اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالالالل ليوال وا رجالالاالا -أو نسالالا فالالاهميل لالالدورهم فالالا الحيالالاة،
واعيل بعقيدتهم مدافعيل عنها وعامليل فا ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال ورية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فا المملكة ويدفع هذه الخطط مل نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو ي تغا مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته  ،كما ي تغالالا مصالاللحة الجماعالالة باإلفالالادة ممالالا يتعلمالاله
األفراد لتطوير المجتمع بصورتيل :
أ ) م اشالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة و لالالالالالالالالالالالالالالالالالال مالالالالالالالالالالالالالالالالالالل خالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالهام فالالالالالالالالالالالالالالالالالالا اإلنتالالالالالالالالالالالالالالالالالالا والتنميالالالالالالالالالالالالالالالالالالة .
ل ) غير م اشرة و ل مل خالل القضا على األمية  ،ونور الوعا لدى جميع أبنا األمة بوكل يضمل لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية فا بنا مجتمعاتهم .

الهداف الخاصة للمادة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اكتسال المتعلم القدرة على التفكير الناقد وتوظيالالا العقالالل اإلنسالالانا فالالا حالالل اإلشالالكاليات و الالياغة الموالالكالت واتخالالا القالالرارات وال حالالف عالالل أفضالالل ال الالدائل
والحلول .
اكتسال المتعلم قدرات خا ة فا الذكا والتفكير إلى جانب قدرات الفعل والممارسة.
اكتسال المتعلم لمهارة طرح السؤال والتمكل مل أدوات تمحيص المعطيات وتحليل ال يانات.
اكتسال المتعلم القدرة على الحجا وال رهنة واالستدالل المنطقا  ،وكيفية حل الموكالت علميا ،معتمدا على قرارات مدروسة بتأن وبعد نظر.
تنمية حب المعرفة والرغ ة فا التعلم ع ر الحوار والمناقوة والتقصا بعقلية منفتحة على اآلخر نابذة لكل اشكال التفرد بالرأي والتعصب الفكري واالنسياق
ورا الذهل المنغلق.
المساهمة فا تأ يل قيم المجتمع التا ين غا أن تقوم على التسامح واحترام اآلخر والتعاون الخالق ل نا المستق ل.
تمكيل مهارات المتعلم فا التفكير وإعمال العقل لمواجهة التغيرات التا تحدث فالالا العالالالم فالالا مختلالالا الميالالاديل والحصالالانة مالالل األفكالالار الهدامالالة خا الالة مالالل
االنفتاح اإلعالما.
تحصيل هوية المتعلم الدينية والوطنية والمجتمعية والثقافية مل االنزالق ورا الخداع المعرفا والوهم واألكا يب والتطرف.

توزيع منهج مادة

سبوع

1

االحد
1443/1/21هال

الخيس
1443/1/25هال

الدرس الول :التفكير ومستوياته

( التفكير الناقد)

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي االول  -العام الدراسي ( 1443هـ )

االحد
1443/1/28هال

السبوع

2

الخميس
1443/2/2هال

الدرس الول :التفكير ومستوياته

السبوع

3

االحد
1443/2/5هال

الخميس
1443/2/9هال

معنى التفكير الناق د وخطواته

السبوع

4

االحد
1443/2/12هال

الثالثا
1443/2/14هال

معنى التفكير الناقد وخطواته
الربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

سبوع

5

االحد
1443/2/19هال

الخميس
1443/2/23هال

معايير التفكير الناقد

االحد
1443/2/26هال

السبوع

6

الخميس
1443/3/1هال

السبوع

7

صفات المفكر الناقد

االحد
1443/3/4هال

الخميس
1443/3/8هال

مهارات التفكير الناقد

السبوع

8

الثالثا
1443/3/13هال

الخميس
1443/3/15هال

مهارات التفكير الناقد
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

سبوع

9

االحد
1443/3/18هال

الخميس
1443/3/22هال

التفكير الناقد وطرح السئلة

االحد
1443/3/25هال

السبوع

األربعا
1443/3/28هال

محددات التفكير الناقد وضوابطه

10

السبوع

11

االحد
1443/4/2هال

الخميس
1443/4/6هال

محددات التفكير الناقد وضوابطه

السبوع

12

االحد
1443/4/9هال

الخميس
1443/4/13هالال

مراجعة وتقييم

الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

سبوع

13

االحد
1443/4/16هال

الخميس
1443/4/20هال

اختبارات

بداية الدراسة للطالل للفصل الدراسا األول 1443/01/21هال 2021/08/29 -م
1443/02/16-15هال 2021/09/23-22 -م
إجازة اليوم الوطنا
1443/04/16هال 2021/12/30 -م
بداية اخت ار الفصل الدراسا األول
1443/04/20هال 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسا األول

معلمة المادة:
أ/
.......................................................................

