.

 

دور المتعلم

سي ون دور الطالب جمع املعلومات واتباع املن   العل     ل املش لة والتعاون معا   ل ا .

القيام بالبحث عن حل ل ذه املشكالت باتباع املن   العل     ل املشكالت, وأمنح م الوقت ال ا   للتفك   ومناقشة ا  لول
بي  م للوصول إ   حلول واقعية قابلة للتطبيق. وأ  ع م وأحفز م ع   ذلك.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص" الرسول ص   هللا عليه وسلم قدو ي    الصدق" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب

قرائيَاً يتعلم من سابقًا, فاالستماع  و  ساس    التعلم اللفظي    سنوات الدراسة  و   واملتخلف   ستماع ال    علمو  ا 

 ستماع أك   مما يتعلم من القراءة.

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة  و   .

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي م و ي أجيب وأن   لغ   ع   العروض التقديمية  ي يتمكن الطالب من  جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول

إ   معا ي ال لمات سواء  انت باملرادف او بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ة ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثانية, والرا عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

نطقًا   يحًا اعرض لطال ي ع     ذه الوسيلة م ون "أالحظ وأقرأ", وأجعل م يالحظون ال لمات امللونة, و ينطقو  ا 

مضبوطًا بالش ل, وقراءة ال لمات قراءة مع  ة.

وكذلك أعرض ل م ع     ذه الوسيلة مشكالت حقيقية, وأطلب م  م البحث عن حلول واقعية وقابلة للتطبيق.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثالثة والسا عة والثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

شف يًا ومن ثم كتابياً. اعرض لطال ي قصة مصورة , وأطلب م  م توسيع ا  مل, ووصف الصور 

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة السادسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.

أطلب من طال ي الذ اب إ   مكتبة املدرسة, واختيار قصة أ  بته, ثم أطلب منه قراء  ا, و عد ذلك يحك  ا لزمالئه.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة.

 صفحة 7 من 14



المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

فيلم قصير عن الصدق واألمانة-ثانوية جدة الرائدة

ة ي ج ر ا روابط خ

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصدق

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

فضل الصوم

ة ي ج ر ا روابط خ

ظروف الزمان والمكان

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس, وأهدف منه قياس الخلفية المعرفية للطالب حول الموضوع؛ وأصنف تالميذي في
مجموعات بناء عليها؛ ألتمكن من تقديم أنشطة تالئم حاجات التالميذ. ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الصور, وماذا يرون فيها؟ الحصة األولى وا
لثالثة: عن طريق اإلتيان بأمثلة لكلمات مختومة باأللف والياء. وأطلب منهم التفريق بينها. الحصة ا

: ويكون ذلك عن طريق كلمات منتهية باأللف المقصورة, وكلمات منتهية لرابعة والخامسة الحصة ا
بياء..وكذلك عن معنى االستثناء , والسؤال عن الظرفين قبل وبعد.

: عن طريق قصة مصورة قصيرة, وأترك المجال لهم للتعبير عنها. الحصة السادسة
: ويكون ذلك عن طريق وضع الطالب أمام مشكلة حقيقة يسيرة وحلها يتطلب ة والثامنة ع ب ا س ل الحصة ا

تفكيرًا قليالً..
عن طريق كتابة كلمات خاطئة على السبورة , وأطلب منهم تصحيحها. ة:  ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه توجيه المتعلّم, وتسهيل تقدّمه , وقدرته على
التحكم في الكفاية المستهدفة، واكتشاف مواطن الصعوبة التي يصادفها التلميذ

خالل تعلمه، من أجل ايجاد استراتيجيات تمكنه من التقدم والتحسن, وأقدم لهم تغذية راجعة
تقودهم نحو أهداف الدرس. ويمكن تطبيقه من خالل:

قراءة النص وحل أسئلة الفهم واالستيعاب ومكون أجيب, واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض
الكلمات في مكون أنمي لغتي.

ومن خالل مالحظة األلف المقصورة والياء في نهاية الكلمات, ونطقها, وكيفية كتابتها, واإلتيان
بأسماء مشابهة من إنشاء الطالب.

وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين األلف
المقصورة والياء, وأسلوب الستثناء ب إال, وتحويل الجمل بعد دخول الظرفين قبل وبعد عليها.

وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب في توسيع الجمل عبر القصص المصورة, والتعبير
شفهيًا عما اكتسبه الطالب من تراكيب لغوية, ورصيد معرفي.

وأيضًا مكون أفكر أستطيع قياس قدرة الطالب على حلول المشكالت التي تصادفهم والخروج منها
بأفضل الحلول.

واإلمالء االختباري يكون هو التطبيق الفعلي لما اكتسبه الطالب من رصيد معرفي, وثروة لغوية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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https://www.youtube.com/watch?v=NTXzW8k8r4Y
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:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

.اختيارات من متعدد نْكَ عَفَوُْت عَ لَقَْد  وَقَالَ:   . . . . . . تَسَمَ ْ ب ِ ا

الترتيب
: الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْجَمَلَ  رَتَِّب 

 

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

:اختيارات من متعدد ـ أَُعْجَِب ِبـ ألَنَُّه  ا  الِدً الْرَّجُلُ خَ سَامَحَ 

ا.صواب وخطأ نَ ائِ أَخْطَ ِ وَنَعْتَرِفَ ب صَادِقِينَ  نَكُونَ  أَْن  الْنُّصِّ  مَِن  نَسْتَفِيدُ 

يَهِْداختيارات من متعدد كَلِمَةَ:  يُنَاسِبُ  الْحَرُْف الَّذِي 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ الْفَرَاغِ الَّذِي يُ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

ا.اختيارات من متعدد لَدً . وَ . . . . . بِالْكُرَةِ  بُوا  لْعَ يَ األَوْالدُ لِ اِجْتَمََع 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في نهاية الدرس, وأهدف منه, تحديد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية للتأدب بآداب
الرسول صلى اهللا عليه وسلم واعتباره قدوة له في ذلك, ومنها الصدق , واستيعاب جميع مكوناته وفهمها,

وقدرته على تطبيقها, وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء, وأعزز بها نقاط
القوة, وأعالج بها نقاط الضعف.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب الصدق والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .

و أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على التمييز بين
األلف المقصورة والياء في آخر الكلمات, وكذلك القدرة على استخدام أسلوب االستثناء ب إال, واستعمال

الظرفين قبل وبعد وإدخالها في الجمل.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

.اختيارات من متعدد نْكَ عَفَوُْت عَ لَقَْد  وَقَالَ:   . . . . . . تَسَمَ ْ ب ِ ا

الترتيب
: الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْجَمَلَ  رَتَِّب 

 

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

:اختيارات من متعدد ـ أَُعْجَِب ِبـ ألَنَُّه  ا  الِدً الْرَّجُلُ خَ سَامَحَ 

ا.صواب وخطأ نَ ائِ أَخْطَ ِ وَنَعْتَرِفَ ب صَادِقِينَ  نَكُونَ  أَْن  الْنُّصِّ  مَِن  نَسْتَفِيدُ 

يَهِْداختيارات من متعدد كَلِمَةَ:  يُنَاسِبُ  الْحَرُْف الَّذِي 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ الْفَرَاغِ الَّذِي يُ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

ا.اختيارات من متعدد لَدً . وَ . . . . . بِالْكُرَةِ  بُوا  لْعَ يَ األَوْالدُ لِ اِجْتَمََع 

لثالث ي النص.الهدف ا ى التراكيب اللغوية الواردة ف ل ن يتدرب التالميذ ع أ

25الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

      يقوم الطالب بدور  ع   عن نفسه أو عن أحد آخر    ال شاط التعلي   موقف محدد، بحيث يتم ذلك    ب ئة آمنة
و تفاعل مع  خر ن    حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و  
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دور المعلم

يو    املعلم قواعد اللعبة، و رتب ا  موعات وتحديد أدوار اٍلطالب، و تقديم املساعدة والتدخل    الوقت املناسب،
وتقو م مدى فعالية اللعب    تحقيق   داف ال   رسم ا.

أساعد الطالب لتطبيق  س  اتيجية, وأرتب املش د التمثي   , وأحدد الطالب الذين سيقومون   ذا الدور, واملوضوع الذين
سيقومون بتمثيله و و " الصدق",  وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ألداء املش د بصورة جيدة.

دور المتعلم

البد من ال  ام  ل طالب بالدور ا  دد له، وأن يتكيف مع أفراد مجموعته ال   اخت   ضم  ا، وأن يؤدي دوره ع   أكمل وجه
ح   تضمن نتائج إيجابية للمجموعة.

يقوم الطالب بأداء املش د الذي  لف  م به, والطالب الذين لم  شار وا  شا دون و ينقدون  داء للظ ور بالش ل املطلوب.
ح   نصل لل دف من ذلك, ونن   صفة الصدق لد  م.

 

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثالثة, والسادسة, والتاسعة.

دور المعلم

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال  
تتمثل:

   م ون أالحظ وأقرأ ( ا  صة الثالثة): أطلب م  م قراءة ا  مل بصوت مع   وقراءة  ع   عن  ذه ا  ملة, وأ    نطق م.
وكذلك مالحظة حرف الياء    آخر ا  مل.

وكذلك م ون أع   ( ا  صة السادسة):  يدل ع   إتقان الطالب وقدرته ع   توسيع النص من خالل الصور مما يجعله  ع  
وكتابياً . شف يًا  ع  ا 

وم ون  مالء  ختباري ( ا  صة التاسعة): وقدرة الطالب بكتابة ما درسوه و  علموه  واك سبوه من  ذا املوضوع
واملوضوع ن السابق ن, والكتابة بخط وا   ومقروء, ومضبوط بالش ل.

و عد ذلك البحث عن قصة يقوم الطالب بقراء  ا, ثم يحك  ا لزمالئه.

دور المتعلم

شف يًا الطالب يقوم بأداء امل ارة    امل ونات الثالثة مما يز د م اك سابه للمالحظة, والقدرة ع   القراءة املع  ة, وكذلك التعب   
 فأداء الطالب للم ارة وكتابيًا, والقدرة ع   توسيع ا  ملة عن طر ق الصور.  والقيام بالبحث عن قصة ومن ثم يحك  ا لزمالئه.

يجعله يتق  ا.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذ  س  اتيجية    ا  صص الثانية, والرا عة وا  امسة.

دور المعلم

أساعد طال ي    تنفيذ  س  اتيجية, وأشارك م    م ون أجيب, وأن   لغ   ( ا  صة الثانية)عن طر ق اك شاف ا  ل مل ون
أجيب واستخالصه من النص, وم ون أن   لغ   اك شاف مع   ال لمة من خالل ال  ادف والتضاد.

وكذلك م ون ال  اكيب اللغو ة ( أستخرج, أستخدم, أحول) ( ا  صة الرا عة وا  امسة) واك شاف الفرق ب ن  لف
املقصورة والياء    آخر ال لمة, واستخدام أسلوب  ست ناء بإال, ووضع الظرف ن قبل و عد وتحول ا  ملة  عد دخول ما

عل  ا.

دور المتعلم

قيام الطالب بأداء م مة م ون أجيب والبحث عن إجابات لألسئلة والوصول إل  ا  شعره بالرضا والرغبة    مواصلة التعلم,
وكذلك م ون أن   لغ   عن طر ق ال  ادف والتضاد يصل إ   مع   ال لمة يصل إ   معا ي جديدة.

وقيامه بالتفر ق ب ن  لف والياء    آخر ال لمة, وكذلك نطق أسلوب  ست ناء ب إال, ووضع الظروف داخل ا  ملة و عتماد
ع   أنفس م    ذلك باستخدام معلوما  م السابقة.

حل المشكالتاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
جماعيًا   ل مش لة حقيقية تقدم ا ل م. فرديًا أو  إس  اتيجية تمكن الطالب من أن يتعلموا بأنفس م 

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.
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دور المعلم

ستحتاج إ   تقديم مشكالت واقعية تناسب الطالب ملناقش  ا مع م، وترك الطالب  عملون متعاون ن   ل ا، و  ع ع  
تطبيق التقو م الذا ي وتقو م  قران.

 ذه  س  اتيجية تحتاج إ   تدر ب املتعلم ن عل  ا, وم ون أفكر     ات ن ا  صة  عطي   الفرصة    التدر ب واملران
واملمارسة, أقدم ل م املشكالت املوجودة    كتاب ال شاط ص27, وأمنح م الفرصة ال افية للتفك   وا  ث عن ا  لول,

وت ون  ذه ا  لول واقعية وقابلة للتطبيق.

 

دور المتعلم

سي ون دور الطالب جمع املعلومات واتباع املن   العل     ل املش لة والتعاون معا   ل ا .

القيام بالبحث عن حل ل ذه املشكالت باتباع املن   العل     ل املشكالت, وأمنح م الوقت ال ا   للتفك   ومناقشة ا  لول
بي  م للوصول إ   حلول واقعية قابلة للتطبيق. وأ  ع م وأحفز م ع   ذلك.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض لطال ي نص" الرسول ص   هللا عليه وسلم قدو ي    الصدق" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب

قرائيَاً يتعلم من سابقًا, فاالستماع  و  ساس    التعلم اللفظي    سنوات الدراسة  و   واملتخلف   ستماع ال    علمو  ا 

 ستماع أك   مما يتعلم من القراءة.

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة  و   .

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي م و ي أجيب وأن   لغ   ع   العروض التقديمية  ي يتمكن الطالب من  جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول

إ   معا ي ال لمات سواء  انت باملرادف او بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ة ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثانية, والرا عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

نطقًا   يحًا اعرض لطال ي ع     ذه الوسيلة م ون "أالحظ وأقرأ", وأجعل م يالحظون ال لمات امللونة, و ينطقو  ا 

مضبوطًا بالش ل, وقراءة ال لمات قراءة مع  ة.

وكذلك أعرض ل م ع     ذه الوسيلة مشكالت حقيقية, وأطلب م  م البحث عن حلول واقعية وقابلة للتطبيق.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثالثة والسا عة والثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

شف يًا ومن ثم كتابياً. اعرض لطال ي قصة مصورة , وأطلب م  م توسيع ا  مل, ووصف الصور 

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة السادسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.

أطلب من طال ي الذ اب إ   مكتبة املدرسة, واختيار قصة أ  بته, ثم أطلب منه قراء  ا, و عد ذلك يحك  ا لزمالئه.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة.
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المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

فيلم قصير عن الصدق واألمانة-ثانوية جدة الرائدة

ة ي ج ر ا روابط خ

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصدق

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

فضل الصوم

ة ي ج ر ا روابط خ

ظروف الزمان والمكان

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس, وأهدف منه قياس الخلفية المعرفية للطالب حول الموضوع؛ وأصنف تالميذي في
مجموعات بناء عليها؛ ألتمكن من تقديم أنشطة تالئم حاجات التالميذ. ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الصور, وماذا يرون فيها؟ الحصة األولى وا
لثالثة: عن طريق اإلتيان بأمثلة لكلمات مختومة باأللف والياء. وأطلب منهم التفريق بينها. الحصة ا

: ويكون ذلك عن طريق كلمات منتهية باأللف المقصورة, وكلمات منتهية لرابعة والخامسة الحصة ا
بياء..وكذلك عن معنى االستثناء , والسؤال عن الظرفين قبل وبعد.

: عن طريق قصة مصورة قصيرة, وأترك المجال لهم للتعبير عنها. الحصة السادسة
: ويكون ذلك عن طريق وضع الطالب أمام مشكلة حقيقة يسيرة وحلها يتطلب ة والثامنة ع ب ا س ل الحصة ا

تفكيرًا قليالً..
عن طريق كتابة كلمات خاطئة على السبورة , وأطلب منهم تصحيحها. ة:  ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه توجيه المتعلّم, وتسهيل تقدّمه , وقدرته على
التحكم في الكفاية المستهدفة، واكتشاف مواطن الصعوبة التي يصادفها التلميذ

خالل تعلمه، من أجل ايجاد استراتيجيات تمكنه من التقدم والتحسن, وأقدم لهم تغذية راجعة
تقودهم نحو أهداف الدرس. ويمكن تطبيقه من خالل:

قراءة النص وحل أسئلة الفهم واالستيعاب ومكون أجيب, واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض
الكلمات في مكون أنمي لغتي.

ومن خالل مالحظة األلف المقصورة والياء في نهاية الكلمات, ونطقها, وكيفية كتابتها, واإلتيان
بأسماء مشابهة من إنشاء الطالب.

وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين األلف
المقصورة والياء, وأسلوب الستثناء ب إال, وتحويل الجمل بعد دخول الظرفين قبل وبعد عليها.

وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب في توسيع الجمل عبر القصص المصورة, والتعبير
شفهيًا عما اكتسبه الطالب من تراكيب لغوية, ورصيد معرفي.

وأيضًا مكون أفكر أستطيع قياس قدرة الطالب على حلول المشكالت التي تصادفهم والخروج منها
بأفضل الحلول.

واإلمالء االختباري يكون هو التطبيق الفعلي لما اكتسبه الطالب من رصيد معرفي, وثروة لغوية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

.اختيارات من متعدد نْكَ عَفَوُْت عَ لَقَْد  وَقَالَ:   . . . . . . تَسَمَ ْ ب ِ ا

الترتيب
: الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْجَمَلَ  رَتَِّب 

 

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

:اختيارات من متعدد ـ أَُعْجَِب ِبـ ألَنَُّه  ا  الِدً الْرَّجُلُ خَ سَامَحَ 

ا.صواب وخطأ نَ ائِ أَخْطَ ِ وَنَعْتَرِفَ ب صَادِقِينَ  نَكُونَ  أَْن  الْنُّصِّ  مَِن  نَسْتَفِيدُ 

يَهِْداختيارات من متعدد كَلِمَةَ:  يُنَاسِبُ  الْحَرُْف الَّذِي 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ الْفَرَاغِ الَّذِي يُ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

ا.اختيارات من متعدد لَدً . وَ . . . . . بِالْكُرَةِ  بُوا  لْعَ يَ األَوْالدُ لِ اِجْتَمََع 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في نهاية الدرس, وأهدف منه, تحديد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية للتأدب بآداب
الرسول صلى اهللا عليه وسلم واعتباره قدوة له في ذلك, ومنها الصدق , واستيعاب جميع مكوناته وفهمها,

وقدرته على تطبيقها, وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء, وأعزز بها نقاط
القوة, وأعالج بها نقاط الضعف.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب الصدق والتحلي
بها, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .

و أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على التمييز بين
األلف المقصورة والياء في آخر الكلمات, وكذلك القدرة على استخدام أسلوب االستثناء ب إال, واستعمال

الظرفين قبل وبعد وإدخالها في الجمل.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

.اختيارات من متعدد نْكَ عَفَوُْت عَ لَقَْد  وَقَالَ:   . . . . . . تَسَمَ ْ ب ِ ا

الترتيب
: الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْجَمَلَ  رَتَِّب 

 

:اختيارات من متعدد الْصِّدْقِ" " كَلِمَةِ  ضِدُّ 

:اختيارات من متعدد ـ أَُعْجَِب ِبـ ألَنَُّه  ا  الِدً الْرَّجُلُ خَ سَامَحَ 

ا.صواب وخطأ نَ ائِ أَخْطَ ِ وَنَعْتَرِفَ ب صَادِقِينَ  نَكُونَ  أَْن  الْنُّصِّ  مَِن  نَسْتَفِيدُ 

يَهِْداختيارات من متعدد كَلِمَةَ:  يُنَاسِبُ  الْحَرُْف الَّذِي 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ الْفَرَاغِ الَّذِي يُ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

ا.اختيارات من متعدد لَدً . وَ . . . . . بِالْكُرَةِ  بُوا  لْعَ يَ األَوْالدُ لِ اِجْتَمََع 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

نوع من التقويم, واهدف منه إلى التأكد من فهم مكونات الدرس جميعها, والقدرة على تطبيقها, واإلتيان بأ
مثلة من إنشائهم، مع إعطائهم فرصة المبادرة,وتحسين وزيادة تحصيلهم. ويربط خبراتهم السابقة

بالالحقة, وكذلك تعزيز قدرات الطالب على التعلم الذاتي, وتحسين قراءاتهم وكتاباتهم.
 واالستفادة من األنشطة التدريبات الموجودة في كتاب الطالب, وكتاب النشاط ص( 26-27-28),وأقيس قدرة

الطالب على تطبيق جميع مكونات الدرس بال استثناء.

ن التكاليف المنزلية م 100ز

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع
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آداب الكالم
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الفقه-آداب المزاح
والكالم-آداب الكالم

من ضمن آداب الكالم الصدق.

صفة كالم النبي صلى
اهللا عليه وسلم

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الحديث-سالمه
وكالمه ومزاحه صلى اهللا عليه وسلم-صفة كالم

النبي صلى اهللا عليه وسلم

كان ال يقول إال صدقًا صلى اهللا عليه وسلم

تعاملي مع اآلخرين
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-التربية االجتماعية
والوطنية-أسرتي و مجتمعي-تعاملي مع اآلخرين

التعامل مع اآلخرين باآلداب والصفات الحميدة التي
منها الصدق واألمانة... إلخ

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

أحرص على نطق الطالب في القراءة, وأصحح لهم ذلك.
التعبير الشفهي والكتابي هو الغاية التي يسعى المعلم إلى الوصول إليها.

أجعل الطالب في مكون التراكيب اللغوية هم من يقومون بالحل والنطق, والتحويل,
وكذلك نطق الظاهرة الصوتية ( األلف المقصورة والياء).

أستفيد من كتاب النشاط والتدريبات واألنشطة الموجودة فيه؛ والتي تؤدي أيضًا إلى
مزيد من اإلجادة واإلتقان.

التدريب والمران يؤدي إلى إمالء اختباري متقن للطالب جميعهم.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية ما بين تعلم تعاوني, وتعلم ذاتي, وتمثيل
األدوار.وكذلك إتقان للمهارة؛ وتعلم باالكتشاف؛ كي تصل أهداف الدرس لطالبي بيسر

ووضوح.
أنوع في وسائلك التعليمية فتارة استخدم العروض التقديمية, وتارة أخرى استخدم

الصورالتعليمية, وثالثة عارض البيانات, ورابعة استخدم مكتبة المدرسة للبحث
واالطالع, مما يجذب انتباه الطالب للدرس, ويقودهم إلى حلول إبداعية للمشكالت التي

تعترض طريقهم.
أنوع في أساليب التقويم, فمرة من قبلي, وأخرى تقويم أقران, وثالثة تقويم ذاتي.

أنوع في أنشطتي مابين شفهيًا مرة, وأخرى كتابيًا.

المصادر

كتاب: الصدق مع اهللا.          المؤلف: عبدالرزاق البدر.
كتاب: الصدق منجاة.           المؤلف: سعيد عبدالعظيم.

كتاب: الصدق.              المؤلف: أبو سعيد الخراز.  

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
نشاطات التهيئة للوحدة

السابعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل19/05/1441

الدراسي الثاني
9

التمهيد

كامًال, وبمقدار تسع سأشرح هذا الموضوع في األسبوع العاشر, و سيستمر أسبوعًا 
حصص, وسأمهد له كالتالي:

لثانية: أستفيد من نشاطات التهيئة الموجودة في كتاب الطالب الحصة األولى وا
ص(81-82-83). ثم أطلب من الطالب اكتشاف المتاهات, وكذلك التمييز بين وسائل

النقل القديمة والحديثة عن طريق الصور.
ل النقل): ئ ا س ص االستماع- و ( ن لرابعة: لثالثة وا ( الحصة ا

أستفيد من مكون رقم ( 1) أالحظ وأستنتج ومن خالل الصور يبدي الطالب رأيه فيها.
وأطلب من طالبي تذكر شخصيات النص المسموع, واألحداث التي يدور حولها النص.

: (أستمع وأجيب)  الحصة الخامسة والسادسة: مكون 
أجعل الطالب يستمعون للنص, ثم أطرح عليهم أسئلة عما دار في النص بين وسائل

النقل.
: أمهد لهذا المكون ا)  ه ع م س (أنفذ التعليمات التي أ ة: مكون  ع ب ا س ل الحصة ا

بطلب كتابة بعض وسائل النقل على السبورة , وبيان صفة كل وسيلة يكتبها.
: (النشيد الحاسوب)  لتاسعة:  لثامنة وا الحصة ا

أجعل الطالب ينشدون ويرددون  النشيد معي؛ كي يستقيم الحفظ لديهم. وأوضح
لهم معاني النشيد التي تحتاج إلى شرح.

ثم أبيّن لطالبي بأنهم في عصر المعلومات؛ الذي يتطلب منهم التعامل مع األجهزة
واآلالت الحديثة, واالستفادة منها.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

مدخل الوحدة السابعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-حيوانات-
مدخل الوحدة السابعة

أن اإلنسان كان قديمًا يتنقل عن طريق هذه
الحيوانات.

الدرس (3)الرسول صلى
اهللا وسلم قدوتي في

توقير الكبير

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-آداب

التعامل-الدرس (3)الرسول صلى اهللا وسلم قدوتي
في توقير الكبير

نجد في النص مساعدة الكبير في قطع الطريق كي
ال تصدمه السيارات, فيكون تهيئة للدرس.

ق التالميذ مهارات التحدث الجيد.الهدف األول ب ط ن ي أ

25الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

 صفحة 1 من 15
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ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثالثة والرا عة ( م ون أالحظ وأست تج).

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أيسر تطبيق اإلستراتيجية لطالبي, وأهيئ لهم الفصل, وأقسمهم لمجموعات, وأحدد دور كل عضو في
المجموعة, ثم أطلب منهم قراءة النص , وتحديد وسائل النقل, والحوار الذي دار بينها, وميزات كل وسيلة, ثم

يكون النقاش بين المجموعات للوصول إلى االستنتاج الصحيح.  وأقدم لهم تغذية راجعة تعينهم في ذلك.

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

 ل طالب يقوم بالدور امل لف به داخل ا  موعة, ومن ثم مالحظة واست تاج مادار    النص ب ن وسائل النقل من حوار, وما
م  ات  ل وسيلة ذكرت    النص.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

    ذه  س  اتيجية أدرب طال ي ع   كيفية ترديد ال شيد بصوت ج وري, وأعلم م بأن ال شيد يختلف عن قراءة النص,
وأو   ل م أ مية   شاد لعالج التالميذ الذين  غلب ع   طبع م ا   ل وال  دد، و   يبون النطق منفردين، و   تبدد

السآمة وتبعث ال شاط لدى التالميذ، ول ا أثر فعال    إغراء التالميذ بالصفات الن يلة، وتبعث ف  م ا  ماس، و  ذب لغ  م. 

و ك شفون من خالل ال شيد أننا    عصر املعلومات, و جب التعامل مع  ج زة والتقنيات ا  ديثة ال   تطور من مستوانا
العل  , و س ل عملية التعلم.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

اجعل الطالب يقومون باإل شاد جميع م, ومن ثم ي تقل الطالب إ   شرح النص, وكذلك بيان صفات ا  اسوب,وفوائده
املتعددة سواء ما ذكر    النص أو غ   ا, و يان صفات عصرنا  ذا.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن ا  امسة والسادسة ( م ون أستمع وأجيب).

دور المعلم

 أطلب من الطالب اك شاف م  ات السيارة من النص, وكذلك م  ات القطار عن الوسائل  خرى, وما دار من حوار ب ن وسائل
النقل املوجودة    النص, وصفات  عض ا  السفينة مثال.

 

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

وأيضًا اك شاف الفروق ب ن  ل  ذه الوسائل. القيام بمحاوالت اك شاف النص, والوسائل املوجودة فيه, وم  ات  ل وسيلة, 

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, والسابعة.
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دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة تفكيرهم.

مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أقسم الطالب إلى مجموعات, ثم أطلب من كل طالب أن يبحث عن حل لنشاطات التهيئة في الحصتين
األولى والثانية, وحل المتاهات, وكذلك معرفة وسائل النقل القديمة والحديثة.

وفي الحصة السابعة يقوم الطالب أيضًا بتنفيذ ما يسمعه, واإلجابة عن األنشطة, وأشارك طالبي, وأراقب
عملياتهم, وأقدم لهم تغذية راجعة تقودهم نحو الصواب.

دور المتعلم

 يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية المجموعات. عرض
أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل الفردي في حل نشاطات اتلهيئة في الحصتين األولى والثانية, وكذلك في الحصة السابعة بتنفيذ ما
يسمعه, وبعد الوصول غلى إجابات يتشارك مع زميل له آخر, وبعد االتفاق بينهما, يتحاوران ويتناقشان مع

مجموعته األم.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم   ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية.

أعرض الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفحة ( 81-82-83) ع   عارض البيانات للفت ان باه الطالب وترك   م   

م ان واحد وعدم  ش ت أذ ا  م؛ و ي  ستطيعون املالحظة واست تاج  جابات ال  يحة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صت ن الثالثة والرا عة نص  ستماع ( وسائل النقل) عن طر ق ال   يل الصو ي, ليتقن الطالب نطق

ال لمات كما      ال   يل, وكذلك عدم  ش ت أذ ا  م     ء آخر غ    ستماع.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صت ن ا  امسة والسادسة ( م ون أستمع وأجيب)  ي يفكروا    وسائل النقل وم  ا  ا, وما دار بي  ا من

حوار.

وكذلك أعرض ل م    ا  صة السا عة, وكيفية تنفيذ التعليمات ال   سمع ا, وكذلك أن يصل الطالب ب ن وسيلة النقل

وصف  ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة (  شيد ا  اسوب), وأب ن ل م ا  اسوب وأ ميته, وأثره    التقدم

املوجود  ن.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

نشيد الحاسوب

ة ي ج ر ا روابط خ
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تصنيع السيارات خطوة بخطوة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlلعبة زكاة الفطر وصدقة التطوع

htmlاختبار ذاتي

ة ي ج ر ا روابط خ

وسائل النقل الحديثة والقديمة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrمراجعة الفصل السابع (2) - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

نص االستماع وسائل النقل

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم أقوم باستكشاف ما لدى الطالب من خبرات ومعلومات سابقة عن وسائل النقل
القديمة والحديثة، كي أستطيع تصنيف طالبي من خالل إجاباتهم؛ ألقدم لهم الدرس كل حسب قدرته,

حيث سأستخدم هذا التقويم في:
لثانية: عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, مثل: كيف الحصة األولى وا

كان يسافر الناس قديمًا؟.
: نص االستماع ( وسائل النقل) , ويتم التمهيد له عبر بعض الصور لوسائل النقل لرابعة لثالثة وا الحصة ا

قديمًا وحديثًا.
:  أطرح عليهم أسئلة تمهد لهذا المكون ( أستمع وأجيب) مثل: ما سيارتك الحصة الخامسة والسادسة

المفضلة؟
الحصةالسابعة:  مكون ( أنفذ التعليمات التي أسمعها) أطلب من طالبي كتابة بعض وسائل النقل على

السبورة, وذكر ميزاتها.
: أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب من لديه حاسوب في المنزل؟ ومن لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

يستخدمه منهم؟

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من

فهم الطالب لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
 طرح أسئلة على الصور الموجودة في "نشاطات التهيئة" , ويفرقون بين وسائل النقل القديمة والحديثة.

أما في "نص االستماع" فيتم السؤال عن وسائل النقل الواردة في النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة
الرئيسة للنص.

أما في "أستمع وأجيب" فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في
النص, وكذلك وإبداعاتهم في إجاباتهم.

وكذلك في" أنفذ التعليمات التي أسمعها" عن طريق تحديد الوسائل الواردة في النص, وتلوين من يعمل
منها بالوقود.

وفي النشيد( الحاسوب ) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم مواصفات الحاسوب,
وإبداعاتهم في ذكر فوائده المتعددة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه تحديد قدرة المتعلمين على استيعاب الدرس, وفهمه,
وتمييزهم بين وسائل النقل القديمة والحديثة.  وأقدم التغذية الراجعة المستمرة لهم.

وكذلك أستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اإلتيان بوسائل نقل غير ما
ذكر في النص, وكذلك ذكر ميزات للوسائل لم تذكر في النص. وذكر فوائد الحاسوب المتعددة وأثره في

تطور العلوم. 
و أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

لثانى "الهدف ا النَّقْلِ وَسَائِلُ  " ص االستماع  ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ
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االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثالثة والرا عة ( م ون أالحظ وأست تج).

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أيسر تطبيق اإلستراتيجية لطالبي, وأهيئ لهم الفصل, وأقسمهم لمجموعات, وأحدد دور كل عضو في
المجموعة, ثم أطلب منهم قراءة النص , وتحديد وسائل النقل, والحوار الذي دار بينها, وميزات كل وسيلة, ثم

يكون النقاش بين المجموعات للوصول إلى االستنتاج الصحيح.  وأقدم لهم تغذية راجعة تعينهم في ذلك.

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

 ل طالب يقوم بالدور امل لف به داخل ا  موعة, ومن ثم مالحظة واست تاج مادار    النص ب ن وسائل النقل من حوار, وما
م  ات  ل وسيلة ذكرت    النص.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

    ذه  س  اتيجية أدرب طال ي ع   كيفية ترديد ال شيد بصوت ج وري, وأعلم م بأن ال شيد يختلف عن قراءة النص,
وأو   ل م أ مية   شاد لعالج التالميذ الذين  غلب ع   طبع م ا   ل وال  دد، و   يبون النطق منفردين، و   تبدد

السآمة وتبعث ال شاط لدى التالميذ، ول ا أثر فعال    إغراء التالميذ بالصفات الن يلة، وتبعث ف  م ا  ماس، و  ذب لغ  م. 

و ك شفون من خالل ال شيد أننا    عصر املعلومات, و جب التعامل مع  ج زة والتقنيات ا  ديثة ال   تطور من مستوانا
العل  , و س ل عملية التعلم.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

اجعل الطالب يقومون باإل شاد جميع م, ومن ثم ي تقل الطالب إ   شرح النص, وكذلك بيان صفات ا  اسوب,وفوائده
املتعددة سواء ما ذكر    النص أو غ   ا, و يان صفات عصرنا  ذا.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن ا  امسة والسادسة ( م ون أستمع وأجيب).

دور المعلم

 أطلب من الطالب اك شاف م  ات السيارة من النص, وكذلك م  ات القطار عن الوسائل  خرى, وما دار من حوار ب ن وسائل
النقل املوجودة    النص, وصفات  عض ا  السفينة مثال.

 

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

وأيضًا اك شاف الفروق ب ن  ل  ذه الوسائل. القيام بمحاوالت اك شاف النص, والوسائل املوجودة فيه, وم  ات  ل وسيلة, 

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, والسابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة تفكيرهم.

مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أقسم الطالب إلى مجموعات, ثم أطلب من كل طالب أن يبحث عن حل لنشاطات التهيئة في الحصتين
األولى والثانية, وحل المتاهات, وكذلك معرفة وسائل النقل القديمة والحديثة.

وفي الحصة السابعة يقوم الطالب أيضًا بتنفيذ ما يسمعه, واإلجابة عن األنشطة, وأشارك طالبي, وأراقب
عملياتهم, وأقدم لهم تغذية راجعة تقودهم نحو الصواب.

دور المتعلم

 يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية المجموعات. عرض
أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل الفردي في حل نشاطات اتلهيئة في الحصتين األولى والثانية, وكذلك في الحصة السابعة بتنفيذ ما
يسمعه, وبعد الوصول غلى إجابات يتشارك مع زميل له آخر, وبعد االتفاق بينهما, يتحاوران ويتناقشان مع

مجموعته األم.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم   ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية.

أعرض الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفحة ( 81-82-83) ع   عارض البيانات للفت ان باه الطالب وترك   م   

م ان واحد وعدم  ش ت أذ ا  م؛ و ي  ستطيعون املالحظة واست تاج  جابات ال  يحة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صت ن الثالثة والرا عة نص  ستماع ( وسائل النقل) عن طر ق ال   يل الصو ي, ليتقن الطالب نطق

ال لمات كما      ال   يل, وكذلك عدم  ش ت أذ ا  م     ء آخر غ    ستماع.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صت ن ا  امسة والسادسة ( م ون أستمع وأجيب)  ي يفكروا    وسائل النقل وم  ا  ا, وما دار بي  ا من

حوار.

وكذلك أعرض ل م    ا  صة السا عة, وكيفية تنفيذ التعليمات ال   سمع ا, وكذلك أن يصل الطالب ب ن وسيلة النقل

وصف  ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة (  شيد ا  اسوب), وأب ن ل م ا  اسوب وأ ميته, وأثره    التقدم

املوجود  ن.

المواد التعليمية المساندة
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ة ي ج ر ا روابط خ

نشيد الحاسوب

ة ي ج ر ا روابط خ

تصنيع السيارات خطوة بخطوة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlلعبة زكاة الفطر وصدقة التطوع

htmlاختبار ذاتي

ة ي ج ر ا روابط خ

وسائل النقل الحديثة والقديمة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrمراجعة الفصل السابع (2) - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

نص االستماع وسائل النقل

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم أقوم باستكشاف ما لدى الطالب من خبرات ومعلومات سابقة عن وسائل النقل
القديمة والحديثة، كي أستطيع تصنيف طالبي من خالل إجاباتهم؛ ألقدم لهم الدرس كل حسب قدرته,

حيث سأستخدم هذا التقويم في:
لثانية: عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, مثل: كيف الحصة األولى وا

كان يسافر الناس قديمًا؟.
: نص االستماع ( وسائل النقل) , ويتم التمهيد له عبر بعض الصور لوسائل النقل لرابعة لثالثة وا الحصة ا

قديمًا وحديثًا.
:  أطرح عليهم أسئلة تمهد لهذا المكون ( أستمع وأجيب) مثل: ما سيارتك الحصة الخامسة والسادسة

المفضلة؟
الحصةالسابعة:  مكون ( أنفذ التعليمات التي أسمعها) أطلب من طالبي كتابة بعض وسائل النقل على

السبورة, وذكر ميزاتها.
: أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب من لديه حاسوب في المنزل؟ ومن لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

يستخدمه منهم؟

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من

فهم الطالب لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
 طرح أسئلة على الصور الموجودة في "نشاطات التهيئة" , ويفرقون بين وسائل النقل القديمة والحديثة.

أما في "نص االستماع" فيتم السؤال عن وسائل النقل الواردة في النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة
الرئيسة للنص.

أما في "أستمع وأجيب" فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في
النص, وكذلك وإبداعاتهم في إجاباتهم.

وكذلك في" أنفذ التعليمات التي أسمعها" عن طريق تحديد الوسائل الواردة في النص, وتلوين من يعمل
منها بالوقود.

وفي النشيد( الحاسوب ) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم مواصفات الحاسوب,
وإبداعاتهم في ذكر فوائده المتعددة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه تحديد قدرة المتعلمين على استيعاب الدرس, وفهمه,
وتمييزهم بين وسائل النقل القديمة والحديثة.  وأقدم التغذية الراجعة المستمرة لهم.

وكذلك أستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اإلتيان بوسائل نقل غير ما
ذكر في النص, وكذلك ذكر ميزات للوسائل لم تذكر في النص. وذكر فوائد الحاسوب المتعددة وأثره في

تطور العلوم. 
و أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

لثالث "الحاسوب"الهدف ا ة نشيد  ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

30الزمن المقترح
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االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثالثة والرا عة ( م ون أالحظ وأست تج).

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أيسر تطبيق اإلستراتيجية لطالبي, وأهيئ لهم الفصل, وأقسمهم لمجموعات, وأحدد دور كل عضو في
المجموعة, ثم أطلب منهم قراءة النص , وتحديد وسائل النقل, والحوار الذي دار بينها, وميزات كل وسيلة, ثم

يكون النقاش بين المجموعات للوصول إلى االستنتاج الصحيح.  وأقدم لهم تغذية راجعة تعينهم في ذلك.

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

 ل طالب يقوم بالدور امل لف به داخل ا  موعة, ومن ثم مالحظة واست تاج مادار    النص ب ن وسائل النقل من حوار, وما
م  ات  ل وسيلة ذكرت    النص.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

    ذه  س  اتيجية أدرب طال ي ع   كيفية ترديد ال شيد بصوت ج وري, وأعلم م بأن ال شيد يختلف عن قراءة النص,
وأو   ل م أ مية   شاد لعالج التالميذ الذين  غلب ع   طبع م ا   ل وال  دد، و   يبون النطق منفردين، و   تبدد

السآمة وتبعث ال شاط لدى التالميذ، ول ا أثر فعال    إغراء التالميذ بالصفات الن يلة، وتبعث ف  م ا  ماس، و  ذب لغ  م. 

و ك شفون من خالل ال شيد أننا    عصر املعلومات, و جب التعامل مع  ج زة والتقنيات ا  ديثة ال   تطور من مستوانا
العل  , و س ل عملية التعلم.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

اجعل الطالب يقومون باإل شاد جميع م, ومن ثم ي تقل الطالب إ   شرح النص, وكذلك بيان صفات ا  اسوب,وفوائده
املتعددة سواء ما ذكر    النص أو غ   ا, و يان صفات عصرنا  ذا.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن ا  امسة والسادسة ( م ون أستمع وأجيب).

دور المعلم

 أطلب من الطالب اك شاف م  ات السيارة من النص, وكذلك م  ات القطار عن الوسائل  خرى, وما دار من حوار ب ن وسائل
النقل املوجودة    النص, وصفات  عض ا  السفينة مثال.

 

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

وأيضًا اك شاف الفروق ب ن  ل  ذه الوسائل. القيام بمحاوالت اك شاف النص, والوسائل املوجودة فيه, وم  ات  ل وسيلة, 

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, والسابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة تفكيرهم.

مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أقسم الطالب إلى مجموعات, ثم أطلب من كل طالب أن يبحث عن حل لنشاطات التهيئة في الحصتين
األولى والثانية, وحل المتاهات, وكذلك معرفة وسائل النقل القديمة والحديثة.

وفي الحصة السابعة يقوم الطالب أيضًا بتنفيذ ما يسمعه, واإلجابة عن األنشطة, وأشارك طالبي, وأراقب
عملياتهم, وأقدم لهم تغذية راجعة تقودهم نحو الصواب.

دور المتعلم

 يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية المجموعات. عرض
أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل الفردي في حل نشاطات اتلهيئة في الحصتين األولى والثانية, وكذلك في الحصة السابعة بتنفيذ ما
يسمعه, وبعد الوصول غلى إجابات يتشارك مع زميل له آخر, وبعد االتفاق بينهما, يتحاوران ويتناقشان مع

مجموعته األم.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم   ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية.

أعرض الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفحة ( 81-82-83) ع   عارض البيانات للفت ان باه الطالب وترك   م   

م ان واحد وعدم  ش ت أذ ا  م؛ و ي  ستطيعون املالحظة واست تاج  جابات ال  يحة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صت ن الثالثة والرا عة نص  ستماع ( وسائل النقل) عن طر ق ال   يل الصو ي, ليتقن الطالب نطق

ال لمات كما      ال   يل, وكذلك عدم  ش ت أذ ا  م     ء آخر غ    ستماع.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صت ن ا  امسة والسادسة ( م ون أستمع وأجيب)  ي يفكروا    وسائل النقل وم  ا  ا, وما دار بي  ا من

حوار.

وكذلك أعرض ل م    ا  صة السا عة, وكيفية تنفيذ التعليمات ال   سمع ا, وكذلك أن يصل الطالب ب ن وسيلة النقل

وصف  ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة (  شيد ا  اسوب), وأب ن ل م ا  اسوب وأ ميته, وأثره    التقدم

املوجود  ن.

المواد التعليمية المساندة

 صفحة 11 من 15



ة ي ج ر ا روابط خ

نشيد الحاسوب

ة ي ج ر ا روابط خ

تصنيع السيارات خطوة بخطوة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlلعبة زكاة الفطر وصدقة التطوع

htmlاختبار ذاتي

ة ي ج ر ا روابط خ

وسائل النقل الحديثة والقديمة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrمراجعة الفصل السابع (2) - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

نص االستماع وسائل النقل

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم أقوم باستكشاف ما لدى الطالب من خبرات ومعلومات سابقة عن وسائل النقل
القديمة والحديثة، كي أستطيع تصنيف طالبي من خالل إجاباتهم؛ ألقدم لهم الدرس كل حسب قدرته,

حيث سأستخدم هذا التقويم في:
لثانية: عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, مثل: كيف الحصة األولى وا

كان يسافر الناس قديمًا؟.
: نص االستماع ( وسائل النقل) , ويتم التمهيد له عبر بعض الصور لوسائل النقل لرابعة لثالثة وا الحصة ا

قديمًا وحديثًا.
:  أطرح عليهم أسئلة تمهد لهذا المكون ( أستمع وأجيب) مثل: ما سيارتك الحصة الخامسة والسادسة

المفضلة؟
الحصةالسابعة:  مكون ( أنفذ التعليمات التي أسمعها) أطلب من طالبي كتابة بعض وسائل النقل على

السبورة, وذكر ميزاتها.
: أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب من لديه حاسوب في المنزل؟ ومن لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

يستخدمه منهم؟

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

تكوينينوع التقويم

 صفحة 12 من 15
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أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من

فهم الطالب لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
 طرح أسئلة على الصور الموجودة في "نشاطات التهيئة" , ويفرقون بين وسائل النقل القديمة والحديثة.

أما في "نص االستماع" فيتم السؤال عن وسائل النقل الواردة في النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة
الرئيسة للنص.

أما في "أستمع وأجيب" فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في
النص, وكذلك وإبداعاتهم في إجاباتهم.

وكذلك في" أنفذ التعليمات التي أسمعها" عن طريق تحديد الوسائل الواردة في النص, وتلوين من يعمل
منها بالوقود.

وفي النشيد( الحاسوب ) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم مواصفات الحاسوب,
وإبداعاتهم في ذكر فوائده المتعددة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه تحديد قدرة المتعلمين على استيعاب الدرس, وفهمه,
وتمييزهم بين وسائل النقل القديمة والحديثة.  وأقدم التغذية الراجعة المستمرة لهم.

وكذلك أستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اإلتيان بوسائل نقل غير ما
ذكر في النص, وكذلك ذكر ميزات للوسائل لم تذكر في النص. وذكر فوائد الحاسوب المتعددة وأثره في

تطور العلوم. 
و أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

التكاليف المنزلية

 صفحة 13 من 15



التكاليف المنزلية

التكليف المنزلي يعتبر من التقويم, وأهدف منه االطمئنان على قدرة الطالب في حل األنشطة والتدريبات,
واإلبداعات في ذكر صفات وسائل النقل, وكذلك الحاسوب غير ما ذكر في النص, من خالل البحث واالطالع.

أختار األنشطة المناسبة التي تقيس ذلك, واحرص على تصويبها, وإبرازها في ملف اإلنجاز لكل طالب.
أكلف الطالب باإلجابة عما يراه من وسائل نقل, وأجعله يصفها.

أكلف طالبي باإلجابة على أسئلة نص االستماع, وتحديد وسائل النقل الواردة في النص, وما األحداث التي تمت.
أكلف طالبي باإلجابة عن اسئلة على نشيد (الحاسوب), وأطلب منهم إبراز فوائد الحاسوب وأثره في التطور

المعرفي.
وأتابع باهتمام تنفيذ الواجبات المنزلية, ووأقوم بتصحيحها, وعرضها أمام الطالب, واعمل تغذية راجعة لها.

ن التكاليف المنزلية م 80ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يثِي مَ أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

صواب وخطأ
مِْن ا  تَهَ وَيُحَدِّدُ صِحَّ الْطَّالِبِ  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ وَقَارَنْ بَ الْصُّورَتَيْنِ؟  تُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. ا) ئِهَ خَطَ

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  ابَهَ وَيُحْدِدُ صَوَ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  المُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) ا.  نَهُمَ يْ ا بَ نً ارِ الْصُّورَتَيْنِ مُقَ عَِن  تَحَدَّْث 

:اختيار من متعدد لِلنَّصِّ االِسْتِمَاعِ  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

.صواب وخطأ مِِن النَّاسِ كَثِيرَةً  يَحْمُِل أَعْدَادًا  بِأَنَّهُ  ذُكِرَْت  تِي  الْمُوَاصَالتِ الَّ وَسَائِلِ  بَقِيَّةِ  عَْن  الْقِطَارُ  تَمَيَّزَ 

:اختيارات من متعدد هَذِهِ ِبـ ا  نَ امِ يَّ َ الْقِطَارُ فِي أ يَعْمَُل 

.اختيارات من متعدد الْمَعْلُومَاتِ" عَصْرُ  "هَذَا  بَارَةِ  بِعِ الْشَّاعِرُ  يَقْصُِد 

:صواب وخطأ ه مِْن خِاللِ الْعَالَمَ  نُشَاهِدُ  ا  نَ نَّ َ اآللِيِّ، أ الْحَاسِبِ  فَوَائِدِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد الْنَّشِيدِ أَبِيَّاتِ  مِْن  تِي نَسْتَفِيدُهَا  الْفَوَائِدِ الَّ مِِن 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

أفهم حاسوبي

التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف األول
-الفصل الدراسي األول-الحاسب اآللي- المتوسط

أفهم حاسوبي(اساسيات التقنية الرقمية)- أفهم
حاسوبي

تعلم الحاسوب, وكذلك إبراز فوائده.

تابع: ثانيًا: (الدولة
السعودية الثانية) 2

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-
التاريخ-العصر السعودي-تابع: ثانيًا: (الدولة

السعودية الثانية) 2

ما هي وسائل النقل التي كانوا يستخدمونها في
ذلك الوقت.

االتصال اإللكتروني
التعليم العام-الثانوية الفصلي-المستوى األول-

التربية األسرية والصحية-االتصال اإللكتروني-االتصال
اإللكتروني

االستفادة من تطور التقنية والعلم, وكيفية تطور
عملية االتصال

النحل إلى آية (35)
التعليم العام-الثانوية الفصلي-المستوى األول-

القرآن الكريم-سور التالوة-النحل إلى آية (35)
استخراج وسائل النقل المذكورة في اآليات الكريمة.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 14 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/2690
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/1802
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/1918
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/8062


هذا الدرس سيمتد تسع حصص, فسأحرص على استغاللها في ما خططت له.
أستغل هذه النشاطات إلكساب طالبي مهارات البحث واالطالع, واالستكشاف,

والوصف, والمقارنة.
أكون القدوة لطالبي في نطق الحروف من مخارجها الصحيحة وأهتم بقراءاتهم

وأحاول تصحيحها.
أشارك طالبي في حل النشاطات, وأكون معهم وأوجههم, وأقدم لهم تغذية

راجعة مباشرة.
أشجع طالبي للتعامل مع الحاسوب , واالستفادة منه.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية, ما بين تعلم تعاوني, إلى تعلم بنائي, إلى التعلم
باالكتشاف, وإتقان للمهارة؛ لنصل إلى أهداف نشاطات التهيئة.

أنوع في أساليب التقويم وأنشطة الدرس.
أستمع إلى طالبي وأناقشهم, وال أحقر آرائهم بل أحتفل بها, وأعودهم على طرحها

بأسلوب مؤدب.
أزاوج في تعليم طالبي فتارة عن طريق الكتاب, وبالتقنية تارة, وبالحوار والنقاش تارة,

وبالبحث واالطالع تارة أخرى؛ الكتشاف معلومات الدرس وربطها بمعلوماته السابقة.
أطرح أسئلة وأطلب اإلجابة عليها مرة شفويا, وأخرى كتابيًا.