إجازة نهاية أس وع مطولة
1443/03/12-11هال 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أس وع مطولة
1443/03/29هال 2021/11/04 -م

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ......................................................................../

أ............................................................................/

موضوع الدرس
الصف
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
الهداف السلوكية

المادة
الدرس الول :التفكير ومستويات ه
المكتسبات
التفكي
والمفردات الجديدة
الثالث المتوسط
○ أجهزة عرض ○ جهاز تسجيل ○ نماذج وعينات ○ مجسمات ○ صور ○ لوحات ورسومات ○فلم تعليمي ○ مراجع ودوريات ○أخرى............
ﺱ وضحي املقصود ابلتفكي؟
التفكير الناقد

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )
متهيد :ورد يف القرآن الكرمي احلث على إعمال العقل وأمهية التأمل والتفكي يف قوله تعاىل( :قل هل
يستوى األعمى والبصي أفال تتفكرون).

يظل اإلنسان يف
عقلي مييّ ْز اإلنسان .وهوسبب تق ّدمه ّ
وتطوره .وبدونه قد ٌ
أقرأ ( : )1إ ّن التفكي نشاط ّ

كحل مشكلة مميّنة أو
حالة من اهلمجية والبدائيّة .التفكي عملية ينظم هبا املقل خرباته بطريقة جديدةٌ .

إدراك عالقة جديدة بني أمرين أو أكثر .وينتمي التفكي بذلك إىل أعلى مستوايت التنظيم املعربية .وهو

أن توضح الطالبة معىن التفكي

متعاما عليه جملموعة مع ّقدة من العمليّات العقليّة كالتذ ّكر
مستوى إدراك العالقات ,فالتفكي ليس إال امسًا ً

أن تبني الطالبة بعض أمناط التفكي

نستدل على طريقنا فيه.

نتعرف هبا على العامل .ونتعلّم كيف
والتجريد والتخيّل والذكاء واالستدالل واالستجابة ...وهي عمليّات ّ

أن تستنتج الطالبة معوقات

أفهم وأحلل  :كتاب الطالبة ص 11

التفكي

والرتكيب واالبتكار ،وهو كذلك مراتب ففيه البسيط وفيه املركب ،فشارد الذهم واملنعزل يفك ويتأمل،

أن تذكر الطالبة مستوايت التفكي

أتدرب ( :)1التفكي نشاط ذهين اجتماعي عصيب يتجلى من خالل عدة مهارات كالتذكر والتحليل
واألقدر من أقرانك على جتاوز الصعوابت وحل املشكالت يفكر.. .كتاب الطالبة ص 13

اليوم
التاريخ
الحصة

الحد

اإلثنين

إجراءات التعليم و التعلم

❖ أسلط األضواء على بعض أمناط التفكي
❖ أستعني مبجموعة من الشرائح التعليمية اليت تعرض
بواسطة جهاز الربوجكتور أوضح هبا مستوايت التفكي

❖ أطلب من الطالبات تصميم خريطة مفاهىم توضح وضحي معىن التفكي
املفردات اليت تشكل معىن التفكي
❖ أكلف الطالبات بعمل حبث بسيط ال يزيد عن صفحة
حول أمهية التفكي
❖ أوزع على الطالبات ورقة العمل اخلاصة ابلدرس،
أكلفهن بقراءة الورقة برتكيز ومن مث حماولة حلها بشكل
يسهم يف تديد نقاط القوة ونقاط الضعف والعمل
على تالفيها.

مستويات التفكير
التقويم الختامي

تقويم الهدف

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل مجموعة
األنشطة واإلجراءات التالية :
❖ أتناقش مع الطالبات حول معىن التفكي

جاد بغرض تقومي الطالبات لتحصيلهن بشكل رقمي

حل أسئلة الدرس

الثالثاء

الربعاء

الخميس

الواجب المنزلي

حل أسئلة كتاب الطالبة

بيين بعض أمناط التفكي
استنتجي معوقات التفكي
اذكري مستوايت التفكي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
التحاضي الحديثة
يرس مؤسسة
ر
www.mta.sa
التفكي الناقد
تحاضي مادة
أن تقدم كل ما يخص
ر
ر
اس األول
لعام  1443ـه للفصل الدر ي
تحضي  +توزي ع  +أهداف
ر

التحاضي
أنواع
ر
ر
ر
اسياتيجيات ر ز
تحضي بطاقات
االسياتيجيات الحديثة  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس +
اللير  +الطريقة البنائية +
ر

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه

+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات

رز
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس (من  48ساعة اىل  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ر ً
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 50ريال
سعر المادة مع ي
الس دي طباعة ملونة 100ريال
سعر المادة مع ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي

التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال
يمكنكم طلب دوسيه
ر

عل أرقام
تواصل معنا ر
عي الواتس أو الهاتف ي
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

التحاضي الحديثة”
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة
ر
====================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
====================
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ري

====================
األهل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
______________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
______________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
______________________________

بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
______________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
______________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
______________________________
بنك االنماء

68202882885000
)(اي بان
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