المصادر

كتاب: مقدمة في الحاسب واإلنترنت.   المؤلف: عبد اهللا بن عبد العزيز الموسى.
كتاب: علم الطيران وأساسياته.     المؤلف: محمد مازن الخازني.

كتاب: وسائل النقل واالنتقال.      دار النشر: دار شهرزاد.

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
الدرس (1) الجمل

والسيارة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل19/05/1441

الدراسي الثاني
9

التمهيد

هذا الدرس سيكون في األسبوع الحادي عشر, وسيمتد إلى تسع حصص, وسأمهدها
على الشكل التالي:

: ( قراءة النص, ومكون أجيب وانمي لغتي) : لثانية الحصة األولى وا
أقرأ لهم النص. ثم أعرض صور الدرس الموجودة في كتاب الطالب, وإثارة أسئلة عليها,

مثل: ماذا تشاهد في الصورة؟ وما الحديث المتوقع بين السيارة والجمل؟
( أالحظ وأقرأ): لرابعة  لثالثة وا الحصة ا

أقرأ النص مع طالبي, ثم أنبهم للتركيز على بداية الكلمات والهمزة في أولها. ثم
أجعل الطالب ينطقون هذه الكلمات , وأصحح أخطاءهم في النطق.

:( أستخرج, أستخدم, أحول) : الحصة الخامسة والسادسة
أوًال: أستخرج: اطلب من طالبي كتابة كلمات على السبورة ثم أفرق بين الهمزات لهم.

سؤاًال يمهد لهذا الدرس, مثل: ما معنى التمني؟ ثانيا: أستخدم: أطرح عليهم 
ثالثًا: أحول: أمهد لهذا المكون باإلتيان باألسماء الخمسة ( أبو وأخو).

ة: (اإلمالء المنسوخ) : كتابة جمل بسيطة كلماتها من مكتسبات ع ب ا س ل الحصة ا
الطالب,

لثامنة: ( أرسم): كتابة بعض الكلمات بخط جميل ومضبوطة بالشكل. ة ا ص ح ال
: (أعبر وأصف) : أحضر للطالب صورًا وأطلب منهم وصفها سواء الحصةالتاسعة

بكلمة أو عدة كلمات.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

مدخل الوحدة السابعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-حيوانات-
مدخل الوحدة السابعة

استخدام الحيوانات قديمًا كوسائل نقل.

نشاطات التهيئة للوحدة
السادسة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-آداب

التعامل-نشاطات التهيئة للوحدة السادسة

كيفية التعامل مع اآلخرين, وتطبيقه على قصة
السيارة والجمل.

.الهدف األول ة م ي ل "الجمل والسيارة" قراءة س ص  ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل ن أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وا  امسة والسادسة.
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دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عددهم, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية, وأعين
رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب و"مكون اجيب " على السبورة عبر الوسيلة التعليمية, ثم أطلب من كل
مجموعة اإلجابة عن االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.

ثم في التراكيب اللغوية أعرض لهم كلمات مبدوء بهمزة وصل وهمزة قطع, وأطلب منهم التفريف بينها.
ثم أعرض الجمل التي تحوي التمني ب ليت وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األسماء الخمسة ومنها "أبو وأخو" وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كلمة
األب واألخ إلى اسم من األسماء الخمسة " أبو وأخو". ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. وأناقش األفكار

واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئل  .

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة  مالء بخط وا    ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا , وكتاب  ا بخط جميل. وعلم م الطر قة ال  يحة

ملسك القلم. وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أ      ا  خطاء, وأز د من  بداع.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحه املعلم و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة التاسعة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أقوم باإلتيان بجمل تامة ومن ثم أخذ من وسط ا  لمة وأعيد كتاب  ا مبتدأ بال لمة ال   اخذ  ا من وسط ا  ملة, وأطلب م  م
محا اة  ذا النموذج, وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أعدل   ا  خطاء, وأز د ف  ا من مساحة  بت ار و بداع.

أيضًا بحيث آ ي بصورة وأصف ا ب لمة واحدة فقط, وأطلب من طال ي يطبقون ذلك ع   الوصف. ثم أطبق ذلك    الوصف 

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب بأداء امل ارة مثل ما قامت به, بل وال أكتفي بذلك بل أطال  م باالبت ار, وأحفز م لإلبداع    ذلك أيضاً. ح  
يتمكن الطالب جميع م من اك ساب م ار ي الوصف والتعب   عن طر ق النمذجة وا  ا اة.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة والرابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم اطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات المبدوءة
بهمزة. والتفريق بينهما, ومالحظة الكلمات الملونة وكذلك نطقها نطقًا صحيحًا, ومن ثم القراءة المعبرة

لبعض الجمل, وتلوين الصوت فيها حسب الحالة في الجملة.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. ثم يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أقرأ وأالحظ , والتفريق بين الهمزتين في
أول الكلمة, ومن ثم قراءة الجمل بتلوين الصوت حسب حالة الجملة. ثم يتشارك مع زميل له

آخر, و بعد تفاق بينهما على اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم, ويتناقشون داخلها, ومن ثم
يطرح أحدهم اإلجابات على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض نص ا  مل والسيارة لطالبك ع   ج از ال   يل؛  ي الي ش ت الطالب أثناء القراءة, والي شغلون بالصور والكتاب,

وكذلك   ا اة ال   يل    نطق ا  مل, وتلو ن الصوت حسب ما تقتضيه ا  مل.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب ع   م ون أجيب, وكذلك م ون أن   لغ  

ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن ا  امسة والسادسة , أقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول, ع   السبورة , وأقدم لم  غذية راجعة أصوب  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صة الثالثة م ون أقرأ وأالحظ عن طر ق العروض التقديمية, وأطلب م  م مالحظة ال لمات امللونة,

وكذلك مالحظة أول ال لمة     عض ا  مل والتفر ق ب ن ال مزت ن.

وكذلك    ا  صة السا عة والثامنة "م ون  مالء امل سوخ" وم ون " ا  ط"  ي  شا ده التالميذ أمام م    الكتاب وع  

السبورة؛  ي ي ون ترك   الطالب ع    ذه ال لمات ال   ير د     ا, ثم أطلب م  م     ا بخط جميل, وكتابة متأنية,

مضبوطة بالش ل.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

 صفحة 3 من 15



الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ا  صة التاسعة ع    ذه الوسيلة عارض البيانات/ التلفاز, وآخذ من وسط ا  ملة  لمة تبدأ   ا ا  ملة من

جديد, وأطلب م  م محا ا  ا.

صورًا وأطلب م  م وصف ا     لمة واحدة. وكذلك أعرض 

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

تعلم وسائل النقل وأصواتها

ة ي ج ر ا روابط خ

مشقة السفر قديما

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل وهمزة القطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه تشخيص معلومات الطالب عن وسائل النقل
قديمها وحديثها, وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "الجمل

والسيارة",
ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الجمل وهل يستخدم كوسيلة للنقل إلى اآلن, وما الذي حل الحصة األولى وا
مكانه؟.

لرابعة: وذلك عن طريق السؤال عن الهمزات التي تبدأ بها الكلمة. لثالثة وا الحصة ا
الحصة الخامسة والسادسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات تبدأ بهمزة وصل وكذلك كلمات تبدأ بهمزة

قطع. وكذلك عن معنى التمني.
: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, كي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل الحصة ا

لثامنة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. الحصة ا
: يكون عن طريق إحضار صور وأطلب منهم وصف ما يشاهدونه. ة ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

تكوينينوع التقويم

 صفحة 4 من 15
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أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل , والتي تبدأ بهمزة قطع, وكذلك تلوين الصوت عند
القراءة بحسب حال الفقرة.

-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين الهمزتين
الوصل والقطع, و أسلوب التمني ب ليت, ومحاكاة المثال األول في التحويل.

-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.
-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

-وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب إعادة بناء الجملة باالبتداء بكلمة من وسطها, وكذلك
وصف الصور بكلمة واحدة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, بهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وقدرتهم
على التمييز بين همزتي الوصل والقطع, وكذلك أسلوب التمني ب ليت, واألسماء الخمسة " أبو وأخو" , واإلتيان

بأمثلة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم., ونمو الثروة اللغوية لديهم. وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك
لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب المهارات
المستهدفة.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

لثانى "الجمل والسيارة"الهدف ا ص  ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

20الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

 صفحة 5 من 15



االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وا  امسة والسادسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عددهم, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية, وأعين
رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب و"مكون اجيب " على السبورة عبر الوسيلة التعليمية, ثم أطلب من كل
مجموعة اإلجابة عن االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.

ثم في التراكيب اللغوية أعرض لهم كلمات مبدوء بهمزة وصل وهمزة قطع, وأطلب منهم التفريف بينها.
ثم أعرض الجمل التي تحوي التمني ب ليت وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األسماء الخمسة ومنها "أبو وأخو" وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كلمة
األب واألخ إلى اسم من األسماء الخمسة " أبو وأخو". ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. وأناقش األفكار

واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئل  .

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة  مالء بخط وا    ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا , وكتاب  ا بخط جميل. وعلم م الطر قة ال  يحة

ملسك القلم. وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أ      ا  خطاء, وأز د من  بداع.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحه املعلم و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة التاسعة.
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دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أقوم باإلتيان بجمل تامة ومن ثم أخذ من وسط ا  لمة وأعيد كتاب  ا مبتدأ بال لمة ال   اخذ  ا من وسط ا  ملة, وأطلب م  م
محا اة  ذا النموذج, وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أعدل   ا  خطاء, وأز د ف  ا من مساحة  بت ار و بداع.

أيضًا بحيث آ ي بصورة وأصف ا ب لمة واحدة فقط, وأطلب من طال ي يطبقون ذلك ع   الوصف. ثم أطبق ذلك    الوصف 

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب بأداء امل ارة مثل ما قامت به, بل وال أكتفي بذلك بل أطال  م باالبت ار, وأحفز م لإلبداع    ذلك أيضاً. ح  
يتمكن الطالب جميع م من اك ساب م ار ي الوصف والتعب   عن طر ق النمذجة وا  ا اة.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة والرابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم اطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات المبدوءة
بهمزة. والتفريق بينهما, ومالحظة الكلمات الملونة وكذلك نطقها نطقًا صحيحًا, ومن ثم القراءة المعبرة

لبعض الجمل, وتلوين الصوت فيها حسب الحالة في الجملة.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. ثم يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أقرأ وأالحظ , والتفريق بين الهمزتين في
أول الكلمة, ومن ثم قراءة الجمل بتلوين الصوت حسب حالة الجملة. ثم يتشارك مع زميل له

آخر, و بعد تفاق بينهما على اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم, ويتناقشون داخلها, ومن ثم
يطرح أحدهم اإلجابات على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض نص ا  مل والسيارة لطالبك ع   ج از ال   يل؛  ي الي ش ت الطالب أثناء القراءة, والي شغلون بالصور والكتاب,

وكذلك   ا اة ال   يل    نطق ا  مل, وتلو ن الصوت حسب ما تقتضيه ا  مل.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب ع   م ون أجيب, وكذلك م ون أن   لغ  

ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن ا  امسة والسادسة , أقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول, ع   السبورة , وأقدم لم  غذية راجعة أصوب  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية
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الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صة الثالثة م ون أقرأ وأالحظ عن طر ق العروض التقديمية, وأطلب م  م مالحظة ال لمات امللونة,

وكذلك مالحظة أول ال لمة     عض ا  مل والتفر ق ب ن ال مزت ن.

وكذلك    ا  صة السا عة والثامنة "م ون  مالء امل سوخ" وم ون " ا  ط"  ي  شا ده التالميذ أمام م    الكتاب وع  

السبورة؛  ي ي ون ترك   الطالب ع    ذه ال لمات ال   ير د     ا, ثم أطلب م  م     ا بخط جميل, وكتابة متأنية,

مضبوطة بالش ل.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ا  صة التاسعة ع    ذه الوسيلة عارض البيانات/ التلفاز, وآخذ من وسط ا  ملة  لمة تبدأ   ا ا  ملة من

جديد, وأطلب م  م محا ا  ا.

صورًا وأطلب م  م وصف ا     لمة واحدة. وكذلك أعرض 

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

تعلم وسائل النقل وأصواتها

ة ي ج ر ا روابط خ

مشقة السفر قديما

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل وهمزة القطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه تشخيص معلومات الطالب عن وسائل النقل
قديمها وحديثها, وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "الجمل

والسيارة",
ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الجمل وهل يستخدم كوسيلة للنقل إلى اآلن, وما الذي حل الحصة األولى وا
مكانه؟.

لرابعة: وذلك عن طريق السؤال عن الهمزات التي تبدأ بها الكلمة. لثالثة وا الحصة ا
الحصة الخامسة والسادسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات تبدأ بهمزة وصل وكذلك كلمات تبدأ بهمزة

قطع. وكذلك عن معنى التمني.
: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, كي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل الحصة ا

لثامنة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. الحصة ا
: يكون عن طريق إحضار صور وأطلب منهم وصف ما يشاهدونه. ة ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ
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:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل , والتي تبدأ بهمزة قطع, وكذلك تلوين الصوت عند
القراءة بحسب حال الفقرة.

-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين الهمزتين
الوصل والقطع, و أسلوب التمني ب ليت, ومحاكاة المثال األول في التحويل.

-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.
-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

-وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب إعادة بناء الجملة باالبتداء بكلمة من وسطها, وكذلك
وصف الصور بكلمة واحدة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, بهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وقدرتهم
على التمييز بين همزتي الوصل والقطع, وكذلك أسلوب التمني ب ليت, واألسماء الخمسة " أبو وأخو" , واإلتيان

بأمثلة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم., ونمو الثروة اللغوية لديهم. وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك
لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب المهارات
المستهدفة.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "
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:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

لثالث ص" الجمل والسيارة"الهدف ا ي ن ى التراكيب اللغوية الوادرة ف ل ن التالميذ ع ر م ت ن ي أ

20الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وا  امسة والسادسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عددهم, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية, وأعين
رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب و"مكون اجيب " على السبورة عبر الوسيلة التعليمية, ثم أطلب من كل
مجموعة اإلجابة عن االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.

ثم في التراكيب اللغوية أعرض لهم كلمات مبدوء بهمزة وصل وهمزة قطع, وأطلب منهم التفريف بينها.
ثم أعرض الجمل التي تحوي التمني ب ليت وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األسماء الخمسة ومنها "أبو وأخو" وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كلمة
األب واألخ إلى اسم من األسماء الخمسة " أبو وأخو". ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. وأناقش األفكار

واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئل  .

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة  مالء بخط وا    ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا , وكتاب  ا بخط جميل. وعلم م الطر قة ال  يحة

ملسك القلم. وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أ      ا  خطاء, وأز د من  بداع.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحه املعلم و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة التاسعة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أقوم باإلتيان بجمل تامة ومن ثم أخذ من وسط ا  لمة وأعيد كتاب  ا مبتدأ بال لمة ال   اخذ  ا من وسط ا  ملة, وأطلب م  م
محا اة  ذا النموذج, وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أعدل   ا  خطاء, وأز د ف  ا من مساحة  بت ار و بداع.

أيضًا بحيث آ ي بصورة وأصف ا ب لمة واحدة فقط, وأطلب من طال ي يطبقون ذلك ع   الوصف. ثم أطبق ذلك    الوصف 

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب بأداء امل ارة مثل ما قامت به, بل وال أكتفي بذلك بل أطال  م باالبت ار, وأحفز م لإلبداع    ذلك أيضاً. ح  
يتمكن الطالب جميع م من اك ساب م ار ي الوصف والتعب   عن طر ق النمذجة وا  ا اة.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة والرابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم اطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات المبدوءة
بهمزة. والتفريق بينهما, ومالحظة الكلمات الملونة وكذلك نطقها نطقًا صحيحًا, ومن ثم القراءة المعبرة

لبعض الجمل, وتلوين الصوت فيها حسب الحالة في الجملة.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. ثم يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أقرأ وأالحظ , والتفريق بين الهمزتين في
أول الكلمة, ومن ثم قراءة الجمل بتلوين الصوت حسب حالة الجملة. ثم يتشارك مع زميل له

آخر, و بعد تفاق بينهما على اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم, ويتناقشون داخلها, ومن ثم
يطرح أحدهم اإلجابات على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض نص ا  مل والسيارة لطالبك ع   ج از ال   يل؛  ي الي ش ت الطالب أثناء القراءة, والي شغلون بالصور والكتاب,

وكذلك   ا اة ال   يل    نطق ا  مل, وتلو ن الصوت حسب ما تقتضيه ا  مل.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب ع   م ون أجيب, وكذلك م ون أن   لغ  

ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن ا  امسة والسادسة , أقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول, ع   السبورة , وأقدم لم  غذية راجعة أصوب  خطاء مباشرة.
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م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صة الثالثة م ون أقرأ وأالحظ عن طر ق العروض التقديمية, وأطلب م  م مالحظة ال لمات امللونة,

وكذلك مالحظة أول ال لمة     عض ا  مل والتفر ق ب ن ال مزت ن.

وكذلك    ا  صة السا عة والثامنة "م ون  مالء امل سوخ" وم ون " ا  ط"  ي  شا ده التالميذ أمام م    الكتاب وع  

السبورة؛  ي ي ون ترك   الطالب ع    ذه ال لمات ال   ير د     ا, ثم أطلب م  م     ا بخط جميل, وكتابة متأنية,

مضبوطة بالش ل.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ا  صة التاسعة ع    ذه الوسيلة عارض البيانات/ التلفاز, وآخذ من وسط ا  ملة  لمة تبدأ   ا ا  ملة من

جديد, وأطلب م  م محا ا  ا.

صورًا وأطلب م  م وصف ا     لمة واحدة. وكذلك أعرض 

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

تعلم وسائل النقل وأصواتها

ة ي ج ر ا روابط خ

مشقة السفر قديما

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل وهمزة القطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه تشخيص معلومات الطالب عن وسائل النقل
قديمها وحديثها, وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "الجمل

والسيارة",
ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الجمل وهل يستخدم كوسيلة للنقل إلى اآلن, وما الذي حل الحصة األولى وا
مكانه؟.

لرابعة: وذلك عن طريق السؤال عن الهمزات التي تبدأ بها الكلمة. لثالثة وا الحصة ا
الحصة الخامسة والسادسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات تبدأ بهمزة وصل وكذلك كلمات تبدأ بهمزة

قطع. وكذلك عن معنى التمني.
: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, كي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل الحصة ا

لثامنة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. الحصة ا
: يكون عن طريق إحضار صور وأطلب منهم وصف ما يشاهدونه. ة ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

 صفحة 12 من 15

https://www.youtube.com/watch?v=BGE-uvak0Zg
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiklr7bm6TSAhVCPBoKHd1xCskQtwIILDAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKOKSHg6MUQ&usg=AFQjCNE9_3cQm6xu-tj7pg2ro7sTAL9lFg
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8l43cnKTSAhWB1hoKHZI3D7EQtwIILDAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJSD5aJ5VSwI&usg=AFQjCNHMrEiHX4BDDtqw-8aspH3HD92bHA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB9K_nn6TSAhWBcRQKHX5cCG0QtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DISsmHJZe1GA&usg=AFQjCNGfG8267zqO8zcskheoOwOiebi5-Q


:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل , والتي تبدأ بهمزة قطع, وكذلك تلوين الصوت عند
القراءة بحسب حال الفقرة.

-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين الهمزتين
الوصل والقطع, و أسلوب التمني ب ليت, ومحاكاة المثال األول في التحويل.

-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.
-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

-وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب إعادة بناء الجملة باالبتداء بكلمة من وسطها, وكذلك
وصف الصور بكلمة واحدة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, بهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وقدرتهم
على التمييز بين همزتي الوصل والقطع, وكذلك أسلوب التمني ب ليت, واألسماء الخمسة " أبو وأخو" , واإلتيان

بأمثلة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم., ونمو الثروة اللغوية لديهم. وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك
لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب المهارات
المستهدفة.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

 صفحة 13 من 15



:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كامًال, لذا التكليف المنزلي نوع من التقويم, وأهدف إلى االطمئنان على فهم الطالب واستيعابهم للدرس 
أختار أنشطة وتدريبات تقيس لك أهداف الدرس بعناية فائقة. وأستفيد في ذلك من كتاب النشاط واألنشطة
الموجودة فيه في الصفحات (30-31-32) لقياس جميع المكونات التي تمت دراستها في هذا الموضوع, ثم

أقدم لهم تغذية راجعة اثبت بها المعلومات, واعدل بها األخطاء. وأطلب منهم وضعها في ملف إنجاز كل
طالب.

ن التكاليف المنزلية م 50ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الهمزة في أول الكلمة
التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-
الكفايات اللغوية 2-كتابة الهمزة-الهمزة في أول

الكلمة
التفريق بين همزتي الوصل والقطع

: (الدولة تابع: أولًا
السعودية األولى) 4

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-
: (الدولة التاريخ-العصر السعودي-تابع: أولًا

السعودية األولى) 4
السؤال عن وسائل النقل في ذلك الزمن

سورة األنبياء من 78 الى
82

التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف الثالث
-الفصل الدراسي الثاني-التفسير-قصة المتوسط

داود وسليمان -عليهما السالم--سورة األنبياء من
78 الى 82

استخالص وسائل النقل قديما من اآليات.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 14 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/7183
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/1799
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/2928


هذا الدرس سيستمر معي لمدة تسع حصص خالل األسبوع الحادي عشر, فسأحرص
على قراءتي الجهرية, واحاول نطق الكلمات بشكل واضح.

أصحح أخطاء القراءة لدى طالبي وأركز على األقل قدرة قرائية.
أكتشف مع طالبي معاني الكلمات الغامضة من خالل استخدام الترادف تارة والتضاد

تارة أخرى.
أدرب الطالب على القراءة وفق أساليب مختلفة كظاهرة صوتية مثل همزة الوصل ,
وهمزة القطع, وتراكيب لغوية مثل اسلوب التمني ب ليت., واألسماء الخمسة " أبو -

أخو".
أفعل كتاب النشاط حيث يطبق الطالب كتابيًا مكونات كتاب الطالب, ويستهدف

مهارات مهمة مثل: األداء القرائي واالمالء المنسوخ والخط والتعبير الكتابي، ولكل
مكون مهارات  أقوم بمالحظتها والتأكد من إتقان جميع الطالب لها.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية ما بين تعلم تعاوني, وتعلم ذاتي, وكذلك إتقان
للمهارة, والنمذجة والمحاكاة؛ كي تصل أهداف درسي لطالبي بيسر ووضوح.

أنوع في وسائلي التعليمية فتارة استخدم السبورة الذكية, وتارة أخرى استخدم عارض
البيانات/ التلفاز, وثالثة استخدم العروض التقديمية, مما يجذب انتباه الطالب للدرس.

أنوع في أساليب تقويمك, فمرة من قبلي, وأخرى تقويم أقران, وثالثة تقويم ذاتي.

المصادر

ماهي وسائل السفر في الماضي:
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%88%D8
%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D
8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%

D9%8A

 

تطور وسائل النقل وعالقة ذلك بالتطور العلمي والتقني لإلنسان
https://www.google.com.sa/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8
5oS3s6TSAhWL2RoKHTkACbAQFghDMAY&url=http%3A%2F%2Fbohouti.blogs

pot.com%2F2015%2F02%2Fblog-post_129.html&usg=AFQjCNHFWQr-
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كتاب المعلم.

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
الدرس (2) وسائل

االتصال
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل19/05/1441

الدراسي الثاني
9

التمهيد

سأدرس هذا الموضوع في األسبوع الثاني عشر, وسيمتد تسع حصص, فسأمهدها على
الشكل التالي:

لثانية ( قراءة النص, ومكون أجيب وانمي لغتي) : الحصة األولى وا
أمهد لهاتين الحصتين بسؤال الطالب عن: ماذا يحمل أبو أحمد في يده؟, وما فائدته؟

لثالثة ( أالحظ وأقرأ) : الحصة ا
أكتب كلمات على السبورة وأجعل الطالب هم من يضع همزاتها في أول الكلمة.

لرابعة والخامسة ( أستخرج, أستخدم, أحول) : الحصة ا
أوًال: أستخرج: أطلب من طالبي كلمات مبدوءة بهمزة, وأجعلهم يفرقون بين الهمزات

في كل كلمة.
ثانيا: أستخدم: أسترجع مع طالبي ما درستموه عن التمني ب ليت في األسبوع

الماضي, وأطلب منهم اإلتيان بجمل وإدخال ليت عليها شفهيًا.
ثالثًا: أحول: أمهد لهذا المكون باسترجاع ما تعلمه الطالب في الموضوع السابق (

األسماء الخمسة "أبو أوخو").
: (أعبر) : الحصة السادسة والسابعة

سؤاًال مثل: من لديه تلفاز منكم؟, وما أقرأ النص للطالب مرة أخرى, وأطرح عليهم 
فائدته؟

لثامنة: أقرأ النص مع طالبي, ثم أقوم بإمالئهم جمل وكلمات من ما الحصة ا
اكتسبوه في هذا الدرس إمالء منظورًا. وأهتم بخطوط الطالب من خالل هذا المكون.

واإللتزام بالسطر والكتابة عليه, وعدم الخروج عنه.
ة: (أعبر) : أحضر للطالب صورًا تحوي سلوكيات, ثم أطلب منهم وصف ع س ا ت ل الحصة ا

الصور شفهيًا, والتعليق عليها مع وصف السلوك من حيث الصواب والخطأ.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الدرس (1) الجمل والسيارة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-اتصاالت
ومواصالت-الدرس (1) الجمل والسيارة

االستفادة من الهمزة في أول الكلمة, والتمني ب ليت,
وكذلك األسماء الخمسة, فتصبح تمهيدًا للدرس

الجديد.

ل االتصال"الهدف األول ئ ا س "و ص  ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل ن أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.
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دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي  ذه  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تمثل    :
م ون  مالء املنظور وقدرة الطالب بكتابة ا إلمالء بخط وا   ومقروء و ش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات

داخل السطر, وعدم ا  روج عنه.

وكذك مكون األحظ واتحدث, عن طريق مشاهدة الصور والتعليق عليها شفهيًا, وتحديد كل سلوك وبيان
صحته وكذلك الخطأ فيه.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك  الطالب جميع م    الت ليف الذي طرحه املعلم و  و م ون (  مالء املنظور), وم ون ( أالحظ واتحدث ), وأداء امل ارة
 و أقدم  التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  إ   مرحلة  تقان. ب ل جد و شاط ليصلوا

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
  محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إ   مرحلة الحقة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صة الثالثة.

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
\ أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

أشارك طال ي تطبيق  ذه  س  اتيجية, وأ ون مع م   ظة ب  ظة, وأجعل م يناقشون كيفية التفر ق ب ن ال مزات    أول
ال لمة, و غ   ا    النطق, وتدو ن أف ار م,  ثم  عد ذلك يختارون الفكرة ال    ساعد م    اك شاف الفرق, وكذلك  تيان

بأمثلة من إ شا  م ع   ذلك.

دور المتعلم

توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،
  و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.

العمل ع   توليد أك   من فكرة للتفر ق ب ن ال مزات    أول ال لمة, وكيفية نطق ا, ومن ثم   تيان بأمثلة أخرى مشا  ة.

استراتيجة الحل اإلبداعي للمشكالتاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

التوصل إ   حلول إبداعية للمشكالت ضعيفة البناء أو مفتوحة ال  اية وذلك من خالل التوازن ب ن  ل من التفك   التقار ي و
التباعدي.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

عميقًا ومشكالت مفتوحة ال  اية، تفك  ًا  تدر ب الطالب ع   م ارات ا  ل  بدا   للمشكالت من خالل مشكالت تتطلب 
بناًء ع   تفك  ه. تنمية ثقة الطالب بنفسه وأنه يمكن التفوق 

أشارك طال ي    تطبيق  س  اتيجية, وأطلب م  م فوائد التلفاز, وأحاول أن ي ون  ناك است تاجات إبداعية وغ   مألوفة من
جمالً تحوي  ذه الفوائد. الطالب, بل وأ  ع م ع   ذلك؛ لتنمية  ا  س  بدا   لد  م, وأطلب م  م إ شاء 

دور المتعلم

توليد العديد من  ف ار املتعلقة باملش لة، بحيث تتم    ف ار باملرونة، وتقديم حلول ت سم باألصالة، والتأكد من   ة حل
املش لة جماعياً.

قيام  ل طالب بتوليد أف ار متعلقة بفوائد التلفاز, و حاول املعلم بأن    ع طالبه و حفز م ع   أن ت ون جديدة وإبداعية
وغ   مكررة. ومن ثم كتابة  ذه الفوائد من خالل صياغة جمل من إ شاء الطالب.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية     ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

 أساعد الطالب لتطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م و ي ( أجيب, وأن   لغ   ), عن طر ق اك شاف حل أسئلة الف م و س يعاب
ع   م ون أجيب من خالل النص, واستطاع  م حل ا, وكذلك معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو بضد ال لمة, وأجعل

الطالب يك شفون املع   من سياق النص سواء أ ان بمرادفه أو بضده.
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دور المتعلم

اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    بي  ا, ي يصلوا

ذلك باستخدام معلوما  م السابقة.

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف حل أسئلة الف م و س يعاب ع   م ون أجيب , من خالل البحث    النص
واستخالص  جابات, وكذلك تنمية لغ  م عن طر ق معرفةمعا ي ال لمات بال  ادف, أو بضد ا, ومحاولة معرفة معنا ا من

خالل السياق.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لالس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم ونا  ا املتنوعة و   : أستخرج, أستخدم, وأحول, و  تيان
بأمثلة عل  ا, وأطلب من طال ي محا اة النموذج الذي أقدمه ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيذ وأداء امل ارة كما قام   ا املعلم     شرحه لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   م ون أستخرج واستخالص
ال مزات    أول ال لمات من النص, والتفر ق بي  ما, وم ون أستخدم أسلوب التم   ب ليت, وإتقانه. وم ون أحول  سماء

  ثم يقارن ما قام به من أداء للم مة, وتناقش معه حول ما قام به. ا  مسة وإضاف  ا إ   ضم   ا  اطب ال اف.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

سابقًا, أعرض لطال ي نص"وسائل  تصال" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب  ستماع ال    علمو ا 

قرائيًاَ يتعلم من  ستماع أك   مما يتعلم من القراءة. فاالستماع  أساس التعلم اللفظي سنوات الدراسة  و   واملتخلف 

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة  و   .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أعرض لطال ي م و ي أجيب وأن   لغ   ع   السبورة الذكية  ي يتمكن الطالب من  جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول إ  

معا ي ال لمات سواء أ انت باملرادف او بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ية ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صص الثانية, والرا  عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

التمثيليات التعليمية

الوسيلة التعليمية

يقوم عدد من املتعلم ن بالتمثيل والقيام بدور محدد لعرض جزء من محتوى الدرس.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثالثة ع   م ون ( أقرأ وأالحظ ), وأقسم  دوار ب ن الطالب لتمثيل موقع ال مزة    أول

فمثالً طالب يحمل ورقة مكتوب  مزة قطع, وآخر يحمل  مزة ال لمة, والتفر ق ب ن  مز ي الوصل والقطع    بداية ال لمة. 

وصل, وثالث يحمل بقية ال لمة  و  , ورا ع يحمل بقية ال لمة الثانية, وخامس يحمل التفر ق ب ن ال مزات.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية
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الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا عن التلفاز وكيفية اخ  اعه, وم   تم مقطعًا  أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة وأعرض لطال ي 

ذلك, و تحدث عن فوائده وكيفية  ستفادة منه, وأجعل الطالب  ستخلصون من املقطع فوائد التلفاز, و كتبون أر ع جمل

تامة ع  ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي ع   اللوحات التعليمية ال لمات ال   تر د من طالبك كتاب  ا     مالء املنظور, وأضبط  ذه ال لمات بالش ل,

وأو   للطالب كيفية كتاب  ا  ش ل   يح ومقروء.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية تحوي سلوكيات جيدة وحسنة, وسلوكيات س ئة أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة وأعرض لطال ي 

وخاطئة, وأطلب م  م أن  علقوا ع   ما يرونه    الصور, و ب نون آرا  م حول السلوكيات سواء أ انت   يحة أم خاطئة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

كيف يعرف الحمام الزاجل طريقه؟

ة ي ج ر ا روابط خ

مراحل تطور وسائل االتصال

ة ي ج ر ا روابط خ

رسم همزة الوصل

ة ي ج ر ا روابط خ

رسم همزة القطع

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع ( وسائل االتصال), وأصنف
الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسأعطي كل مستوى حقه من التعلم حتى يصل الطالب

جميعهم ألهداف الدرس,وسيكون كالتالي:
: عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, كيف كان الناس قديمًا يتواصلون لثانية الحصة األولى وا

مع غيرهم ؟
لثالثة: بالسؤال عن الفرق بين همزة وصل وهمزة القطع في أول  الكلمة. الحصة ا

لرابعة والخامسة: كتابة جملة على السبورة, وأطلب من الطالب إدخال أسلوب التمني ب ليت ة ا ص ح ال
عليها.

الحصة السادسة والسابعة: بسؤال الطالب عن االتلفاز , ومن يشاهده من الطالب؟ وما البرامج التي
تشده؟.

لثامنة: أطرح على الطالب سؤال عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ. الحصة ا

: أحضر لطالبي صورة وأطلب منهم وصفًا لما يشاهدونه في الصورة, ويصفون السلوك ة ع س ا ت ل الحصة ا
في الصورة هل هو سلوك صحيح, أم سلوك خاطئ.

ة الدرس ل ئ س أ

 صفحة 4 من 16

https://www.youtube.com/watch?v=zzr9F41GFv0
https://www.youtube.com/watch?v=_LD6D6wF0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=T-YF1xyMPaM
https://www.youtube.com/watch?v=WiGVuArDvM4
https://www.youtube.com/watch?v=tUuqck2yT3w


ص السؤالنوع السؤال ن

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف, وإتقان المهارات
المستهدفة, ونقاط القوة لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.
-ومن خالل مالحظة الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع في أول  الكلمة, وإتيان الطالب بأمثلة من

إنشائهم.
-والتراكيب اللغوية وقياس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام التمني ب"ليت", وكذلك

التحويل من كلمة أبو وأخو وإضافة كاف الخطاب عليها.

-وفي مكون التعبير أقيس قدرة الطالب على التعبير تكوين جمل تامة عن فوائد التلفاز, وتدوينها.
-ثم قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء, يوضح

التقدم في مهارات الطالب من وحدة إلى أخرى.

-ثم مالحظة الصور والتحدث عنها عن طريق التعليق عليها, وبيان صحة هذه السلوكيات من عدمها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيحَةٍ عِبارةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد يَسْكُُن فِي الْجَدُّ  كَانَ 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

.صواب وخطأ اءٍ نَ ثْ تِ أُسْلُوُب اِسْ هَُو  الْسَّابِقُ  األُسْلُوبُ  دَرَّاجَةً)  رِي لِي  يَْشـتَ بِي  َ لَيَْت أ )

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

وأقوم به في نهاية الدرس, وأطمئن عن طريقه على درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية , وإتقان
المهارات المتنوعة المستهدفة, واستيعاب جميع مكوناته وفهمها, وقدرته على تطبيقها, واإلبداع فيها
واالبتكار عليها. وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء, وأعزز بها نقاط القوة,

وأعالج بها نقاط الضعف.
 وأستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب مهارات االتصال,

ووسائله, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .
وقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على التمييز بين
همزة الوصل وهمزة القطع في أول الكلمات, وكذلك القدرة على استخدام أسلوب التمني ب ليت, وإدخال

كاف الخطاب على األسماء الخمسة وخصوصًا " أبو - أخو".

وقدرة الطالب على التعبير الشفهي, وبيان صواب السلوكيات من عدم صوابها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيحَةٍ عِبارةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 
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:اختيارات من متعدد يَسْكُُن فِي الْجَدُّ  كَانَ 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

.صواب وخطأ اءٍ نَ ثْ تِ أُسْلُوُب اِسْ هَُو  الْسَّابِقُ  األُسْلُوبُ  دَرَّاجَةً)  رِي لِي  يَْشـتَ بِي  َ لَيَْت أ )

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

لثانى ل االتصال"الهدف ا ئ ا س "و ص  ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

20الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي  ذه  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تمثل    :
م ون  مالء املنظور وقدرة الطالب بكتابة ا إلمالء بخط وا   ومقروء و ش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات

داخل السطر, وعدم ا  روج عنه.

وكذك مكون األحظ واتحدث, عن طريق مشاهدة الصور والتعليق عليها شفهيًا, وتحديد كل سلوك وبيان
صحته وكذلك الخطأ فيه.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك  الطالب جميع م    الت ليف الذي طرحه املعلم و  و م ون (  مالء املنظور), وم ون ( أالحظ واتحدث ), وأداء امل ارة
 و أقدم  التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  إ   مرحلة  تقان. ب ل جد و شاط ليصلوا

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
  محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إ   مرحلة الحقة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صة الثالثة.

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
\ أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

أشارك طال ي تطبيق  ذه  س  اتيجية, وأ ون مع م   ظة ب  ظة, وأجعل م يناقشون كيفية التفر ق ب ن ال مزات    أول
ال لمة, و غ   ا    النطق, وتدو ن أف ار م,  ثم  عد ذلك يختارون الفكرة ال    ساعد م    اك شاف الفرق, وكذلك  تيان

بأمثلة من إ شا  م ع   ذلك.

دور المتعلم

توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،
  و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.

العمل ع   توليد أك   من فكرة للتفر ق ب ن ال مزات    أول ال لمة, وكيفية نطق ا, ومن ثم   تيان بأمثلة أخرى مشا  ة.

استراتيجة الحل اإلبداعي للمشكالتاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

التوصل إ   حلول إبداعية للمشكالت ضعيفة البناء أو مفتوحة ال  اية وذلك من خالل التوازن ب ن  ل من التفك   التقار ي و
التباعدي.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.
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دور المعلم

عميقًا ومشكالت مفتوحة ال  اية، تفك  ًا  تدر ب الطالب ع   م ارات ا  ل  بدا   للمشكالت من خالل مشكالت تتطلب 
بناًء ع   تفك  ه. تنمية ثقة الطالب بنفسه وأنه يمكن التفوق 

أشارك طال ي    تطبيق  س  اتيجية, وأطلب م  م فوائد التلفاز, وأحاول أن ي ون  ناك است تاجات إبداعية وغ   مألوفة من
جمالً تحوي  ذه الفوائد. الطالب, بل وأ  ع م ع   ذلك؛ لتنمية  ا  س  بدا   لد  م, وأطلب م  م إ شاء 

دور المتعلم

توليد العديد من  ف ار املتعلقة باملش لة، بحيث تتم    ف ار باملرونة، وتقديم حلول ت سم باألصالة، والتأكد من   ة حل
املش لة جماعياً.

قيام  ل طالب بتوليد أف ار متعلقة بفوائد التلفاز, و حاول املعلم بأن    ع طالبه و حفز م ع   أن ت ون جديدة وإبداعية
وغ   مكررة. ومن ثم كتابة  ذه الفوائد من خالل صياغة جمل من إ شاء الطالب.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية     ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

 أساعد الطالب لتطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م و ي ( أجيب, وأن   لغ   ), عن طر ق اك شاف حل أسئلة الف م و س يعاب
ع   م ون أجيب من خالل النص, واستطاع  م حل ا, وكذلك معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو بضد ال لمة, وأجعل

الطالب يك شفون املع   من سياق النص سواء أ ان بمرادفه أو بضده.

دور المتعلم

اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    بي  ا, ي يصلوا

ذلك باستخدام معلوما  م السابقة.

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف حل أسئلة الف م و س يعاب ع   م ون أجيب , من خالل البحث    النص
واستخالص  جابات, وكذلك تنمية لغ  م عن طر ق معرفةمعا ي ال لمات بال  ادف, أو بضد ا, ومحاولة معرفة معنا ا من

خالل السياق.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لالس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم ونا  ا املتنوعة و   : أستخرج, أستخدم, وأحول, و  تيان
بأمثلة عل  ا, وأطلب من طال ي محا اة النموذج الذي أقدمه ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيذ وأداء امل ارة كما قام   ا املعلم     شرحه لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   م ون أستخرج واستخالص
ال مزات    أول ال لمات من النص, والتفر ق بي  ما, وم ون أستخدم أسلوب التم   ب ليت, وإتقانه. وم ون أحول  سماء

  ثم يقارن ما قام به من أداء للم مة, وتناقش معه حول ما قام به. ا  مسة وإضاف  ا إ   ضم   ا  اطب ال اف.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

سابقًا, أعرض لطال ي نص"وسائل  تصال" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب  ستماع ال    علمو ا 

قرائيًاَ يتعلم من  ستماع أك   مما يتعلم من القراءة. فاالستماع  أساس التعلم اللفظي سنوات الدراسة  و   واملتخلف 

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة  و   .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية
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الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أعرض لطال ي م و ي أجيب وأن   لغ   ع   السبورة الذكية  ي يتمكن الطالب من  جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول إ  

معا ي ال لمات سواء أ انت باملرادف او بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ية ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صص الثانية, والرا  عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

التمثيليات التعليمية

الوسيلة التعليمية

يقوم عدد من املتعلم ن بالتمثيل والقيام بدور محدد لعرض جزء من محتوى الدرس.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثالثة ع   م ون ( أقرأ وأالحظ ), وأقسم  دوار ب ن الطالب لتمثيل موقع ال مزة    أول

فمثالً طالب يحمل ورقة مكتوب  مزة قطع, وآخر يحمل  مزة ال لمة, والتفر ق ب ن  مز ي الوصل والقطع    بداية ال لمة. 

وصل, وثالث يحمل بقية ال لمة  و  , ورا ع يحمل بقية ال لمة الثانية, وخامس يحمل التفر ق ب ن ال مزات.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا عن التلفاز وكيفية اخ  اعه, وم   تم مقطعًا  أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة وأعرض لطال ي 

ذلك, و تحدث عن فوائده وكيفية  ستفادة منه, وأجعل الطالب  ستخلصون من املقطع فوائد التلفاز, و كتبون أر ع جمل

تامة ع  ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي ع   اللوحات التعليمية ال لمات ال   تر د من طالبك كتاب  ا     مالء املنظور, وأضبط  ذه ال لمات بالش ل,

وأو   للطالب كيفية كتاب  ا  ش ل   يح ومقروء.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية تحوي سلوكيات جيدة وحسنة, وسلوكيات س ئة أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة وأعرض لطال ي 

وخاطئة, وأطلب م  م أن  علقوا ع   ما يرونه    الصور, و ب نون آرا  م حول السلوكيات سواء أ انت   يحة أم خاطئة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

كيف يعرف الحمام الزاجل طريقه؟

ة ي ج ر ا روابط خ

مراحل تطور وسائل االتصال

ة ي ج ر ا روابط خ

رسم همزة الوصل

ة ي ج ر ا روابط خ

رسم همزة القطع

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت
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https://www.youtube.com/watch?v=zzr9F41GFv0
https://www.youtube.com/watch?v=_LD6D6wF0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=T-YF1xyMPaM
https://www.youtube.com/watch?v=WiGVuArDvM4
https://www.youtube.com/watch?v=tUuqck2yT3w


التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع ( وسائل االتصال), وأصنف
الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسأعطي كل مستوى حقه من التعلم حتى يصل الطالب

جميعهم ألهداف الدرس,وسيكون كالتالي:
: عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, كيف كان الناس قديمًا يتواصلون لثانية الحصة األولى وا

مع غيرهم ؟
لثالثة: بالسؤال عن الفرق بين همزة وصل وهمزة القطع في أول  الكلمة. الحصة ا

لرابعة والخامسة: كتابة جملة على السبورة, وأطلب من الطالب إدخال أسلوب التمني ب ليت ة ا ص ح ال
عليها.

الحصة السادسة والسابعة: بسؤال الطالب عن االتلفاز , ومن يشاهده من الطالب؟ وما البرامج التي
تشده؟.

لثامنة: أطرح على الطالب سؤال عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ. الحصة ا

: أحضر لطالبي صورة وأطلب منهم وصفًا لما يشاهدونه في الصورة, ويصفون السلوك ة ع س ا ت ل الحصة ا
في الصورة هل هو سلوك صحيح, أم سلوك خاطئ.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف, وإتقان المهارات
المستهدفة, ونقاط القوة لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.
-ومن خالل مالحظة الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع في أول  الكلمة, وإتيان الطالب بأمثلة من

إنشائهم.
-والتراكيب اللغوية وقياس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام التمني ب"ليت", وكذلك

التحويل من كلمة أبو وأخو وإضافة كاف الخطاب عليها.

-وفي مكون التعبير أقيس قدرة الطالب على التعبير تكوين جمل تامة عن فوائد التلفاز, وتدوينها.
-ثم قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء, يوضح

التقدم في مهارات الطالب من وحدة إلى أخرى.

-ثم مالحظة الصور والتحدث عنها عن طريق التعليق عليها, وبيان صحة هذه السلوكيات من عدمها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيحَةٍ عِبارةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد يَسْكُُن فِي الْجَدُّ  كَانَ 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

.صواب وخطأ اءٍ نَ ثْ تِ أُسْلُوُب اِسْ هَُو  الْسَّابِقُ  األُسْلُوبُ  دَرَّاجَةً)  رِي لِي  يَْشـتَ بِي  َ لَيَْت أ )

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

ختامينوع التقويم
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أسلوب التقويم

وأقوم به في نهاية الدرس, وأطمئن عن طريقه على درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية , وإتقان
المهارات المتنوعة المستهدفة, واستيعاب جميع مكوناته وفهمها, وقدرته على تطبيقها, واإلبداع فيها
واالبتكار عليها. وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء, وأعزز بها نقاط القوة,

وأعالج بها نقاط الضعف.
 وأستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب مهارات االتصال,

ووسائله, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .
وقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على التمييز بين
همزة الوصل وهمزة القطع في أول الكلمات, وكذلك القدرة على استخدام أسلوب التمني ب ليت, وإدخال

كاف الخطاب على األسماء الخمسة وخصوصًا " أبو - أخو".

وقدرة الطالب على التعبير الشفهي, وبيان صواب السلوكيات من عدم صوابها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيحَةٍ عِبارةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد يَسْكُُن فِي الْجَدُّ  كَانَ 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

.صواب وخطأ اءٍ نَ ثْ تِ أُسْلُوُب اِسْ هَُو  الْسَّابِقُ  األُسْلُوبُ  دَرَّاجَةً)  رِي لِي  يَْشـتَ بِي  َ لَيَْت أ )

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

لثالث ل االتصال"الهدف ا ئ ا س "و ص  ي ن ى التراكيب اللغوية الواردة ف ل ن يتدرب التالميذ ع أ

20الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي  ذه  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تمثل    :
م ون  مالء املنظور وقدرة الطالب بكتابة ا إلمالء بخط وا   ومقروء و ش ل جيد ومضبوطة بالش ل. ورسم ال لمات

داخل السطر, وعدم ا  روج عنه.

وكذك مكون األحظ واتحدث, عن طريق مشاهدة الصور والتعليق عليها شفهيًا, وتحديد كل سلوك وبيان
صحته وكذلك الخطأ فيه.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك  الطالب جميع م    الت ليف الذي طرحه املعلم و  و م ون (  مالء املنظور), وم ون ( أالحظ واتحدث ), وأداء امل ارة
 و أقدم  التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة.  إ   مرحلة  تقان. ب ل جد و شاط ليصلوا

العصف الذهنياالستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
  محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إ   مرحلة الحقة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صة الثالثة.

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
\ أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

أشارك طال ي تطبيق  ذه  س  اتيجية, وأ ون مع م   ظة ب  ظة, وأجعل م يناقشون كيفية التفر ق ب ن ال مزات    أول
ال لمة, و غ   ا    النطق, وتدو ن أف ار م,  ثم  عد ذلك يختارون الفكرة ال    ساعد م    اك شاف الفرق, وكذلك  تيان

بأمثلة من إ شا  م ع   ذلك.

دور المتعلم

توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،
  و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.

العمل ع   توليد أك   من فكرة للتفر ق ب ن ال مزات    أول ال لمة, وكيفية نطق ا, ومن ثم   تيان بأمثلة أخرى مشا  ة.

استراتيجة الحل اإلبداعي للمشكالتاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

التوصل إ   حلول إبداعية للمشكالت ضعيفة البناء أو مفتوحة ال  اية وذلك من خالل التوازن ب ن  ل من التفك   التقار ي و
التباعدي.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

عميقًا ومشكالت مفتوحة ال  اية، تفك  ًا  تدر ب الطالب ع   م ارات ا  ل  بدا   للمشكالت من خالل مشكالت تتطلب 
بناًء ع   تفك  ه. تنمية ثقة الطالب بنفسه وأنه يمكن التفوق 

أشارك طال ي    تطبيق  س  اتيجية, وأطلب م  م فوائد التلفاز, وأحاول أن ي ون  ناك است تاجات إبداعية وغ   مألوفة من
جمالً تحوي  ذه الفوائد. الطالب, بل وأ  ع م ع   ذلك؛ لتنمية  ا  س  بدا   لد  م, وأطلب م  م إ شاء 

دور المتعلم

توليد العديد من  ف ار املتعلقة باملش لة، بحيث تتم    ف ار باملرونة، وتقديم حلول ت سم باألصالة، والتأكد من   ة حل
املش لة جماعياً.

قيام  ل طالب بتوليد أف ار متعلقة بفوائد التلفاز, و حاول املعلم بأن    ع طالبه و حفز م ع   أن ت ون جديدة وإبداعية
وغ   مكررة. ومن ثم كتابة  ذه الفوائد من خالل صياغة جمل من إ شاء الطالب.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية     ا  صت ن  و   والثانية.

دور المعلم

 أساعد الطالب لتطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م و ي ( أجيب, وأن   لغ   ), عن طر ق اك شاف حل أسئلة الف م و س يعاب
ع   م ون أجيب من خالل النص, واستطاع  م حل ا, وكذلك معرفة معا ي ال لمات إما بال  ادف, أو بضد ال لمة, وأجعل

الطالب يك شفون املع   من سياق النص سواء أ ان بمرادفه أو بضده.

دور المتعلم

اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    بي  ا, ي يصلوا

ذلك باستخدام معلوما  م السابقة.

مشاركة جميع الطالب, والعمل ع   اك شاف حل أسئلة الف م و س يعاب ع   م ون أجيب , من خالل البحث    النص
واستخالص  جابات, وكذلك تنمية لغ  م عن طر ق معرفةمعا ي ال لمات بال  ادف, أو بضد ا, ومحاولة معرفة معنا ا من

خالل السياق.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لالس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية وذلك    ال  اكيب اللغو ة وم ونا  ا املتنوعة و   : أستخرج, أستخدم, وأحول, و  تيان
بأمثلة عل  ا, وأطلب من طال ي محا اة النموذج الذي أقدمه ل م, وأتأكد من أداء الطالب ل ا بالش ل ال  يح.
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دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم  ل طالب ب نفيذ وأداء امل ارة كما قام   ا املعلم     شرحه لإلس  اتيجية, وتطبيق ذلك ع   م ون أستخرج واستخالص
ال مزات    أول ال لمات من النص, والتفر ق بي  ما, وم ون أستخدم أسلوب التم   ب ليت, وإتقانه. وم ون أحول  سماء

  ثم يقارن ما قام به من أداء للم مة, وتناقش معه حول ما قام به. ا  مسة وإضاف  ا إ   ضم   ا  اطب ال اف.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

سابقًا, أعرض لطال ي نص"وسائل  تصال" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب  ستماع ال    علمو ا 

قرائيًاَ يتعلم من  ستماع أك   مما يتعلم من القراءة. فاالستماع  أساس التعلم اللفظي سنوات الدراسة  و   واملتخلف 

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صة  و   .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أعرض لطال ي م و ي أجيب وأن   لغ   ع   السبورة الذكية  ي يتمكن الطالب من  جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول إ  

معا ي ال لمات سواء أ انت باملرادف او بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ية ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

أستخدم  ذه الوسيلة ا  صص الثانية, والرا  عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

التمثيليات التعليمية

الوسيلة التعليمية

يقوم عدد من املتعلم ن بالتمثيل والقيام بدور محدد لعرض جزء من محتوى الدرس.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثالثة ع   م ون ( أقرأ وأالحظ ), وأقسم  دوار ب ن الطالب لتمثيل موقع ال مزة    أول

فمثالً طالب يحمل ورقة مكتوب  مزة قطع, وآخر يحمل  مزة ال لمة, والتفر ق ب ن  مز ي الوصل والقطع    بداية ال لمة. 

وصل, وثالث يحمل بقية ال لمة  و  , ورا ع يحمل بقية ال لمة الثانية, وخامس يحمل التفر ق ب ن ال مزات.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا عن التلفاز وكيفية اخ  اعه, وم   تم مقطعًا  أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن السادسة والسا عة وأعرض لطال ي 

ذلك, و تحدث عن فوائده وكيفية  ستفادة منه, وأجعل الطالب  ستخلصون من املقطع فوائد التلفاز, و كتبون أر ع جمل

تامة ع  ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي ع   اللوحات التعليمية ال لمات ال   تر د من طالبك كتاب  ا     مالء املنظور, وأضبط  ذه ال لمات بالش ل,

وأو   للطالب كيفية كتاب  ا  ش ل   يح ومقروء.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية
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الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية تحوي سلوكيات جيدة وحسنة, وسلوكيات س ئة أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة وأعرض لطال ي 

وخاطئة, وأطلب م  م أن  علقوا ع   ما يرونه    الصور, و ب نون آرا  م حول السلوكيات سواء أ انت   يحة أم خاطئة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

كيف يعرف الحمام الزاجل طريقه؟

ة ي ج ر ا روابط خ

مراحل تطور وسائل االتصال

ة ي ج ر ا روابط خ

رسم همزة الوصل

ة ي ج ر ا روابط خ

رسم همزة القطع

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس للتعرف على خلفيات الطالب المعرفية عن الموضوع ( وسائل االتصال), وأصنف
الطالب إلى مستويات حسب هذا التقويم, وسأعطي كل مستوى حقه من التعلم حتى يصل الطالب

جميعهم ألهداف الدرس,وسيكون كالتالي:
: عن طريق السؤال ب: ماذا تشاهدون في الصور؟, كيف كان الناس قديمًا يتواصلون لثانية الحصة األولى وا

مع غيرهم ؟
لثالثة: بالسؤال عن الفرق بين همزة وصل وهمزة القطع في أول  الكلمة. الحصة ا

لرابعة والخامسة: كتابة جملة على السبورة, وأطلب من الطالب إدخال أسلوب التمني ب ليت ة ا ص ح ال
عليها.

الحصة السادسة والسابعة: بسؤال الطالب عن االتلفاز , ومن يشاهده من الطالب؟ وما البرامج التي
تشده؟.

لثامنة: أطرح على الطالب سؤال عن الفرق بين اإلمالء المنظور واإلمالء المنسوخ. الحصة ا

: أحضر لطالبي صورة وأطلب منهم وصفًا لما يشاهدونه في الصورة, ويصفون السلوك ة ع س ا ت ل الحصة ا
في الصورة هل هو سلوك صحيح, أم سلوك خاطئ.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

تكوينينوع التقويم
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https://www.youtube.com/watch?v=zzr9F41GFv0
https://www.youtube.com/watch?v=_LD6D6wF0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=T-YF1xyMPaM
https://www.youtube.com/watch?v=WiGVuArDvM4
https://www.youtube.com/watch?v=tUuqck2yT3w


أسلوب التقويم

يتم في أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, وأهدف منه قياس قدرة الطالب على تحقيق األهداف, وإتقان المهارات
المستهدفة, ونقاط القوة لتعزيزها, ونقاط الضعف لمعالجتها, ويكون تطبيقه كالتالي:

-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة إما بالترادف أو التضاد.
-ومن خالل مالحظة الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع في أول  الكلمة, وإتيان الطالب بأمثلة من

إنشائهم.
-والتراكيب اللغوية وقياس قدرة الطالب على االستخراج من النص, ثم استخدام التمني ب"ليت", وكذلك

التحويل من كلمة أبو وأخو وإضافة كاف الخطاب عليها.

-وفي مكون التعبير أقيس قدرة الطالب على التعبير تكوين جمل تامة عن فوائد التلفاز, وتدوينها.
-ثم قدرة الطالب على القيام باإلمالء المنظور بالشكل الصحيح, وكتابة بخط جميل وواضح ومقروء, يوضح

التقدم في مهارات الطالب من وحدة إلى أخرى.

-ثم مالحظة الصور والتحدث عنها عن طريق التعليق عليها, وبيان صحة هذه السلوكيات من عدمها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيحَةٍ عِبارةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد يَسْكُُن فِي الْجَدُّ  كَانَ 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

.صواب وخطأ اءٍ نَ ثْ تِ أُسْلُوُب اِسْ هَُو  الْسَّابِقُ  األُسْلُوبُ  دَرَّاجَةً)  رِي لِي  يَْشـتَ بِي  َ لَيَْت أ )

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

وأقوم به في نهاية الدرس, وأطمئن عن طريقه على درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية , وإتقان
المهارات المتنوعة المستهدفة, واستيعاب جميع مكوناته وفهمها, وقدرته على تطبيقها, واإلبداع فيها
واالبتكار عليها. وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء, وأعزز بها نقاط القوة,

وأعالج بها نقاط الضعف.
 وأستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب مهارات االتصال,

ووسائله, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .
وقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على التمييز بين
همزة الوصل وهمزة القطع في أول الكلمات, وكذلك القدرة على استخدام أسلوب التمني ب ليت, وإدخال

كاف الخطاب على األسماء الخمسة وخصوصًا " أبو - أخو".

وقدرة الطالب على التعبير الشفهي, وبيان صواب السلوكيات من عدم صوابها.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيحَةٍ عِبارةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد يَسْكُُن فِي الْجَدُّ  كَانَ 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

.صواب وخطأ اءٍ نَ ثْ تِ أُسْلُوُب اِسْ هَُو  الْسَّابِقُ  األُسْلُوبُ  دَرَّاجَةً)  رِي لِي  يَْشـتَ بِي  َ لَيَْت أ )

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

 صفحة 14 من 16



التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

نوع من التقويم, وأطمئن عن طريقه من فهم مكونات الدرس جميعها, والقدرة على تطبيقها, واإلتيان بأ
مثلة من إنشائهم، مع إعطائهم فرصة المبادرة,وتحسين وزيادة تحصيلهم. ويربط خبراتهم السابقة

بالالحقة, وكذلك تعزيز قدرات الطالب على التعلم الذاتي, وتحسين قراءاتهم وكتاباتهم.

وأستفيد من األنشطة التدريبات الموجودة في كتاب الطالب, وكتاب النشاط ص( 33-34-35), وأقيس قدرة
الطالب على تطبيق جميع مكونات الدرس بال استثناء.

ن التكاليف المنزلية م 50ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيحَةٍ عِبارةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب األَكْثَرِ لَى  بِاألَقَلِّ إِ ايَة  كَلِمَةٍ بِدَ لِكُلِّ  الْصَّوْتِيَّةِ  الْمَقَاطِعِ  عَدَِد  حَسََب  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد يَسْكُُن فِي الْجَدُّ  كَانَ 

:اختيارات من متعدد الْنَّصِّ وَرَدَْت فِي  تِي  الْشَّخْصِيَّاتِ الَّ عَدَُد 

:اختيارات من متعدد وَالِدَهُ كِي يُهَاتَِف  أَْن  بُو أَحْمَد  أَرَادَ أَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ (َأ) مِمَّ قَطٍْع  هَمْزَةُ  ا  تِي بِهَ الْكَلِمَاتِ الَّ اِخْتَرِ 

.صواب وخطأ اءٍ نَ ثْ تِ أُسْلُوُب اِسْ هَُو  الْسَّابِقُ  األُسْلُوبُ  دَرَّاجَةً)  رِي لِي  يَْشـتَ بِي  َ لَيَْت أ )

ة.صواب وخطأ يحَ ) صَحِ اصْبِحَ   ) كَلِمَةِ  الْهَمْزَةِ فِي  كِتَابَةُ 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

أشغل حاسوبي

التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف األول
-الفصل الدراسي األول-الحاسب اآللي- المتوسط

أشغل حاسوبي(أنظمة تشغيل الحاسب واألجهزة
الذكية)-أشغل حاسوبي

استخدام الطالب للحاسب كوسيلة اتصال, وإرسال
الرسائل.

التواصل مع اآلخر
التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-

المهارات الحياتية والتربية االسرية-المهارات
الشخصية و االجتماعية- التواصل مع اآلخر

التواصل مع اآلخرين يكون عبر وسائل االتصال.

التواصل اللغوي (أتواصل
كتابيًا)

التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف األول
-الفصل الدراسي األول-لغتي الخالدة- المتوسط
القيم اإلسالمية-التواصل اللغوي (أتواصل كتابيًا)

التواصل كتابيًا مع اآلخرين يعد من التواصل عبر
وسائل االتصال.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

احرص على قراءة النص, وحث الطالب من خالله على صلة الرحم والتواصل مع األقارب.
التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع في أول الكلمة أمر مهم للغاية في اللغة

العربية فنبه طالبك لذلك.
اإلمالء المنظور يختلف عن اإلمالء المنسوخ, يجب أن يعرف طالبك الفرق بينهما.

إتاحة الفرصة للطالب للتعبير الشفهي, ووصف السلوكيات الصحيحة والخاطئة,
والتحلي بالحسن منها.

يحوي كتاب النشاط تدريبات وأنشطة تؤدي أيضًا إلى مزيد من اإلجادة واإلتقان.
التدريب والمران يؤدي كتابة متقنة للطالب جميعهم.

 صفحة 15 من 16

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/2692
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/2561
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/4330


تنويع التعليم

نوع في إستراتيجياتك التدريسية ما بين تعلم تعاوني, وتعلم ذاتي, وحل المشكالت
اإلبداعي.وكذلك إتقان للمهارة؛ وتعلم باالكتشاف؛ كي تصل أهداف الدرس لطالبك

بيسر ووضوح.
نوع في وسائلك التعليمية فتارة استخدم السبورة الذكية, وتارة أخرى استخدم

الصورالتعليمية, وثالثة اللوحات التعليمية, ورابعة استخدم التسجيل الصوتي, مما
يجذب انتباه الطالب للدرس, ويقودهم إلى حلول إبداعية للمشكالت التيتعترض

طريقهم.
نوع في أساليب تقويمك, فمرة من عندك, وأخرى تقويم أقران, وثالثة تقويم ذاتي.

نوع في أنشطتك مابين شفهيًا مرة, وأخرى كتابيًا.

المصادر

كتاب: وسائل االتصال و التكنولوجيا في التعليم.     المؤلف:حسين حمدي الطوبجي.

كتاب: نشأة وسائل االتصال وتطورها.         المؤلف: محمد علي القوزي

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 16 من 16
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
نشاطات التهيئة للوحدة

الثامنة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل19/05/1441

الدراسي الثاني
9

التمهيد

كامًال, وبمقدار تسع  هذا الموضوع سيكون في األسبوع الرابع عشر,و سيستمر أسبوعًا 
حصص, وسأمهدها كالتالي:

لثانية: أستفيد من نشاطات التهيئة الموجودة في كتاب الطالب الحصة األولى وا
 .121-120-119

أحث الطالب على معرفة صاحب المهنة وأدواته. ومعرفة مراحل خياطة الثوب,
واكتشاف الفارق بين الصورتين.

لرابعة( نص االستماع- أحب العمل): أستفيد من مكون رقم (1) لثالثة وا الحصة ا
أالحظ وأستنتج ومن خالل الصور يبدي الطالب رأيه فيها.

أطلب من طالبي تذكر شخصيات النص المسموع, واألحداث التي يدور حولها النص.
: مكون (أستمع وأجيب) : الحصة الخامسةوالسادسة والسابعة

أجعل الطالب يستمعون للنص, ثم يجيبون عن األسئلة.
أنمي من خالل إجابات الطالب حب العمل, وتقديمه على اللعب واللهو.

أنبه طالبي إلى كيفية طلب المساعدة والمعاونة من اآلخرين.
لتاسعة: (النشيد يحيا العمل) : لثامنة وا الحصة ا

أجعل الطالب ينشدون ويرددون خلفي؛ كي يستقيم الحفظ لديهم.
أوضح لهم معاني النشيد التي تحتاج إلى شرح.

أبيّن لطالبي أهمية العمل, وأن اإلسالم حث عليه, ورغب فيه.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

نشاطات التهيئة للوحدة
الخامسة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-آداب

وسلوك-نشاطات التهيئة للوحدة الخامسة

االستفادة من مكون أالحظ وأستنتج ويحاكيه الطالب
في الدرس الجديد.

ق التالميذ مهارات التحدث.الهدف األول ب ط ن ي أ

25الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتجية    ا  صت ن الثالثة والرا عة.

دور المعلم

 أساعد طال ي    اك شاف نص  ستماع يحيا العمل, وا  وار الدائر ب ن ال  صيات    النص املسموع, واك شاف أف اره
وماذا يدعو إليه؟, ومن ثم م ون أالحظ وأست تج و قوم الطالب بتحليل الصور وتأمل ا ومالحظ  ا, ومن ثم است تاج ا  وار

الذي يدور ب ن   صيات النص.

 صفحة 1 من 14

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3610


دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

يقوم املتعلم باك شاف نص  ستماع يحيا العمل, واستخالص أف اره الرئ سة والدعوة إ   العمل وتقديمه ع   الل و واللعب,
ومن ثم م ون أالحظ وأست تج  يقوم املتعلم بتحليل الصور وتأمل ا ومالحظ  ا, ومن ثم است تاج ا  وار الذي يدور ب ن

  صيات النص.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أساعد الطالب    تنفيذ  ذه  س  اتيجية, عن طر ق ترديد ال شيد خلفي؛  ي  ستقيم نطق م لل شيد, و ستطيعون
استظ ار ا عند ا  اجة, وكذلك ف م معان  ا, وإيضاح الغامض م  ا.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم الطالب ب  ديد ال شيد كما  أنطقه ل م, و قارن نطقه بنطق زمالئه, و قوم الطالب باإل شاد, ومن ثم إبراز املعا ي ال  
تحتاج إ   إيضاح.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, والخامسة والسادسة والسابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, وكيفية تنفيذها, وأقسم األدوار بين الطالب, وأطرح عليهم نشاطات التهيئة
والصور الموجودة فيها ويقوم الطالب بوصل صاحب المهنة مع أدوات مهنته. وكذلك مراحل خياطة الثوب,

واستكشاف الفوارق بين الصور.

ومن ثم مكون أستمع وأجيب ومعرفة عدد شخصيات النص المسموع, والحوار الدائر بينها, وأهمية العمل,
والترغيب فيه, وتقديمه على اللعب واللهو.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي في مكوني نشاطات التهيئة والصور الموجودة في كتاب الطالب, ومعرفة حلولها,
وكذلك مكون أستمع وأجيب, وبعد الوصول إلى أهداف الدرس واإلجابات عليه, يتشارك الطالب مع زميل له

آخر ويتشاوران حول هذه افجابات, وبعد االتفاق  يتشاركون مع المجموعة األم ويتم التناقش داخلها, ومن
ثم يقوم أحد الطالب بعرض إجابة المجموعة على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية.

 أعرض الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 119-120-121)ع   عارض البيانات للفت ان باه الطالب وترك   م

   م ان واحد وعدم  ش ت أذ ا  م. ومشا دة الصور والبحث ل ا عن إجابات.
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م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صت ن الثالثة  والرا عة نص  ستماع ( أحب العمل) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب,

وعدم  ش  م    الكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

أعرض لطال ي م ون أستمع وأجيب, وأطلب م  م البحث عن حلول لألسئلة عن طر ق الرجوع للنص, ومادار فيه من حوارات.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص ا  امسة والسادسة والسا عة,

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي  شيد ( يحيا العمل) عن طر ق اللوحات التعليمية, بكتابته عل  ا, وأجعل  ل مجموعة تردد وت شد لوح  ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

أخالق العمل في اإلسالم.

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlأمثلة على عالقة المسلمين بغيرهم

ة ي ج ر ا روابط خ

العمل عبادة وإتقانه ريادة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlاختبار قصير

ة ي ج ر ا روابط خ

أهمية العمل

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlأهمية العدل بين األوالد

ة ي ج ر ا روابط خ

كيف تختار المسار المهني األنسب لك

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم أستطيع تصنيف طالبي وجعلهم في مستويات حسب معرفتهم السابقة عن
الموضوع, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث أستخدم هذا التقويم في:

لثانية: عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, الحصة األولى وا
ومعرفة المهن وأدواتها.

لرابعة: نص االستماع (أحب العمل) أمهد لهذا النص بسؤال الطالب عن المعلمين لثالثة وا الحصة ا
في المدرسة, وماذا يعملون فيها؟

: يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما الحصة الخامسة والسادسة والسابعة
استفاده الطالب من ذلك, وأذكر بعض أنواع المهن الموجودة.

: أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض األعمال التي يعرفونها, لتاسعة لثامنة وا الحصة ا
وكذلك ماذا يحبون من أعمال؟.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف منه إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع مكونات الدرس, بحيث يربط بين المهن وأدواتها, ونص االستماع وكذلك النشيد,

ويمكن تطبيقه من خالل:
-أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في كتاب الطالب ص (121-120-119)

-أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, والحوار الذي يدور بينها, وعن ماذا يدور.
-أما في أالحظ وأستنتج فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في

النص.

-وكذلك في أستمع وأجيب من خالل اإلجابة عن عدد شخصيات النص, وأهمية العمل وتفضيله على اللهو
واللعب.

-وفي النشيد( يحيا العمل) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم ألهمية العمل, وكيفية
عمل الفالح.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 
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ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه الكشف عن استيعاب الطالب للمكونات المختلفة,
ووصولهم للفكرة العامة وهي حب العمل, والقدرة على اإلبداع واالبتكار في هذه المكونات, وأقدم لهم

التغذية الراجعة التي تبين تصوراتهم حول هذه المكونات.
 وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب حب العمل, وأهميته,

واإلخالص فيه.
وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

لثانى "الهدف ا الْعَمَلَ أُحِبُّ  " ص االستماع  ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

25الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتجية    ا  صت ن الثالثة والرا عة.

دور المعلم

 أساعد طال ي    اك شاف نص  ستماع يحيا العمل, وا  وار الدائر ب ن ال  صيات    النص املسموع, واك شاف أف اره
وماذا يدعو إليه؟, ومن ثم م ون أالحظ وأست تج و قوم الطالب بتحليل الصور وتأمل ا ومالحظ  ا, ومن ثم است تاج ا  وار

الذي يدور ب ن   صيات النص.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

يقوم املتعلم باك شاف نص  ستماع يحيا العمل, واستخالص أف اره الرئ سة والدعوة إ   العمل وتقديمه ع   الل و واللعب,
ومن ثم م ون أالحظ وأست تج  يقوم املتعلم بتحليل الصور وتأمل ا ومالحظ  ا, ومن ثم است تاج ا  وار الذي يدور ب ن

  صيات النص.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.
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دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أساعد الطالب    تنفيذ  ذه  س  اتيجية, عن طر ق ترديد ال شيد خلفي؛  ي  ستقيم نطق م لل شيد, و ستطيعون
استظ ار ا عند ا  اجة, وكذلك ف م معان  ا, وإيضاح الغامض م  ا.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم الطالب ب  ديد ال شيد كما  أنطقه ل م, و قارن نطقه بنطق زمالئه, و قوم الطالب باإل شاد, ومن ثم إبراز املعا ي ال  
تحتاج إ   إيضاح.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, والخامسة والسادسة والسابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, وكيفية تنفيذها, وأقسم األدوار بين الطالب, وأطرح عليهم نشاطات التهيئة
والصور الموجودة فيها ويقوم الطالب بوصل صاحب المهنة مع أدوات مهنته. وكذلك مراحل خياطة الثوب,

واستكشاف الفوارق بين الصور.

ومن ثم مكون أستمع وأجيب ومعرفة عدد شخصيات النص المسموع, والحوار الدائر بينها, وأهمية العمل,
والترغيب فيه, وتقديمه على اللعب واللهو.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي في مكوني نشاطات التهيئة والصور الموجودة في كتاب الطالب, ومعرفة حلولها,
وكذلك مكون أستمع وأجيب, وبعد الوصول إلى أهداف الدرس واإلجابات عليه, يتشارك الطالب مع زميل له

آخر ويتشاوران حول هذه افجابات, وبعد االتفاق  يتشاركون مع المجموعة األم ويتم التناقش داخلها, ومن
ثم يقوم أحد الطالب بعرض إجابة المجموعة على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية.

 أعرض الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 119-120-121)ع   عارض البيانات للفت ان باه الطالب وترك   م

   م ان واحد وعدم  ش ت أذ ا  م. ومشا دة الصور والبحث ل ا عن إجابات.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صت ن الثالثة  والرا عة نص  ستماع ( أحب العمل) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب,

وعدم  ش  م    الكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية
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الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

أعرض لطال ي م ون أستمع وأجيب, وأطلب م  م البحث عن حلول لألسئلة عن طر ق الرجوع للنص, ومادار فيه من حوارات.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص ا  امسة والسادسة والسا عة,

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي  شيد ( يحيا العمل) عن طر ق اللوحات التعليمية, بكتابته عل  ا, وأجعل  ل مجموعة تردد وت شد لوح  ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

أخالق العمل في اإلسالم.

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlأمثلة على عالقة المسلمين بغيرهم

ة ي ج ر ا روابط خ

العمل عبادة وإتقانه ريادة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlاختبار قصير

ة ي ج ر ا روابط خ

أهمية العمل

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlأهمية العدل بين األوالد

ة ي ج ر ا روابط خ

كيف تختار المسار المهني األنسب لك

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم أستطيع تصنيف طالبي وجعلهم في مستويات حسب معرفتهم السابقة عن
الموضوع, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث أستخدم هذا التقويم في:

لثانية: عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, الحصة األولى وا
ومعرفة المهن وأدواتها.

لرابعة: نص االستماع (أحب العمل) أمهد لهذا النص بسؤال الطالب عن المعلمين لثالثة وا الحصة ا
في المدرسة, وماذا يعملون فيها؟

: يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما الحصة الخامسة والسادسة والسابعة
استفاده الطالب من ذلك, وأذكر بعض أنواع المهن الموجودة.

: أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض األعمال التي يعرفونها, لتاسعة لثامنة وا الحصة ا
وكذلك ماذا يحبون من أعمال؟.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 
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.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف منه إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع مكونات الدرس, بحيث يربط بين المهن وأدواتها, ونص االستماع وكذلك النشيد,

ويمكن تطبيقه من خالل:
-أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في كتاب الطالب ص (121-120-119)

-أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, والحوار الذي يدور بينها, وعن ماذا يدور.
-أما في أالحظ وأستنتج فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في

النص.

-وكذلك في أستمع وأجيب من خالل اإلجابة عن عدد شخصيات النص, وأهمية العمل وتفضيله على اللهو
واللعب.

-وفي النشيد( يحيا العمل) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم ألهمية العمل, وكيفية
عمل الفالح.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه الكشف عن استيعاب الطالب للمكونات المختلفة,
ووصولهم للفكرة العامة وهي حب العمل, والقدرة على اإلبداع واالبتكار في هذه المكونات, وأقدم لهم

التغذية الراجعة التي تبين تصوراتهم حول هذه المكونات.
 وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب حب العمل, وأهميته,

واإلخالص فيه.
وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
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صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

لثالث "الهدف ا الْعَمَلَ ا  يَ " يَحْ ة نشيد  ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

20الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتجية    ا  صت ن الثالثة والرا عة.

دور المعلم

 أساعد طال ي    اك شاف نص  ستماع يحيا العمل, وا  وار الدائر ب ن ال  صيات    النص املسموع, واك شاف أف اره
وماذا يدعو إليه؟, ومن ثم م ون أالحظ وأست تج و قوم الطالب بتحليل الصور وتأمل ا ومالحظ  ا, ومن ثم است تاج ا  وار

الذي يدور ب ن   صيات النص.

دور المتعلم

, اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م,  ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ذلك  ي يصلوا

باستخدام معلوما  م السابقة.

يقوم املتعلم باك شاف نص  ستماع يحيا العمل, واستخالص أف اره الرئ سة والدعوة إ   العمل وتقديمه ع   الل و واللعب,
ومن ثم م ون أالحظ وأست تج  يقوم املتعلم بتحليل الصور وتأمل ا ومالحظ  ا, ومن ثم است تاج ا  وار الذي يدور ب ن

  صيات النص.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أساعد الطالب    تنفيذ  ذه  س  اتيجية, عن طر ق ترديد ال شيد خلفي؛  ي  ستقيم نطق م لل شيد, و ستطيعون
استظ ار ا عند ا  اجة, وكذلك ف م معان  ا, وإيضاح الغامض م  ا.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

يقوم الطالب ب  ديد ال شيد كما  أنطقه ل م, و قارن نطقه بنطق زمالئه, و قوم الطالب باإل شاد, ومن ثم إبراز املعا ي ال  
تحتاج إ   إيضاح.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, والخامسة والسادسة والسابعة.
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دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, وكيفية تنفيذها, وأقسم األدوار بين الطالب, وأطرح عليهم نشاطات التهيئة
والصور الموجودة فيها ويقوم الطالب بوصل صاحب المهنة مع أدوات مهنته. وكذلك مراحل خياطة الثوب,

واستكشاف الفوارق بين الصور.

ومن ثم مكون أستمع وأجيب ومعرفة عدد شخصيات النص المسموع, والحوار الدائر بينها, وأهمية العمل,
والترغيب فيه, وتقديمه على اللعب واللهو.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي في مكوني نشاطات التهيئة والصور الموجودة في كتاب الطالب, ومعرفة حلولها,
وكذلك مكون أستمع وأجيب, وبعد الوصول إلى أهداف الدرس واإلجابات عليه, يتشارك الطالب مع زميل له

آخر ويتشاوران حول هذه افجابات, وبعد االتفاق  يتشاركون مع المجموعة األم ويتم التناقش داخلها, ومن
ثم يقوم أحد الطالب بعرض إجابة المجموعة على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية.

 أعرض الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 119-120-121)ع   عارض البيانات للفت ان باه الطالب وترك   م

   م ان واحد وعدم  ش ت أذ ا  م. ومشا دة الصور والبحث ل ا عن إجابات.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صت ن الثالثة  والرا عة نص  ستماع ( أحب العمل) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب,

وعدم  ش  م    الكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

أعرض لطال ي م ون أستمع وأجيب, وأطلب م  م البحث عن حلول لألسئلة عن طر ق الرجوع للنص, ومادار فيه من حوارات.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص ا  امسة والسادسة والسا عة,

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي  شيد ( يحيا العمل) عن طر ق اللوحات التعليمية, بكتابته عل  ا, وأجعل  ل مجموعة تردد وت شد لوح  ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

أخالق العمل في اإلسالم.

اإلثراءات
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م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlأمثلة على عالقة المسلمين بغيرهم

ة ي ج ر ا روابط خ

العمل عبادة وإتقانه ريادة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlاختبار قصير

ة ي ج ر ا روابط خ

أهمية العمل

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlأهمية العدل بين األوالد

ة ي ج ر ا روابط خ

كيف تختار المسار المهني األنسب لك

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم أستطيع تصنيف طالبي وجعلهم في مستويات حسب معرفتهم السابقة عن
الموضوع, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث أستخدم هذا التقويم في:

لثانية: عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, الحصة األولى وا
ومعرفة المهن وأدواتها.

لرابعة: نص االستماع (أحب العمل) أمهد لهذا النص بسؤال الطالب عن المعلمين لثالثة وا الحصة ا
في المدرسة, وماذا يعملون فيها؟

: يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما الحصة الخامسة والسادسة والسابعة
استفاده الطالب من ذلك, وأذكر بعض أنواع المهن الموجودة.

: أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض األعمال التي يعرفونها, لتاسعة لثامنة وا الحصة ا
وكذلك ماذا يحبون من أعمال؟.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف منه إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع مكونات الدرس, بحيث يربط بين المهن وأدواتها, ونص االستماع وكذلك النشيد,

ويمكن تطبيقه من خالل:
-أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في كتاب الطالب ص (121-120-119)

-أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, والحوار الذي يدور بينها, وعن ماذا يدور.
-أما في أالحظ وأستنتج فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في

النص.

-وكذلك في أستمع وأجيب من خالل اإلجابة عن عدد شخصيات النص, وأهمية العمل وتفضيله على اللهو
واللعب.

-وفي النشيد( يحيا العمل) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم ألهمية العمل, وكيفية
عمل الفالح.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه الكشف عن استيعاب الطالب للمكونات المختلفة,
ووصولهم للفكرة العامة وهي حب العمل, والقدرة على اإلبداع واالبتكار في هذه المكونات, وأقدم لهم

التغذية الراجعة التي تبين تصوراتهم حول هذه المكونات.
 وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب حب العمل, وأهميته,

واإلخالص فيه.
وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

التكاليف المنزلية
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التكاليف المنزلية

التكليف المنزلي يعتبر من التقويم, وأهدف منه ربط الطالب بالدرس, وتثبيت المعلومات لدى الطالب,
وتعويده على االعتماد على النفس, وبيان مدى استيعابه للدرس. ذا أختار األنشطة المناسبة التي تقيس ذلك,

وأحرص على تصويبها, وإبرازها في ملف اإلنجاز لكل طالب.
وأكلف الطالب باإلجابة عن بعض المشاهدات اليومية التي يراها الطالب في حياته, وبسؤاله عن األعمال التي

يحبها, وكذلك ماذا يعمل بعضًا من اقاربهم.
وأكلف طالبي باإلجابة على أسئلة نص االستماع, وتحديد الشخصيات الموجودة, وما األحداث التي تمت.

وأكلف طالبي باإلجابة عن اسئلة على نشيد (يحيا العمل), وأطلب منهم إبراز أهمية العمل, واإلخالص فيه.
أتابع باهتمام تنفيذ الواجبات المنزلية, وتصحيحها, وعرضها أمام الطالب, وأعمل تغذية راجعة لها في

درسي.

ن التكاليف المنزلية م 55ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد يثِي أَثْنَاءَ حَدِ ا  بِّقُهَ أُطَ تِي سَ الْجَيِّدِ الَّ التَّحَدُّثِ  مَهَارَاتِ  مِْن 

.صواب وخطأ ضَعْفِهِ) مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

صواب وخطأ
تَطْبِيقِ ضَعْفِهِ وَمَدَى  مِْن  الْحَدِيثِ  جَوْدَةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الْصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

. يِّد) التَّحَدُّثِ الجَ مَهَارَاتِ 

:اختيارات من متعدد تَطِيرُ فِي الْصَّغِيرَةُ  الْفَرَاشَةُ  كَانَْت 

:اختيارات من متعدد نُقُوُل اآلخَرِينَ  نُقَابِلُ  ا  نْدَمَ ا عِ نَ نَّ َ الْفَرَاشَةِ أ مِِن  نَتَعَلَُّم 

:اختيارات من متعدد ا نَّهَ الْصَّغِيرَةِ ألَ الفَرَاشَةِ  مََع  الْنَّحْلَةُ  تَلْعَِب  لَْم 

:اختيار من متعدد الْنَّشِيدِ وَرَدَْت فِي  تِي  الْحُبُوبِ الَّ أَسْمَاءِ  مِْن 

:اختيارات من متعدد لَى يُؤَكُِّد عَ بِذَلَِك  وَهَُو  ا"  يَّ الْفَأَْس وَهَ فَأَحْمِلِ  " الْشَّاعِرُ  كَرَّرَ 

:اختيارات من متعدد الْفَالحَ ِبـ الْشَّاعِرُ  أَوْصَى 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

سلوكيات وقيم العمل
التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-

التربية المهنية-ثقافة العمل-سلوكيات وقيم
العمل

التعرف على قيم العمل, والتزامه والتمسك بها

دعم العمل ونشر ثقافته
في المملكة

التعليم العام-الثانوية الفصلي-المستوى الرابع-
علوم إدارية-المهارات اإلدارية-عالم العمل في

الممكة العربية السعودية-دعم العمل ونشر ثقافته
في المملكة

من المهم وصول هذه الثقافة لطالبنا في المدارس
على اختالف مراحلهم.

مكانة العمل في اإلسالم
التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف الثاني
-الفصل الدراسي األول-الحديث-مكانة المتوسط

العمل في اإلسالم-مكانة العمل في اإلسالم
معرفة حث اإلسالم على العمل وإتقانه وتجويده.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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هذا الدرس سيمتد تسع حصص, فأحرص على استغاللها في إتقان الطالب للقراءة
الصحيحة, ونطق الكلمات بشكل صحيح, وكذلك إنشاد نص "يحيا العمل".

أستغل هذه النشاطات إلكساب طالبي حب العمل, وبيان أهميته, ووجوب إتقانه
واإلخالص فيه.

أورد لطالبي عددًا من األمثلة الواقعية التي يعيشونها.
أهتم بقراءات الطالب وأحاول تصحيحها.

أشارك طالبي في حل النشاطات, وأكون معهم وأوجههم, وأقدم لهم تغذية
راجعة مباشرة.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية, ما بين تعلم تعاوني, إلى تعلم بنائي, إلى التعلم
باالكتشاف, وفكر زاوج شارك ناقش, والنمذجة والمحاكاة. لنصل إلى أهداف نشاطات

التهيئة.
أنوع في الوسائل المستخدمة مابين عارض البيانات/ التلفاز, والعروض التقديمية,

والتسجيل الصوتي, محاولة في جذب انتباه الطالب.
أنوع في أساليب التقويم وأنشطة الدرس.

أستمع إلى استنتاجات طالبي وأحفزهم للمشاركة من خالل التعلم التعاوني,
والتعلم الذاتي.

أزاوج في تعليم طالبي فتارة عن طريق الكتاب, وبالتقنية تارة, وبالحوار والنقاش تارة؛
الكتشاف معلومات الدرس وربطها بمعلوماته السابقة.

أطرح أسئلة وأطلب اإلجابة عليها مرة شفويًا ومرة كتابيًا.

المصادر

كتاب: ملف خاص عن العمل.           مجموعة مؤلفين.
اإلتقان.                                شبكة األلوكة.

كتاب: اإلخالص والنية.                  ابن أبي الدنيا.

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
الدرس (1) أحب أن

أكون
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل الدراسي19/05/1441

الثاني
9

التمهيد

هذا الدرس سيكون في األسبوع الخامس عشر, وسيمتد إلى تسع حصص, فسأحاول
أن يكون تمهيدها على الشكل التالي:

لثانية ( قراءة النص, ومكون أجيب وانمي لغتي) : الحصة األولى وا
أقرأ لهم النص. ثم أعرض صور الدرس الموجودة في كتاب الطالب, وإثارة أسئلة عليها,

مثل: ما ذا عرض المعلم على طالبه؟
لثالثة ( أالحظ وأقرأ): الحصة ا

أنبه الطالب للتركيزعلى الكلمات الملونة. ثم أجعل الطالب ينطقون الهمزات في أول
الكلمة ويفرقون بينها, وأصحح أخطاءهم في النطق.

لرابعة والخامسة ( أستخرج, أستخدم, أحول) : الحصة ا
أوًال: أستخرج: أطلب من طالبي نطق كلمات بها حروف التنطق.

سؤاًال يمهد لهذا الدرس, مثل: ما معنى االستثناء؟ ثانيا: أستخدم: أطرح عليهم 
ثالثًا: أحول: أمهد لهذا المكون باإلتيان بأسماء إشارة وأجعلهم ينطقونها.

الحصة السادسة: (اإلمالء المنسوخ) : كتابة جمل بسيطة كلماتها من مكتسبات
الطالب,

ة: ( أرسم) االهتمام بخطوط الطالب من خالل هذا المكون. واإللتزام ع ب ا س ل الحصة ا
بالسطر والكتابة عليه, وعدم الخروج عنه.

: (أعبر) : أحضر للطالب صورًا للمهن وبعض أدواتها وأطلب لتاسعة لثامنة وا الحصة ا
منهم توصيل كل مهنة بأدواتها.

ن أكون"الهدف األول ب أ ح "أ ص  ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل ن أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, وكذلك الرابعة والخامسة.
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دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى مجموعات حسب عددهم في الفصل, وأقسم األدوار بينهم ثم أعرض أسئلة الفهم
واالستيعاب على السبورة عبر الوسيلة التعليمية. ثم أطلب من كل مجموعة اإلجابة عن األسئلة في الفهم أو

في مكون أنمي لغتي سواء أكان ذلك بالترادف أو بالتضاد.

ثم أعرض التراكيب اللغوية, ومكون أستخرج والكلمات التي بها حروف تنطق والتكتب.
ثم أعرض مكون أستخدم والجمل التي تحوي االستثناء وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة

المثال األول لها.
أعرض مكون أحول وأسماء اإلشارة ومن توجه له, وأطلب منهم أمثلة لذلك. أوجه طالبي, وأقدم التغذية

الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئلة املعلم.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة ا  مل بخط وا   ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا, وكتاب  ا بخط جميل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. و قدم املعلم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل  تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة, والثامنة والتاسعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم أطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات التي أولها
همزة, وكذلك أسماء اإلشارة ومن ينادى بها, ومن ثم تبادل الحوار مع من بجاوره والقراءة بشكل معبر.

 وكذلك مكون أعبر وأطلب منهم مرادف لكل كلمة تحتها خط, ويعيد كتابة الجملة. ومن ثم أيضًا يكمل
الفراغات بوصف لكل مهنة موجودة في الصورة.
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دور المتعلم

 يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أالحظ وأقرأ والكلمات المبدوءة بهمزة
ونطقها والتفريق بين همزة الوصل والقطع,

ثم مكون أعبر واختيار مرادف للكلمة التي تحتها خط, وإعادة كتابتها في الجملة, وكذلك وضع وصف لكل
مهنة موجودة في الصور, وبعد  الوصول إلى إجابات لذلك يتشارك مع زميل له آخر, و بعد االتفاق بينهما على

اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم ويتناقشون  حولها, ومن ثم يختارون متحدثًا للمجموعة
يجيب عنهم..

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا ل  صت ن السادسة والسا عة, و تضمن  ذا العرض م ون  مالء امل سوخ ومراعاة أن ي ون عرضًا  أعرض لطال ي 

مضبوطًا بالش ل.

وكذلك م ون ا  ط وكيفية رسم ال لمات داخل  سطر, و بخط جميل. وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ال   أعدل   ا

  خطاء.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صة الثالثة  نص "أحب أن أ ون" عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب, وكذلك تز د من

ترك   م, وقدر  م ع   تحليل النص, وا  وار الدائر فيه.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة تحتوي ع   جمل وعبارات, وأطلب من طال ي  تيان بمرادف أعرض لطال ي 

لبعض  لما  ا, وإعادة كتابة ا  مل  عد إضافة تضم ن املرادفات ل ا , ثم أطلب وصف امل ن املوجودة    الصور.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrمراجعة الفصل الرابع التفاعالت والمعادالت - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

أنشودة المهن

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrخصائص األعداد الحقيقية1 - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

فيلم عن الجنادرية

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و
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htmlلعبة تعليمية

ة ي ج ر ا روابط خ

فوائد العمل في حياة اإلنسان

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل والقطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه  تشخيص معلومات الطالب عن
الموضوع, وأصنف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "أحب أن

أكون", ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:
لثانية: سؤال الطالب عن المهن, ومعرفتهم عنها  وما معنى مرادف؟ وما معنى الحصة األولى وا

ضد؟
لثالثة: وذلك عن طريق السؤال عن التفريق بين همزة الوصل والقطع.  الحصة ا

لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات بها حروف تنطق وال تكتب. وكذلك عن الحصة ا
 السؤال عن معنى االستثناء.

الحصة السادسة: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, لكي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ.
ة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. ع ب ا س ل الحصة ا

لتاسعة: يكون عن طريق السؤال: ما المهن الموجودة في الصور؟ وما أدواتها؟ لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون أثناء التعلم, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي بها همزات في بدايتها, واإلتيان بأمثلة مشابهة من إنشاء الطالب.
-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والكلمات التي بها

حروف تنطق وال تكتب, واالستثناء ب إال, وأسماء اإلشارة في التحويل.
-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.

-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.
-وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب في اإلتيان بمرادف للكلمات الملونة, ومن ثم تضمين هذا

المرادف في الجمل, وكذلك القدرة على وصف المهن الموجودة في الصور.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 
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:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف الكشف عن مدى تحقق االهداف, وقدرة الطالب على اكتساب
المهارات, وتطبيقها, واإلضافة واالبتكار عليها,وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك لعالجها, وتقديم

التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.
وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب معرفة أهمية المهن

والعمل, وكذلك أقيس مدى تحقق أهداف " أحب أن أكون" في كل درس.
أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

لثانى ن أكون"الهدف ا ب أ ح " أ ص  ة ن ل ئ س ن أ ى ع ل ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

25الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, وكذلك الرابعة والخامسة.

 صفحة 5 من 15



دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى مجموعات حسب عددهم في الفصل, وأقسم األدوار بينهم ثم أعرض أسئلة الفهم
واالستيعاب على السبورة عبر الوسيلة التعليمية. ثم أطلب من كل مجموعة اإلجابة عن األسئلة في الفهم أو

في مكون أنمي لغتي سواء أكان ذلك بالترادف أو بالتضاد.

ثم أعرض التراكيب اللغوية, ومكون أستخرج والكلمات التي بها حروف تنطق والتكتب.
ثم أعرض مكون أستخدم والجمل التي تحوي االستثناء وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة

المثال األول لها.
أعرض مكون أحول وأسماء اإلشارة ومن توجه له, وأطلب منهم أمثلة لذلك. أوجه طالبي, وأقدم التغذية

الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئلة املعلم.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة ا  مل بخط وا   ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا, وكتاب  ا بخط جميل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. و قدم املعلم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل  تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة, والثامنة والتاسعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم أطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات التي أولها
همزة, وكذلك أسماء اإلشارة ومن ينادى بها, ومن ثم تبادل الحوار مع من بجاوره والقراءة بشكل معبر.

 وكذلك مكون أعبر وأطلب منهم مرادف لكل كلمة تحتها خط, ويعيد كتابة الجملة. ومن ثم أيضًا يكمل
الفراغات بوصف لكل مهنة موجودة في الصورة.

 صفحة 6 من 15



دور المتعلم

 يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أالحظ وأقرأ والكلمات المبدوءة بهمزة
ونطقها والتفريق بين همزة الوصل والقطع,

ثم مكون أعبر واختيار مرادف للكلمة التي تحتها خط, وإعادة كتابتها في الجملة, وكذلك وضع وصف لكل
مهنة موجودة في الصور, وبعد  الوصول إلى إجابات لذلك يتشارك مع زميل له آخر, و بعد االتفاق بينهما على

اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم ويتناقشون  حولها, ومن ثم يختارون متحدثًا للمجموعة
يجيب عنهم..

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب, وكذلك م ون أجيب وأن   لغ  

ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة , أقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول ع   السبورة , وأقدم ل م  غذية راجعة أصوب   ا  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا ل  صت ن السادسة والسا عة, و تضمن  ذا العرض م ون  مالء امل سوخ ومراعاة أن ي ون عرضًا  أعرض لطال ي 

مضبوطًا بالش ل.

وكذلك م ون ا  ط وكيفية رسم ال لمات داخل  سطر, و بخط جميل. وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ال   أعدل   ا

  خطاء.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صة الثالثة  نص "أحب أن أ ون" عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب, وكذلك تز د من

ترك   م, وقدر  م ع   تحليل النص, وا  وار الدائر فيه.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة تحتوي ع   جمل وعبارات, وأطلب من طال ي  تيان بمرادف أعرض لطال ي 

لبعض  لما  ا, وإعادة كتابة ا  مل  عد إضافة تضم ن املرادفات ل ا , ثم أطلب وصف امل ن املوجودة    الصور.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrمراجعة الفصل الرابع التفاعالت والمعادالت - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

أنشودة المهن

اإلثراءات

 صفحة 7 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/60094?lessonId=84568
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م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrخصائص األعداد الحقيقية1 - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

فيلم عن الجنادرية

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlلعبة تعليمية

ة ي ج ر ا روابط خ

فوائد العمل في حياة اإلنسان

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل والقطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه  تشخيص معلومات الطالب عن
الموضوع, وأصنف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "أحب أن

أكون", ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:
لثانية: سؤال الطالب عن المهن, ومعرفتهم عنها  وما معنى مرادف؟ وما معنى الحصة األولى وا

ضد؟
لثالثة: وذلك عن طريق السؤال عن التفريق بين همزة الوصل والقطع.  الحصة ا

لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات بها حروف تنطق وال تكتب. وكذلك عن الحصة ا
 السؤال عن معنى االستثناء.

الحصة السادسة: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, لكي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ.
ة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. ع ب ا س ل الحصة ا

لتاسعة: يكون عن طريق السؤال: ما المهن الموجودة في الصور؟ وما أدواتها؟ لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

تكوينينوع التقويم

 صفحة 8 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/56974?lessonId=83073
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie7qPljcfSAhXH0RQKHbKUCMAQtwIILDAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNpggxTDOzt4&usg=AFQjCNHhkz4Sdyzx7I1O5XMwUi8GFOeFqQ
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/763?lessonId=2401
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_bwkcfSAhWIPRQKHSmQCcwQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fmawdoo3.com%2F%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AFQjCNHyMG2Wzsmb0nG_ynK-1Txq-exJlw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE06rDksfSAhVMOBQKHdAOCbIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.khayma.com%2Fmedhatfoda%2Fm3th%2Fnaho%25203th%2F3thn1.htm&usg=AFQjCNGJGpJhF6QDPiP3j48qpJhU9znLqg


أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون أثناء التعلم, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي بها همزات في بدايتها, واإلتيان بأمثلة مشابهة من إنشاء الطالب.
-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والكلمات التي بها

حروف تنطق وال تكتب, واالستثناء ب إال, وأسماء اإلشارة في التحويل.
-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.

-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.
-وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب في اإلتيان بمرادف للكلمات الملونة, ومن ثم تضمين هذا

المرادف في الجمل, وكذلك القدرة على وصف المهن الموجودة في الصور.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف الكشف عن مدى تحقق االهداف, وقدرة الطالب على اكتساب
المهارات, وتطبيقها, واإلضافة واالبتكار عليها,وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك لعالجها, وتقديم

التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.
وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب معرفة أهمية المهن

والعمل, وكذلك أقيس مدى تحقق أهداف " أحب أن أكون" في كل درس.
أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

لثالث ن أكون"الهدف ا ب أ ح "أ ص  ي ن ى التراكيب اللغوية الواردة ف ل ن التالميذ ع ر م ت ن ي أ
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تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص األولى والثانية, وكذلك الرابعة والخامسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى مجموعات حسب عددهم في الفصل, وأقسم األدوار بينهم ثم أعرض أسئلة الفهم
واالستيعاب على السبورة عبر الوسيلة التعليمية. ثم أطلب من كل مجموعة اإلجابة عن األسئلة في الفهم أو

في مكون أنمي لغتي سواء أكان ذلك بالترادف أو بالتضاد.

ثم أعرض التراكيب اللغوية, ومكون أستخرج والكلمات التي بها حروف تنطق والتكتب.
ثم أعرض مكون أستخدم والجمل التي تحوي االستثناء وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة

المثال األول لها.
أعرض مكون أحول وأسماء اإلشارة ومن توجه له, وأطلب منهم أمثلة لذلك. أوجه طالبي, وأقدم التغذية

الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئلة املعلم.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة ا  مل بخط وا   ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا, وكتاب  ا بخط جميل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحته ل م و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. و قدم املعلم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل  تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة, والثامنة والتاسعة.
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دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم أطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات التي أولها
همزة, وكذلك أسماء اإلشارة ومن ينادى بها, ومن ثم تبادل الحوار مع من بجاوره والقراءة بشكل معبر.

 وكذلك مكون أعبر وأطلب منهم مرادف لكل كلمة تحتها خط, ويعيد كتابة الجملة. ومن ثم أيضًا يكمل
الفراغات بوصف لكل مهنة موجودة في الصورة.

دور المتعلم

 يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أالحظ وأقرأ والكلمات المبدوءة بهمزة
ونطقها والتفريق بين همزة الوصل والقطع,

ثم مكون أعبر واختيار مرادف للكلمة التي تحتها خط, وإعادة كتابتها في الجملة, وكذلك وضع وصف لكل
مهنة موجودة في الصور, وبعد  الوصول إلى إجابات لذلك يتشارك مع زميل له آخر, و بعد االتفاق بينهما على

اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم ويتناقشون  حولها, ومن ثم يختارون متحدثًا للمجموعة
يجيب عنهم..

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن  و   والثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب, وكذلك م ون أجيب وأن   لغ  

ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الرا عة وا  امسة , أقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك

أستخدم, وأحول ع   السبورة , وأقدم ل م  غذية راجعة أصوب   ا  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

تقديميًا ل  صت ن السادسة والسا عة, و تضمن  ذا العرض م ون  مالء امل سوخ ومراعاة أن ي ون عرضًا  أعرض لطال ي 

مضبوطًا بالش ل.

وكذلك م ون ا  ط وكيفية رسم ال لمات داخل  سطر, و بخط جميل. وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ال   أعدل   ا

  خطاء.

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض للطالب ا  صة الثالثة  نص "أحب أن أ ون" عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد أنظار الطالب, وكذلك تز د من

ترك   م, وقدر  م ع   تحليل النص, وا  وار الدائر فيه.

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

  الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.

صورًا  عليمية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة تحتوي ع   جمل وعبارات, وأطلب من طال ي  تيان بمرادف أعرض لطال ي 

لبعض  لما  ا, وإعادة كتابة ا  مل  عد إضافة تضم ن املرادفات ل ا , ثم أطلب وصف امل ن املوجودة    الصور.

المواد التعليمية المساندة
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اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrمراجعة الفصل الرابع التفاعالت والمعادالت - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

أنشودة المهن

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

vcrخصائص األعداد الحقيقية1 - 1

ة ي ج ر ا روابط خ

فيلم عن الجنادرية

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlلعبة تعليمية

ة ي ج ر ا روابط خ

فوائد العمل في حياة اإلنسان

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل والقطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه  تشخيص معلومات الطالب عن
الموضوع, وأصنف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "أحب أن

أكون", ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:
لثانية: سؤال الطالب عن المهن, ومعرفتهم عنها  وما معنى مرادف؟ وما معنى الحصة األولى وا

ضد؟
لثالثة: وذلك عن طريق السؤال عن التفريق بين همزة الوصل والقطع.  الحصة ا

لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات بها حروف تنطق وال تكتب. وكذلك عن الحصة ا
 السؤال عن معنى االستثناء.

الحصة السادسة: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, لكي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ.
ة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. ع ب ا س ل الحصة ا

لتاسعة: يكون عن طريق السؤال: ما المهن الموجودة في الصور؟ وما أدواتها؟ لثامنة وا الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

 صفحة 12 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/60094?lessonId=84568
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp3Jq1jMfSAhUEthQKHStmCc4QtwIIIzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAm05sk6HiAk&usg=AFQjCNGo9QYkaBGtTp3QTMBHK98oYCF-JA
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/56974?lessonId=83073
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie7qPljcfSAhXH0RQKHbKUCMAQtwIILDAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNpggxTDOzt4&usg=AFQjCNHhkz4Sdyzx7I1O5XMwUi8GFOeFqQ
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/763?lessonId=2401
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_bwkcfSAhWIPRQKHSmQCcwQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fmawdoo3.com%2F%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AFQjCNHyMG2Wzsmb0nG_ynK-1Txq-exJlw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE06rDksfSAhVMOBQKHdAOCbIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.khayma.com%2Fmedhatfoda%2Fm3th%2Fnaho%25203th%2F3thn1.htm&usg=AFQjCNGJGpJhF6QDPiP3j48qpJhU9znLqg


تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف إلى تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون أثناء التعلم, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي بها همزات في بدايتها, واإلتيان بأمثلة مشابهة من إنشاء الطالب.
-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والكلمات التي بها

حروف تنطق وال تكتب, واالستثناء ب إال, وأسماء اإلشارة في التحويل.
-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.

-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.
-وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب في اإلتيان بمرادف للكلمات الملونة, ومن ثم تضمين هذا

المرادف في الجمل, وكذلك القدرة على وصف المهن الموجودة في الصور.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, وأهدف الكشف عن مدى تحقق االهداف, وقدرة الطالب على اكتساب
المهارات, وتطبيقها, واإلضافة واالبتكار عليها,وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك لعالجها, وتقديم

التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.
وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب معرفة أهمية المهن

والعمل, وكذلك أقيس مدى تحقق أهداف " أحب أن أكون" في كل درس.
أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

 صفحة 13 من 15



التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كامًال, التكليف المنزلي نوع من التقويم, وأهدف منه االطمئنان على فهم الطالب واستيعابهم للدرس 
وقدرتهم على ابتكار وإنشاء أمثلة وجمل من عندهم للمكونات التي تمت دراستها. لذا أختار أنشطة وتدريبات

أقيس عن طريقها أهداف الدرس بعناية فائقة. 

وأستفيد في ذلك من كتاب النشاط واألنشطة الموجودة فيه في الصفحات (43-44-45) لقياس جميع
المكونات التي تمت دراستها في هذا الموضوع, ثم أقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأعدل بها

األخطاء. وأطلب منهم وضعها في ملف إنجاز كل طالب.

ن التكاليف المنزلية م 65ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت صَحِيْحَةٍ عِبَارَةٍ  لِتَكْوينِ  ا  بُهَ نَاسِ ايُ لَى مَ الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ يمَ الْصَّحِيحَ فِ الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيارات من متعدد ا كِي ارً يَّ يَكُونَ طَ أَْن  يَرْغَُب فَوَّازٌ 

:الترتيب الْنَّصِّ رُودِهَا فِي  حَسََب وُ الْتَّالِيَةَ،  الْجُمَلَ  رَتَِّب 

: اختيارات من متعدد ِمـُد"  أُْخـ  " نِي كَلِمَة  تَعْ

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ أُسْلُوَب االِسْتِثْنَاءِ مِمَّ اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اسَْم  اِسْحَب 

اختيارات من متعدد
: أُسْلُوِب االِسْتِثْنَاءِ إلِكْمَالِ  الْمُنَاسِبَةَ  األَدَاةَ  اِخْتَرِ 

 
ا. . مَشْهَدً . . . . . . الْمُعَلُِّم الْمُشَاهِد  عَرََض 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

عالم العمل في المملكة
العربية السعودية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-
التربية المهنية-ثقافة العمل-عالم العمل في

المملكة العربية السعودية

معرفة العمل في المملكة, والفرص الموجودة
وكيفية االستفادة منها.

مكانة العمل في اإلسالم
التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف الثاني
-الفصل الدراسي األول-الحديث-مكانة المتوسط

العمل في اإلسالم-مكانة العمل في اإلسالم

فضل العمل وعدم الكسل والتهاون, واالعتماد على
اآلخرين.

األلوان المحايدة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-التربية الفنية-
مجال الرسم والتلوين-األلوان المحايدة

يطلب المعلم من الطالب رسم المهن التي يحبونها.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 14 من 15

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/2268
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/193
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3634


هذا الدرس سيستمر لمدة تسع حصص , فسأهتم بقراءتي الجهرية, وأحاول نطق
الكلمات بشكل واضح.

أصحح أخطاء القراءة لدى طالبي,وأركز على األقل قدرة قرائية..
أطرح أسئلة تفصيلية تكون إجاباتها واردة في النص القرائي صراحة أو ضمنًا.

أكتشف مع طالبي معاني الكلمات الغامضة من خالل استخدام الترادف تارة والتضاد
تارة أخرى.

أدرب الطاالب على القراءة وفق أساليب مختلفة كظاهرة صوتية مثل االكلمات التي
تنطق وال تكتب، وتراكيب لغوية مثل أسلوب االستثناء ب إال.

أفعل كتاب النشاط حيث يطبق الطالب كتابيًا مكونات كتاب الطالب, ويستهدف
مهارات مهمة مثل: األداء القرائي واالمالء المنسوخ والخط والتعبير الكتابي، ولكل

مكون مهارات يجب عليك مالحظتها والتأكد من إتقان جميع الطالب لها.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية ما بين تعلم تعاوني, وتعلم ذاتي, وكذلك فكر زاوج
شارك ناقش, و إتقان للمهارة؛ كي تصل أهداف درسي لطالبي بيسر ووضوح.

أنوع في وسائلي التعليمية فتارة أستخدم السبورة الذكية, وتارة أخرى أستخدم الصور
التعليمية, وثالثة أستخدم العروض التقديمية, مما يجذب انتباه الطالب للدرس.

أنوع في أساليب التقويم, فمرة من عندي, وأخرى تقويم أقران, وثالثة تقويم ذاتي.
أكثر من كتابة الطالب للجمل, مما يجعلهم يتقنون الكتابة وبخط جميل.

المصادر

كتاب : أخالقيات المهنة في اإلسالم.       المؤلف: عصام الحميدان.
كتاب: التوجيه المهني ونظرياته.           المؤلف: جودت عزة

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 15 من 15

https://ien.edu.sa


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
الدرس (2) الطبيبة

نورة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل الدراسي19/05/1441

الثاني
9

التمهيد

 هذا الدرس سيكون في األسبوع السابع عشر, سيمتد إلى تسع حصص, وسأحرص أن يكون
تمهيدها على الشكل التالي:

لثانية ( قراءة النص, ومكون أجيب وانمي لغتي) : أعرض الصور لهم, الحصة األولى وا
وإثارة أسئلة عليها, مثل: ما ذا تشاهد في الصورة؟ ماذا نسمي الحقيبة الموجودة في

الصورة؟
لثالثة ( أالحظ وأقرأ) : أكتب اسمًا مذكرًا وأسما مؤنثًا, وأطلب منهم اإلشارة الحصة ا

إليه.
لرابعة والخامسة ( أستخرج, أستخدم, أحول) : الحصة ا

أوًال: أستخرج: أسترجع مع طالبي ما درسناه عن أسماء اإلشارة..
ثانيا: أستخدم: أكتب جملة على السبورة, وأطلب منهم استخدام أداة االستثناء إال.

ثالثًا: أحول: أمهد لهذا المكون بذكر أسماء اإلشارة وتحديد المذكر منها والمؤنث.
الحصة السادسة: (مكون أعبر) : أكتب على السبورة كلمات, وأطلب من الطالب

اإلتيان بمرادف لها. وكذلك أعرض صورًا للمهن وأطلب منهم تحديد هذه المهن ومن
يقوم بها.

ة: ( أفكر) : أمهد لهذا المكون بذكر عدد من المهن التي يروون النساء ع ب ا س ل الحصة ا
يقمن بها.

لثامنة: (أبحث): أعرض صورًا لبعض المهن التي يقوم بها اإلنسان. الحصة ا
ة: (اإلمالء االختباري) : أمهد لهذا المكون بكتابة جمل ع س ا ت ل ة ا ص ح ال

خاطئة,وأجعلهم يصوبونها.

"الطبيبة نورة"الهدف األول ص  ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل ن أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

      يقوم الطالب بدور  ع   عن نفسه أو عن أحد آخر    ال شاط التعلي   موقف محدد، بحيث يتم ذلك    ب ئة آمنة
و تفاعل مع  خر ن    حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و   والثانية.

دور المعلم

يو    املعلم قواعد اللعبة، و رتب ا  موعات وتحديد أدوار اٍلطالب، و تقديم املساعدة والتدخل    الوقت املناسب،
وتقو م مدى فعالية اللعب    تحقيق   داف ال   رسم ا.

أرتب ا  موعات, وأرتب املش د التمثي   , وأحدد الطالب الذين سيقومون   ذا الدور, واملوضوع الذين سيقومون بتمثيله   و
"الطب ب".  وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ألداء املش د بصورة جيدة.
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دور المتعلم

البد من ال  ام  ل طالب بالدور ا  دد له، وأن يتكيف مع أفراد مجموعته ال   اخت   ضم  ا، وأن يؤدي دوره ع   أكمل وجه
ح   تضمن نتائج إيجابية   موعته.

يقوم الطالب بأداء املش د الذي  لف  م به, والطالب الذين لم  شار وا  شا دون و ينقدون  داء للظ ور بالش ل املطلوب.
ح   نصل لل دف من ذلك, ونن      أنفس م حب امل ن االصعبة وال   يحتاج ا الوطن.

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحس ن ف م وقدرة الطالب ع   استخدام املعرفة عن طر ق إشراك م    عمليات عقلية تتضمن تحديد أوجه الشبه
و ختالف ب ن العناصر ا  تلفة ومن أك   طرق تحديد أوجه الشبه و ختالف طر ق   املقارنة والتص يف.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثامنة.

دور المعلم

تقديم تلميحات داعمة لمساعدة الطالب على تحديد أوجه الشبه واالختالفات؛ مثل: اختيار اثنين من
المصطلحات ذات الصلة، أوالمفاهيم، أوالمشكالت، وتحديد معايير للمقارنة، وتوفير (أو تعليم الطالب كيفية

إنشاء) المخططات الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها. إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على
مهمة جديدة.

أطلب من الطالب صورًا للمهن التي ترتبط باإلنسان, والحيوان, والنبات, واآللة, ومن ثم أجعلهم يصنفونها في
الجداول الموجودة كال على حده.

دور المتعلم

    ضوء نتائج املقارنة. وفقًا لتوجيه املعلم  وصياغة التعميمات. تحديد أوجه الشبه و ختالف بأنفس م، أو 

يقوم املتعلم بتحديد أوجه الشبه ب ن امل ن ال   ترتبط باإل سان وا  يوان والنبات و لة, وكذلك أوجه ا ختالف. ومن ثم
يقوم  عملية التص يف ل ل م نة ع   حدة.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثالثة, والسادسة, والتاسعة.

دور المعلم

أحاول استثارة طالبي, وأطلب منهم القيام بالمهارة, مع األخذ في االعتبار أنماط المتعلمين المختلفة, وفي
هذه الحصص الثالث حاول أن تقوم ب:

م ون أالحظ وأقرأ ( ا  صة الثالثة): أطلب م  م قراءة ا  مل بصوت مع  , وقراءة  ع   عن  ذه ا  ملة, وأ    نطق م.
وكذلك كيفية نطق أسماء  شارة.

وكذلك م ون أع   ( ا  صة السادسة): يدل ع   إتقان الطالب وقدرته ع   استعمال املرادفات, وكذلك مالحظة الصور
واك شاف امل ن ال      الصور .

وم ون  مالء  ختباري ( ا  صة التاسعة): وقدرة الطالب بكتابة ما درسوه و علموه واك سبوه من  ذا املوضوع
واملوضوع ن السابق ن, والكتابة بخط وا   ومقروء, ومضبوط بالش ل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

الطالب يقوم بأداء امل ارة    امل ونات الثالثة مما يز د من اك سابه للمالحظة, والقدرة ع   القراءة املع  ة,  ونطق أسماء  شارة
شف يًا  ش ل ا ال  يح. وكذلك التعب   

وكتابيًا, والقدرة  ع    تيان بمرادفات ل لمات يأ ي   ا املعلم.  واك شاف امل نة من صور  ا. ومن ثم كتابة  مالء  ختباري
ب ل إتقان وجودة وضبط.

االستقصاءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

يتطلب     ذه  س  اتيجية أن يجمع الطالب بيانات ومعلومات عن موضوع محدد و حاولون الر ط بي  ا إليجاد العالقة ال  
تر ط ا .

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة السا عة.

دور المعلم

اطالع الطالب ع   املوضوعات ال   يناس  ا  ستقصاء ، وح  م ع   اختيار ما يناس  م ، ودرب الطالب ع   مراحل كتابة
 ستقصاء ، وخصص ل ل مرحلة جزء من ا  صة لتوضيح ا وممارس  ا . 

أطلب من الطالب تطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م ون أفكر, و ستقصاء عن امل ن ال   تناسب املرأة وال تناسب الرجل,
وكذلك امل ن ال   تناسب الرجل وال تناسب املرأة, وما   امل ن ال    ش   ون ف  ا.

دور المتعلم

القيام  سلسلة تجارب وجمع البيانات الالزمة   ل املش لة وتنظيم ا وتفس   ا، واتباع مراحل  ستقصاء ، وكتابة تقر ر عن
النتائج ال   توصلوا ل ا .

القيام باالستقصاء عن امل ن ال   تناسب املرأة وال تناسب الرجل, وكذلك امل ن ال   تناسب الرجل وال تناسب املرأة, وما  
امل ن ال    ش   ون ف  ا.
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النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

أستخدم  ذه  س  اتيجية    م ون ال  اكيب اللغو ة, وأطلب من طال ي محا اة النموذج    "أستخرج", واجعل م  ستخرجون
جميع أسماء  شارة عدا النموذج  ذه. 

و    "أستخدم" يكملون ا  مل  عد دخول "إال" عل  ا, و يان  ست ناء     ل جملة, كما  و مذ ور ل م    النموذج. 

  و   " أحول" أطلب م  م كتابة أسماء  شارة    الفراغات ووضع اسم  شارة املناسبة, محا اة للنموذج.

أقدم ل م التغذية الراجعة ال   تقود م لتعديل  خطاء.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

 و  ناقشون يقوم  الطالب  بحل ال  اكيب اللغو ة ب ل  مة و شاط و حا ون النموذج, ومن ثم يقارن إجاباته بإجابات زميله.
حول ا, و  ل طبقوا النموذج  ش ل   يح, أم يحتاج إ    عديل و غي  .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

سابقًا, أعرض لطال ي نص" الطب بة أحالم" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب  ستماع ال    علمو ا 

فاالستماع  عمل ع   تدر ب  فراد ع   حسن  صغاء, وحصر الذ ن, ومتا عة املت لم, وسرعة الف م.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة   و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطالب ي أسئلة الف م و س يعاب ع   م و ي "أجيب " و "أن   لغ  " ع   العروض التقديمية؛  ي يتمكن الطالب من

 جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول إ   معا ي ال لمات سواء أ انت باملرادف أو بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ية ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

أستخدم  ذه الوسيلة     ا  صص الثانية, والرا  عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

مضبوطًا نطقًا    يحًا  أعرض لطال ي ع    ذه الوسيلة م ون "أالحظ وأقرأ", وأجعل م يالحظون ال لمات امللونة, و ينطقو ا 

بالش ل, وكذلك نطق أسماء  شارة املفردة واملثناة. وقراءة ال لمات قراءة مع  ة.

وكذلك أعرض ل م م ون " أع  "  ال لمات وأطلب م  م أن يأتوا بمرادف ا, ووضعه    الفراغ املناسب. ومالحظة الصور

واك شاف امل نة من خالل ا.

وأعرض عل  م م ون " أفكر" وأطلب م  م تص يف امل ن ال   تص   للرجل, وال   تص   للمرأة. وكذلك وصف  ل م نة بجملة

مناسبة.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثالثة والسادسة والسا عة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية
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الوسيلة التعليمية

 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.

أطلب من طال ي الذ اب إ   املكتبة والبحث عن صور للم ن املتنوعة وا  تلفة, وال   ترتبط باإل سان, وا  يوان, والنبات,

و لة, وتص يف ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي    لوحات  عليمية  عض ال لمات ال   اك سبو ا     ذا الدرس, و   الدرس ن السابق ن, وأكت  ا  ش ل خاطئ

وأطلب من الطالب ت  يح ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

شرح مبسط ألسماء اإلشارة

ة ي ج ر ا روابط خ

أجسامنا وصحتنا

ة ي ج ر ا روابط خ

علماء المسلمين وإنجازاتهم في الطب

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlالقواعد واألسس المستخدمة في الزخرفة

ة ي ج ر ا روابط خ

الترادف والتضاد

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس, وأهدف منه قياس الخلفية المعرفية للطالب حول الموضوع؛ وأصنف تالميذي في
مجموعات بناء عليها؛ ألتمكن من تقديم أنشطة تالئم حاجات التالميذ. ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الصور, وعن الحقيبة وما بداخلها؟ الحصة األولى وا
لثالثة: أمهد لهذه الحصة عن طريق اإلتيان بأسماء اإلشارة وأطلب منهم بيان ما هو للمفرد الحصة ا

وماهو للمثنى وماهو للجمع.
لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق أسماء اإلشارة.وكذلك عن معنى االستثناء. الحصة ا

الحصة السادسة:  أمهد لهذه الحصة بكتابة كلمة وأطلب من الطالب اإلتيان بمرادفها.
ة: أمهد لهذه الحصة عن طريق السؤال عن المهن التي يزاولها الرجال, وكذلك ع ب ا س ل ة ا ص ح ال

النساء. 
لثامنة: ويكون ذلك أعرض لهم صورًا وأطلب منهم  أسماء المهن الموجودة في الصور. الحصة ا

ة: عن طريق كتابة كلمات خاطئة على السبورة , وأطلب منهم تصحيحها. ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

 صفحة 4 من 16

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii69Ozs9DSAhVElxoKHX2_Ac8QtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiANsDl246-0&usg=AFQjCNHT_1gcd3Os3jtUgMhh4wUDa5b5aQ
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQxpKgtdDSAhXDVBQKHTQeAjsQtwIILDAG&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEMtVlB-tWZk&usg=AFQjCNHQ60oNapSvhrZK6em-astRhOR3QA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzysSXttDSAhWGWRQKHZaADeYQtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLDOm9AWHW_s&usg=AFQjCNEZ1wos3DZgXfYcL4k2lWjfAizVlw
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/65586?lessonId=86397
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKiv2puNDSAhXCOhQKHXSXBLkQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fzein1819.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fblog-post.html&usg=AFQjCNGw5GQ88dOMM73_BQiYwFuqushfDw


:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 

األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, واهدف منه االطمئنا على السير نحو األهداف, وتوجيه المتعلّم,
وتسهيل تقدّمه ,وقدرته على التحكم في الكفاية المستهدفة، واكتشاف مواطن الصعوبة التي يصادفها

التلميذ خالل تعلمه، من أجل ايجاد استراتيجيات تمكنه من التقدم والتحسن, وأقدم لهم تغذية راجعة
تقودهم نحو أهداف الدرس.ويمكن تطبيقه من خالل:

-قراءة النص وحل أسئلة الفهم واالستيعاب ومكون أجيب, واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض
الكلمات في مكون أنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة أسماء اإلشارة وكيفية نطقها. واإلتيان بأمثلة مشابهة لها.
-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, استخراج أسماء اإلشارة

الموجودة في النص,, واستخدام أسلوب االستثناء ب إال, وكتابة أسماء اإلشارة داخل الفراغات المناسبة.
-وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب باإلتيان بمرادفات للكلمات المعروضة, وكذلك اكتشاف

المهنة من خالل صورتها, ووصف كل مهنة بجملة.
-وأيضًا مكون أفكر نستطيع قياس قدرة الطالب على تصنيف األعمال والمهن التي يزاولها الرجل, أو المرأة.

-واإلمالء االختباري يكون هو التطبيق الفعلي لما اكتسبه الطالب من رصيد معرفي, وثروة لغوية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 

األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه تحديد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية, واستيعاب جميع
مكوناته وفهمها, وقدرته على تطبيقها, وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء,

وأعزز بها نقاط القوة, وأعالج بها نقاط الضعف.
وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفة الطموح والنظر إلى

األعلى دائمًا, وعدم الكسل , وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .
أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على اإلتيان

بأسماء اإلشارة المناسبة وتكملة الجملة بها,وكذلك القدرة على استخدام أسلوب االستثناء ب إال.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 
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األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

لثانى "الطبيبة نورة"الهدف ا ص  ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

25الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

      يقوم الطالب بدور  ع   عن نفسه أو عن أحد آخر    ال شاط التعلي   موقف محدد، بحيث يتم ذلك    ب ئة آمنة
و تفاعل مع  خر ن    حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و   والثانية.

دور المعلم

يو    املعلم قواعد اللعبة، و رتب ا  موعات وتحديد أدوار اٍلطالب، و تقديم املساعدة والتدخل    الوقت املناسب،
وتقو م مدى فعالية اللعب    تحقيق   داف ال   رسم ا.

أرتب ا  موعات, وأرتب املش د التمثي   , وأحدد الطالب الذين سيقومون   ذا الدور, واملوضوع الذين سيقومون بتمثيله   و
"الطب ب".  وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ألداء املش د بصورة جيدة.

دور المتعلم

البد من ال  ام  ل طالب بالدور ا  دد له، وأن يتكيف مع أفراد مجموعته ال   اخت   ضم  ا، وأن يؤدي دوره ع   أكمل وجه
ح   تضمن نتائج إيجابية   موعته.

يقوم الطالب بأداء املش د الذي  لف  م به, والطالب الذين لم  شار وا  شا دون و ينقدون  داء للظ ور بالش ل املطلوب.
ح   نصل لل دف من ذلك, ونن      أنفس م حب امل ن االصعبة وال   يحتاج ا الوطن.

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحس ن ف م وقدرة الطالب ع   استخدام املعرفة عن طر ق إشراك م    عمليات عقلية تتضمن تحديد أوجه الشبه
و ختالف ب ن العناصر ا  تلفة ومن أك   طرق تحديد أوجه الشبه و ختالف طر ق   املقارنة والتص يف.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثامنة.

دور المعلم

تقديم تلميحات داعمة لمساعدة الطالب على تحديد أوجه الشبه واالختالفات؛ مثل: اختيار اثنين من
المصطلحات ذات الصلة، أوالمفاهيم، أوالمشكالت، وتحديد معايير للمقارنة، وتوفير (أو تعليم الطالب كيفية

إنشاء) المخططات الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها. إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على
مهمة جديدة.

أطلب من الطالب صورًا للمهن التي ترتبط باإلنسان, والحيوان, والنبات, واآللة, ومن ثم أجعلهم يصنفونها في
الجداول الموجودة كال على حده.

دور المتعلم

    ضوء نتائج املقارنة. وفقًا لتوجيه املعلم  وصياغة التعميمات. تحديد أوجه الشبه و ختالف بأنفس م، أو 

يقوم املتعلم بتحديد أوجه الشبه ب ن امل ن ال   ترتبط باإل سان وا  يوان والنبات و لة, وكذلك أوجه ا ختالف. ومن ثم
يقوم  عملية التص يف ل ل م نة ع   حدة.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثالثة, والسادسة, والتاسعة.
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دور المعلم

أحاول استثارة طالبي, وأطلب منهم القيام بالمهارة, مع األخذ في االعتبار أنماط المتعلمين المختلفة, وفي
هذه الحصص الثالث حاول أن تقوم ب:

م ون أالحظ وأقرأ ( ا  صة الثالثة): أطلب م  م قراءة ا  مل بصوت مع  , وقراءة  ع   عن  ذه ا  ملة, وأ    نطق م.
وكذلك كيفية نطق أسماء  شارة.

وكذلك م ون أع   ( ا  صة السادسة): يدل ع   إتقان الطالب وقدرته ع   استعمال املرادفات, وكذلك مالحظة الصور
واك شاف امل ن ال      الصور .

وم ون  مالء  ختباري ( ا  صة التاسعة): وقدرة الطالب بكتابة ما درسوه و علموه واك سبوه من  ذا املوضوع
واملوضوع ن السابق ن, والكتابة بخط وا   ومقروء, ومضبوط بالش ل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

الطالب يقوم بأداء امل ارة    امل ونات الثالثة مما يز د من اك سابه للمالحظة, والقدرة ع   القراءة املع  ة,  ونطق أسماء  شارة
شف يًا  ش ل ا ال  يح. وكذلك التعب   

وكتابيًا, والقدرة  ع    تيان بمرادفات ل لمات يأ ي   ا املعلم.  واك شاف امل نة من صور  ا. ومن ثم كتابة  مالء  ختباري
ب ل إتقان وجودة وضبط.

االستقصاءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

يتطلب     ذه  س  اتيجية أن يجمع الطالب بيانات ومعلومات عن موضوع محدد و حاولون الر ط بي  ا إليجاد العالقة ال  
تر ط ا .

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة السا عة.

دور المعلم

اطالع الطالب ع   املوضوعات ال   يناس  ا  ستقصاء ، وح  م ع   اختيار ما يناس  م ، ودرب الطالب ع   مراحل كتابة
 ستقصاء ، وخصص ل ل مرحلة جزء من ا  صة لتوضيح ا وممارس  ا . 

أطلب من الطالب تطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م ون أفكر, و ستقصاء عن امل ن ال   تناسب املرأة وال تناسب الرجل,
وكذلك امل ن ال   تناسب الرجل وال تناسب املرأة, وما   امل ن ال    ش   ون ف  ا.

دور المتعلم

القيام  سلسلة تجارب وجمع البيانات الالزمة   ل املش لة وتنظيم ا وتفس   ا، واتباع مراحل  ستقصاء ، وكتابة تقر ر عن
النتائج ال   توصلوا ل ا .

القيام باالستقصاء عن امل ن ال   تناسب املرأة وال تناسب الرجل, وكذلك امل ن ال   تناسب الرجل وال تناسب املرأة, وما  
امل ن ال    ش   ون ف  ا.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

أستخدم  ذه  س  اتيجية    م ون ال  اكيب اللغو ة, وأطلب من طال ي محا اة النموذج    "أستخرج", واجعل م  ستخرجون
جميع أسماء  شارة عدا النموذج  ذه. 

و    "أستخدم" يكملون ا  مل  عد دخول "إال" عل  ا, و يان  ست ناء     ل جملة, كما  و مذ ور ل م    النموذج. 

  و   " أحول" أطلب م  م كتابة أسماء  شارة    الفراغات ووضع اسم  شارة املناسبة, محا اة للنموذج.

أقدم ل م التغذية الراجعة ال   تقود م لتعديل  خطاء.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

 و  ناقشون يقوم  الطالب  بحل ال  اكيب اللغو ة ب ل  مة و شاط و حا ون النموذج, ومن ثم يقارن إجاباته بإجابات زميله.
حول ا, و  ل طبقوا النموذج  ش ل   يح, أم يحتاج إ    عديل و غي  .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي
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الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

سابقًا, أعرض لطال ي نص" الطب بة أحالم" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب  ستماع ال    علمو ا 

فاالستماع  عمل ع   تدر ب  فراد ع   حسن  صغاء, وحصر الذ ن, ومتا عة املت لم, وسرعة الف م.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة   و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطالب ي أسئلة الف م و س يعاب ع   م و ي "أجيب " و "أن   لغ  " ع   العروض التقديمية؛  ي يتمكن الطالب من

 جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول إ   معا ي ال لمات سواء أ انت باملرادف أو بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ية ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

أستخدم  ذه الوسيلة     ا  صص الثانية, والرا  عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

مضبوطًا نطقًا    يحًا  أعرض لطال ي ع    ذه الوسيلة م ون "أالحظ وأقرأ", وأجعل م يالحظون ال لمات امللونة, و ينطقو ا 

بالش ل, وكذلك نطق أسماء  شارة املفردة واملثناة. وقراءة ال لمات قراءة مع  ة.

وكذلك أعرض ل م م ون " أع  "  ال لمات وأطلب م  م أن يأتوا بمرادف ا, ووضعه    الفراغ املناسب. ومالحظة الصور

واك شاف امل نة من خالل ا.

وأعرض عل  م م ون " أفكر" وأطلب م  م تص يف امل ن ال   تص   للرجل, وال   تص   للمرأة. وكذلك وصف  ل م نة بجملة

مناسبة.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثالثة والسادسة والسا عة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.

أطلب من طال ي الذ اب إ   املكتبة والبحث عن صور للم ن املتنوعة وا  تلفة, وال   ترتبط باإل سان, وا  يوان, والنبات,

و لة, وتص يف ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي    لوحات  عليمية  عض ال لمات ال   اك سبو ا     ذا الدرس, و   الدرس ن السابق ن, وأكت  ا  ش ل خاطئ

وأطلب من الطالب ت  يح ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

شرح مبسط ألسماء اإلشارة

ة ي ج ر ا روابط خ

أجسامنا وصحتنا

ة ي ج ر ا روابط خ

علماء المسلمين وإنجازاتهم في الطب

 صفحة 8 من 16

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii69Ozs9DSAhVElxoKHX2_Ac8QtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiANsDl246-0&usg=AFQjCNHT_1gcd3Os3jtUgMhh4wUDa5b5aQ
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQxpKgtdDSAhXDVBQKHTQeAjsQtwIILDAG&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEMtVlB-tWZk&usg=AFQjCNHQ60oNapSvhrZK6em-astRhOR3QA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzysSXttDSAhWGWRQKHZaADeYQtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLDOm9AWHW_s&usg=AFQjCNEZ1wos3DZgXfYcL4k2lWjfAizVlw


اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlالقواعد واألسس المستخدمة في الزخرفة

ة ي ج ر ا روابط خ

الترادف والتضاد

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس, وأهدف منه قياس الخلفية المعرفية للطالب حول الموضوع؛ وأصنف تالميذي في
مجموعات بناء عليها؛ ألتمكن من تقديم أنشطة تالئم حاجات التالميذ. ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الصور, وعن الحقيبة وما بداخلها؟ الحصة األولى وا
لثالثة: أمهد لهذه الحصة عن طريق اإلتيان بأسماء اإلشارة وأطلب منهم بيان ما هو للمفرد الحصة ا

وماهو للمثنى وماهو للجمع.
لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق أسماء اإلشارة.وكذلك عن معنى االستثناء. الحصة ا

الحصة السادسة:  أمهد لهذه الحصة بكتابة كلمة وأطلب من الطالب اإلتيان بمرادفها.
ة: أمهد لهذه الحصة عن طريق السؤال عن المهن التي يزاولها الرجال, وكذلك ع ب ا س ل ة ا ص ح ال

النساء. 
لثامنة: ويكون ذلك أعرض لهم صورًا وأطلب منهم  أسماء المهن الموجودة في الصور. الحصة ا

ة: عن طريق كتابة كلمات خاطئة على السبورة , وأطلب منهم تصحيحها. ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 

األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, واهدف منه االطمئنا على السير نحو األهداف, وتوجيه المتعلّم,
وتسهيل تقدّمه ,وقدرته على التحكم في الكفاية المستهدفة، واكتشاف مواطن الصعوبة التي يصادفها

التلميذ خالل تعلمه، من أجل ايجاد استراتيجيات تمكنه من التقدم والتحسن, وأقدم لهم تغذية راجعة
تقودهم نحو أهداف الدرس.ويمكن تطبيقه من خالل:

-قراءة النص وحل أسئلة الفهم واالستيعاب ومكون أجيب, واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض
الكلمات في مكون أنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة أسماء اإلشارة وكيفية نطقها. واإلتيان بأمثلة مشابهة لها.
-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, استخراج أسماء اإلشارة

الموجودة في النص,, واستخدام أسلوب االستثناء ب إال, وكتابة أسماء اإلشارة داخل الفراغات المناسبة.
-وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب باإلتيان بمرادفات للكلمات المعروضة, وكذلك اكتشاف

المهنة من خالل صورتها, ووصف كل مهنة بجملة.
-وأيضًا مكون أفكر نستطيع قياس قدرة الطالب على تصنيف األعمال والمهن التي يزاولها الرجل, أو المرأة.

-واإلمالء االختباري يكون هو التطبيق الفعلي لما اكتسبه الطالب من رصيد معرفي, وثروة لغوية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 
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:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 

األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه تحديد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية, واستيعاب جميع
مكوناته وفهمها, وقدرته على تطبيقها, وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء,

وأعزز بها نقاط القوة, وأعالج بها نقاط الضعف.
وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفة الطموح والنظر إلى

األعلى دائمًا, وعدم الكسل , وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .
أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على اإلتيان

بأسماء اإلشارة المناسبة وتكملة الجملة بها,وكذلك القدرة على استخدام أسلوب االستثناء ب إال.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 

األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

لثالث " الطبيبة نورة"الهدف ا ص  ي ن ى التراكيب اللغوية الواردة ف ل ن يتدرب التالميذ ع أ

25الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

      يقوم الطالب بدور  ع   عن نفسه أو عن أحد آخر    ال شاط التعلي   موقف محدد، بحيث يتم ذلك    ب ئة آمنة
و تفاعل مع  خر ن    حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة  و   والثانية.

دور المعلم

يو    املعلم قواعد اللعبة، و رتب ا  موعات وتحديد أدوار اٍلطالب، و تقديم املساعدة والتدخل    الوقت املناسب،
وتقو م مدى فعالية اللعب    تحقيق   داف ال   رسم ا.

أرتب ا  موعات, وأرتب املش د التمثي   , وأحدد الطالب الذين سيقومون   ذا الدور, واملوضوع الذين سيقومون بتمثيله   و
"الطب ب".  وأقدم ل م التغذية الراجعة املباشرة ألداء املش د بصورة جيدة.
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دور المتعلم

البد من ال  ام  ل طالب بالدور ا  دد له، وأن يتكيف مع أفراد مجموعته ال   اخت   ضم  ا، وأن يؤدي دوره ع   أكمل وجه
ح   تضمن نتائج إيجابية   موعته.

يقوم الطالب بأداء املش د الذي  لف  م به, والطالب الذين لم  شار وا  شا دون و ينقدون  داء للظ ور بالش ل املطلوب.
ح   نصل لل دف من ذلك, ونن      أنفس م حب امل ن االصعبة وال   يحتاج ا الوطن.

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحس ن ف م وقدرة الطالب ع   استخدام املعرفة عن طر ق إشراك م    عمليات عقلية تتضمن تحديد أوجه الشبه
و ختالف ب ن العناصر ا  تلفة ومن أك   طرق تحديد أوجه الشبه و ختالف طر ق   املقارنة والتص يف.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة الثامنة.

دور المعلم

تقديم تلميحات داعمة لمساعدة الطالب على تحديد أوجه الشبه واالختالفات؛ مثل: اختيار اثنين من
المصطلحات ذات الصلة، أوالمفاهيم، أوالمشكالت، وتحديد معايير للمقارنة، وتوفير (أو تعليم الطالب كيفية

إنشاء) المخططات الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها. إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على
مهمة جديدة.

أطلب من الطالب صورًا للمهن التي ترتبط باإلنسان, والحيوان, والنبات, واآللة, ومن ثم أجعلهم يصنفونها في
الجداول الموجودة كال على حده.

دور المتعلم

    ضوء نتائج املقارنة. وفقًا لتوجيه املعلم  وصياغة التعميمات. تحديد أوجه الشبه و ختالف بأنفس م، أو 

يقوم املتعلم بتحديد أوجه الشبه ب ن امل ن ال   ترتبط باإل سان وا  يوان والنبات و لة, وكذلك أوجه ا ختالف. ومن ثم
يقوم  عملية التص يف ل ل م نة ع   حدة.

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص الثالثة, والسادسة, والتاسعة.

دور المعلم

أحاول استثارة طالبي, وأطلب منهم القيام بالمهارة, مع األخذ في االعتبار أنماط المتعلمين المختلفة, وفي
هذه الحصص الثالث حاول أن تقوم ب:

م ون أالحظ وأقرأ ( ا  صة الثالثة): أطلب م  م قراءة ا  مل بصوت مع  , وقراءة  ع   عن  ذه ا  ملة, وأ    نطق م.
وكذلك كيفية نطق أسماء  شارة.

وكذلك م ون أع   ( ا  صة السادسة): يدل ع   إتقان الطالب وقدرته ع   استعمال املرادفات, وكذلك مالحظة الصور
واك شاف امل ن ال      الصور .

وم ون  مالء  ختباري ( ا  صة التاسعة): وقدرة الطالب بكتابة ما درسوه و علموه واك سبوه من  ذا املوضوع
واملوضوع ن السابق ن, والكتابة بخط وا   ومقروء, ومضبوط بالش ل.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

الطالب يقوم بأداء امل ارة    امل ونات الثالثة مما يز د من اك سابه للمالحظة, والقدرة ع   القراءة املع  ة,  ونطق أسماء  شارة
شف يًا  ش ل ا ال  يح. وكذلك التعب   

وكتابيًا, والقدرة  ع    تيان بمرادفات ل لمات يأ ي   ا املعلم.  واك شاف امل نة من صور  ا. ومن ثم كتابة  مالء  ختباري
ب ل إتقان وجودة وضبط.

االستقصاءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

يتطلب     ذه  س  اتيجية أن يجمع الطالب بيانات ومعلومات عن موضوع محدد و حاولون الر ط بي  ا إليجاد العالقة ال  
تر ط ا .

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة السا عة.

دور المعلم

اطالع الطالب ع   املوضوعات ال   يناس  ا  ستقصاء ، وح  م ع   اختيار ما يناس  م ، ودرب الطالب ع   مراحل كتابة
 ستقصاء ، وخصص ل ل مرحلة جزء من ا  صة لتوضيح ا وممارس  ا . 

أطلب من الطالب تطبيق  ذه  س  اتيجية ع   م ون أفكر, و ستقصاء عن امل ن ال   تناسب املرأة وال تناسب الرجل,
وكذلك امل ن ال   تناسب الرجل وال تناسب املرأة, وما   امل ن ال    ش   ون ف  ا.

دور المتعلم

القيام  سلسلة تجارب وجمع البيانات الالزمة   ل املش لة وتنظيم ا وتفس   ا، واتباع مراحل  ستقصاء ، وكتابة تقر ر عن
النتائج ال   توصلوا ل ا .

القيام باالستقصاء عن امل ن ال   تناسب املرأة وال تناسب الرجل, وكذلك امل ن ال   تناسب الرجل وال تناسب املرأة, وما  
امل ن ال    ش   ون ف  ا.
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النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

استخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الرا عة وا  امسة.

دور المعلم

أستخدم  ذه  س  اتيجية    م ون ال  اكيب اللغو ة, وأطلب من طال ي محا اة النموذج    "أستخرج", واجعل م  ستخرجون
جميع أسماء  شارة عدا النموذج  ذه. 

و    "أستخدم" يكملون ا  مل  عد دخول "إال" عل  ا, و يان  ست ناء     ل جملة, كما  و مذ ور ل م    النموذج. 

  و   " أحول" أطلب م  م كتابة أسماء  شارة    الفراغات ووضع اسم  شارة املناسبة, محا اة للنموذج.

أقدم ل م التغذية الراجعة ال   تقود م لتعديل  خطاء.

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

 و  ناقشون يقوم  الطالب  بحل ال  اكيب اللغو ة ب ل  مة و شاط و حا ون النموذج, ومن ثم يقارن إجاباته بإجابات زميله.
حول ا, و  ل طبقوا النموذج  ش ل   يح, أم يحتاج إ    عديل و غي  .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

سابقًا, أعرض لطال ي نص" الطب بة أحالم" ع   ال   يل الصو ي , وأطلب م  م التقيد بآداب  ستماع ال    علمو ا 

فاالستماع  عمل ع   تدر ب  فراد ع   حسن  صغاء, وحصر الذ ن, ومتا عة املت لم, وسرعة الف م.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة   و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطالب ي أسئلة الف م و س يعاب ع   م و ي "أجيب " و "أن   لغ  " ع   العروض التقديمية؛  ي يتمكن الطالب من

 جابة ع    سئلة, وكذلك الوصول إ   معا ي ال لمات سواء أ انت باملرادف أو بالتضاد.

وكذلك أعرض ل م ال  اكيب اللغو ية ( أستخرج/ أستخدم/ أحول) للوصول إ   أ داف  ذا امل ون.

أستخدم  ذه الوسيلة     ا  صص الثانية, والرا  عة وا  امسة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

مضبوطًا نطقًا    يحًا  أعرض لطال ي ع    ذه الوسيلة م ون "أالحظ وأقرأ", وأجعل م يالحظون ال لمات امللونة, و ينطقو ا 

بالش ل, وكذلك نطق أسماء  شارة املفردة واملثناة. وقراءة ال لمات قراءة مع  ة.

وكذلك أعرض ل م م ون " أع  "  ال لمات وأطلب م  م أن يأتوا بمرادف ا, ووضعه    الفراغ املناسب. ومالحظة الصور

واك شاف امل نة من خالل ا.

وأعرض عل  م م ون " أفكر" وأطلب م  م تص يف امل ن ال   تص   للرجل, وال   تص   للمرأة. وكذلك وصف  ل م نة بجملة

مناسبة.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صص الثالثة والسادسة والسا عة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية
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الوسيلة التعليمية

 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.

أطلب من طال ي الذ اب إ   املكتبة والبحث عن صور للم ن املتنوعة وا  تلفة, وال   ترتبط باإل سان, وا  يوان, والنبات,

و لة, وتص يف ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثامنة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

الوسيلة التعليمية

  يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.

أعرض لطال ي    لوحات  عليمية  عض ال لمات ال   اك سبو ا     ذا الدرس, و   الدرس ن السابق ن, وأكت  ا  ش ل خاطئ

وأطلب من الطالب ت  يح ا.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة التاسعة.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

شرح مبسط ألسماء اإلشارة

ة ي ج ر ا روابط خ

أجسامنا وصحتنا

ة ي ج ر ا روابط خ

علماء المسلمين وإنجازاتهم في الطب

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlالقواعد واألسس المستخدمة في الزخرفة

ة ي ج ر ا روابط خ

الترادف والتضاد

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به في بداية الدرس, وأهدف منه قياس الخلفية المعرفية للطالب حول الموضوع؛ وأصنف تالميذي في
مجموعات بناء عليها؛ ألتمكن من تقديم أنشطة تالئم حاجات التالميذ. ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الصور, وعن الحقيبة وما بداخلها؟ الحصة األولى وا
لثالثة: أمهد لهذه الحصة عن طريق اإلتيان بأسماء اإلشارة وأطلب منهم بيان ما هو للمفرد الحصة ا

وماهو للمثنى وماهو للجمع.
لرابعة والخامسة: ويكون ذلك عن طريق أسماء اإلشارة.وكذلك عن معنى االستثناء. الحصة ا

الحصة السادسة:  أمهد لهذه الحصة بكتابة كلمة وأطلب من الطالب اإلتيان بمرادفها.
ة: أمهد لهذه الحصة عن طريق السؤال عن المهن التي يزاولها الرجال, وكذلك ع ب ا س ل ة ا ص ح ال

النساء. 
لثامنة: ويكون ذلك أعرض لهم صورًا وأطلب منهم  أسماء المهن الموجودة في الصور. الحصة ا

ة: عن طريق كتابة كلمات خاطئة على السبورة , وأطلب منهم تصحيحها. ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

 صفحة 13 من 16

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii69Ozs9DSAhVElxoKHX2_Ac8QtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiANsDl246-0&usg=AFQjCNHT_1gcd3Os3jtUgMhh4wUDa5b5aQ
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQxpKgtdDSAhXDVBQKHTQeAjsQtwIILDAG&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEMtVlB-tWZk&usg=AFQjCNHQ60oNapSvhrZK6em-astRhOR3QA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzysSXttDSAhWGWRQKHZaADeYQtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLDOm9AWHW_s&usg=AFQjCNEZ1wos3DZgXfYcL4k2lWjfAizVlw
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/65586?lessonId=86397
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKiv2puNDSAhXCOhQKHXSXBLkQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fzein1819.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fblog-post.html&usg=AFQjCNGw5GQ88dOMM73_BQiYwFuqushfDw


:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 

األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أقوم به أثناء التعلم, ويكون مستمرًا, واهدف منه االطمئنا على السير نحو األهداف, وتوجيه المتعلّم,
وتسهيل تقدّمه ,وقدرته على التحكم في الكفاية المستهدفة، واكتشاف مواطن الصعوبة التي يصادفها

التلميذ خالل تعلمه، من أجل ايجاد استراتيجيات تمكنه من التقدم والتحسن, وأقدم لهم تغذية راجعة
تقودهم نحو أهداف الدرس.ويمكن تطبيقه من خالل:

-قراءة النص وحل أسئلة الفهم واالستيعاب ومكون أجيب, واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض
الكلمات في مكون أنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة أسماء اإلشارة وكيفية نطقها. واإلتيان بأمثلة مشابهة لها.
-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, استخراج أسماء اإلشارة

الموجودة في النص,, واستخدام أسلوب االستثناء ب إال, وكتابة أسماء اإلشارة داخل الفراغات المناسبة.
-وفي مكون التعبير الكتابي أقيس قدرة الطالب باإلتيان بمرادفات للكلمات المعروضة, وكذلك اكتشاف

المهنة من خالل صورتها, ووصف كل مهنة بجملة.
-وأيضًا مكون أفكر نستطيع قياس قدرة الطالب على تصنيف األعمال والمهن التي يزاولها الرجل, أو المرأة.

-واإلمالء االختباري يكون هو التطبيق الفعلي لما اكتسبه الطالب من رصيد معرفي, وثروة لغوية.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 

األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, وأهدف منه تحديد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية, واستيعاب جميع
مكوناته وفهمها, وقدرته على تطبيقها, وأقدم لهم تغذية راجعة أثبت بها المعلومات, وأزيل بها األخطاء,

وأعزز بها نقاط القوة, وأعالج بها نقاط الضعف.
وأستخدم أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفة الطموح والنظر إلى

األعلى دائمًا, وعدم الكسل , وكذلك قياس مدى تحقق أهداف كل مكون في هذا الدرس .
أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس, كالقدرة على اإلتيان

بأسماء اإلشارة المناسبة وتكملة الجملة بها,وكذلك القدرة على استخدام أسلوب االستثناء ب إال.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 
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األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

نوع من التقويم, وأهدف منه إلى التأكد من فهم مكونات الدرس جميعها, والقدرة على تطبيقها, واإلتيان بأ
مثلة من إنشائهم، مع إعطائهم فرصة المبادرة,وتحسين وزيادة تحصيلهم. ويربط خبراتهم السابقة

بالالحقة, وكذلك تعزيز قدرات الطالب على
التعلم الذاتي, وتحسين قراءاتهم وكتاباتهم.

 واالستفادة من األنشطة التدريبات الموجودة في كتاب الطالب, وكتاب النشاط ص(51-52-53) وأقيس
قدرةالطالب على تطبيق جميع مكونات الدرس بال استثناء.

ن التكاليف المنزلية م 45ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:الترتيب بِاألَقَلِّ ايَة  ا بِدَ الْصَّوْتِيَّ لَهَ الْتَّقْطِيعِ  حَسََب  الْتَّالِيَةَ  الْكَلِمَاتِ  رَتَِّب 

:اختيارات من متعدد مَادَّةَ تُحِبُّ  نُورَةُ 

:اختيارات من متعدد  " اإلِسْعَافَاتِ  حَقِيبَةَ  أْخُذِي  أَْن تَ نُورَةُ  ا  َ تَنْسَْي ي " ال  جُمْلَةِ  قَائُِل 

األَلَِم"اختيارات من متعدد " كَلِمَُة  نِي  تَعْ

.اختيارات من متعدد ا رً اسِ . يَ . . . . . . . الْبَّرِ  لَى  األُسْرَةُ إِ خَرَجَِت 

:اختيار من متعدد صَحِيحَةً كِتَابَةً  الْمَكْتُوبَةِ  اإلِشَارَةِ  أَسْمَاءَ  اِخْتَرْ 

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْجُمْلَةِ الَّ لَى  اإلِشَارَةِ إِ اِسَْم  اِسْحَْب 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

التطوير الذاتي
التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-

التربية المهنية-ثقافة العمل-التطوير الذاتي
البد لكل طالب أن يكون طموحًا

الرياضة و الصحة
التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-

التربية الصحية والنسوية-الصحة العامة-الرياضة و
الصحة

الصحة والمحافظة عليها أمر مهم ويجب على
الطالب تعلمه

الدرس (2) أمير األطباء أبو
بكر الرازي

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-من علماء

المسلمين-الدرس (2) أمير األطباء أبو بكر الرازي

اإلتيان بعلماء المسلمين وإنجازاتهم مما يولد لدى
الطالب تطلعًا وطموحا كبيرا.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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أحرص على نطق الطالب في القراءة, وأصحح لهم ذلك.
التعبير الشفهي والكتابي هو الغاية التي يسعى المعلم إلى الوصول إليها.

عند البدء في مكون التراكيب اللغوية أجعل الطالب هم من يقومون بالحل والنطق,
والتحويل, وكذلك نطق الظاهرة الصوتية ( أسماء اإلشارة).

يحوي كتاب النشاط تدريبات وأنشطة تؤدي أيضًا إلى مزيد من اإلجادة واإلتقان.
التدريب والمران يؤدي إلى إمالء اختباري متقن للطالب جميعهم.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية ما بين تعلم تعاوني, وتعلم ذاتي, وتمثيل
األدوار.وكذلك إتقان للمهارة؛ والنمذجة والمحاكاة, وأوجه الشبه واالختالف؛ كي تصل

أهداف الدرس لطالبي بيسر ووضوح.
أنوع في وسائلي التعليمية فتارة أستخدم العروض التقديمية, وتارة أخرى أستخدم

الصورالتعليمية, وثالثة عارض البيانات, ورابعة أستخدم مكتبة المدرسة للبحث
واالطالع, وخامسة اللوحات التعليمية مما يجذب انتباه الطالب للدرس, ويقودهم إلى

حلول إبداعية للمشكالت التي تعترض طريقهم.
أنوع في أساليب تقويمي, فمرة من قبلي, وأخرى تقويم أقران, وثالثة تقويم ذاتي.

أنوع في أنشطتي مابين شفهيًا مرة, وأخرى كتابيًا.

المصادر

كتاب: القانون في الطب.                 المؤلف: ابن سينا.
كتاب: موسوعة الطب النبوي.             المؤلف: الحافظ أبي نعيم االصفهاني

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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