تحضير مادة التفكير الناقد
المرحلة المتوسطة
( الصف الثالث متوسط )
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

 - 1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب ليشبوا رجاال ا -أو نساا فااهمي لادورهم فا
الحياة ،واعي بعقيدتهم مدافعي عنها وعاملي ف ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 - 2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فا المملكاة ويادفع ها الخطاط ما نجاا
إلى نجا .
 - 3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغ مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليماا اافياا مفيادا ل اتاه  ،اماا يبتغا مصالحة الجماعاة باإلفاادة
مما يتعلمه األفراد لتطوير المجتمع بصورتي :
أ ) مباشاااااااااااااااااااااارة و لاااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااا خااااااااااااااااااااااالل اإلسااااااااااااااااااااااهام فاااااااااااااااااااااا اإلنتااااااااااااااااااااااا والتنميااااااااااااااااااااااة .
ب ) غير مباشرة و ل م خالل القضا على األمية  ،ونشر الوع
ودورا أاثر فاعلية ف بنا مجتمعاتهم .

لدى جميع أبنا األمة بشكل يضم لهم حياة واعية مستنيرة
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-4
-5
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-7
-8

ااتساب المتعلمة القدرة على التفكير الناقد وتوظيف العقال اإلنساان فا حال اإلشاكاليات و اياغة المشاكالت واتخاا القارارات والبحاا عا أفضال البادائل
والحلول .
ااتساب المتعلمة قدرات خا ة ف ال اا والتفكير إلى جانب قدرات الفعل والممارسة.
ااتساب المتعلمة لمهارة طر السؤال والتمك م أدوات تمحيص المعطيات وتحليل البيانات.
ااتساب المتعلمة القدرة على الحجا والبرهنة واالستدالل المنطق  ،وايفية حل المشكالت علميا ،معتمدا على قرارات مدروسة بتأن وبعد نظر.
تنمياة حاب المعر فاة والرغباة فا الاتعلم عباار الحاوار والمناقشاة والتقصا بعقلياة منفتحاة علاى اآلخاار نابا ة لكال اشاكال التفارد باالرأ والتعصاب الفكاار
واالنسياق ورا ال ه المنغلق.
المساهمة ف تأ يل قيم المجتمع الت ينبغ أن تقوم على التسامح واحترام اآلخر والتعاون الخالق لبنا المستقبل.
تمكي مهارات المتعلمة ف التفكير وإعمال العقل لمواجهة التغيرات الت تحدث ف العاالم فا مختلاف المياادي والحصاانة ما األفكاار الهداماة خا اة ما
االنفتا اإلعالم .
تحصي هوية المتعلمة الدينية والوطنية والمجتمعية والثقافية م االنزالق ورا الخداع المعرف والوهم واألاا يب والتطرف.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( التفكير الناقد )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث متوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الدرس األول :التفكير الناقد ومهارات القراءة

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس  1443/5/12هـ

الدرس األول :التفكير الناقد ومهارات القراءة

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس  1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس  1443/5/26هـ

الدرس الثالث :التفكير الناقد والصورة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الدرس الرابع :التفكير المنهجي حاجة إنسانية

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس  1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس  1443/6/17هـ

الدرس الرابع :التفكير المنهجي حاجة إنسانية

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس  1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

الدرس الخامس :التفكير المنطقي وأهميته
الدرس الخامس :التفكير المنطقي وأهميته
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الدرس السادس :قوانين الفكر األساسية

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس  1443/7/16هـ

الدرس السابع :القضايا المنطقية وأنواعها

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الدرس السابع :القضايا المنطقية وأنواعها
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس  1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الدرس الثاني :التفكير الناقد واإلعالم
االحد اجازة مطولة

االختبارات

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
 1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني  1443/06/13هـ 2022/01/16-م
 1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

موضوع الدرس

التفكيرالناقد ومهارات القراءة

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلواية

أجهزة عرض جهاز تسجيل
ﺱ ما خصائص القراءة الناقدة ؟

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
 نما

وعينات

التاريخ
الحصة
الفصل

التفكير الناقد
مهارات القراءة

مجسمات  ور لوحات ورسومات

األنشطة

المحتوى وفرض الدرس

فيلم تعليم

مراجع ودوريات أخرى.......

تقييم الهدف

استراتيجيات التعليم البديلة

أقرأ ( : )1لست أهوى القراءة آلكتب  ،وال آلزداد عمراً في تقدير الحساب ..و إنما
أهوى القراءة آلن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا  ،وحياة واحدة ال تكفيني  ،وال

أن توضح الطالبة خصائص
القراءة الناقدة
أن تميز الطالبة بين القراءة
السلبية والقراءة النشطة .
أن تستنتج الطالبة عالقة
القراءة بالتفكير الناقد.

تحرك كل ما في ضميري من بواعث الحركة ....
أفهم وأحلل ( :)3كتاب الطالبة ص 115

 oحل المشكالت

أتدبر ( :)1الوقت أثمن ما في حياة المرء  ..تتفاوت المدارك واآلفهام  ،فهناك
الموهوب والذك ي وضدهما ولكن مما ال شك فيه بلغ من الذكاء والفهم – فال بد له

 oاالاتشاف واالستقصا

من وجود قاعد تقوم عليها أفكاره التي هي حصيلة ما تختزنه ذاكرته من معلومات...
ص 116
أفكر و أتدبر  :ال تعني الكتب عن تجارب الحياة  ،والتغني التجارب عن الكتب ،
آلننا نحتاج إلي قسط من التجربة لكب نفهم حق الفهم  ،أما أن التجارب ال تغني عن
الكتب  ،فذلك آلن الكتب هي تجارب أالف السنين في مختلف اآلمم والعصور
واليمكن أن تبلغ تجربة الفرد الواحد أكثر من عشرات النسنين ...كتاب الطالبة ص
120
أتدرب (  :)2النص يتطرق إلي قضية إغالق المطاعم والمقاهي واآلسواقعند انتشار
عدوي خطيرة  .لست مع دعوات عودة إعالق المطاعم والمقاهي واآلسواق ..كتاب

أدوات التقويم
التقويم الختام

الطالبة ص 121
أتدرب وأقيم مكتسباتي :كتاب الطالبة ص123

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
حل أسئلة الكتاب

حل تدريبات الكتاب
الخا ة بالدرس
..................

 oالصف ال هن
 oالخرائط ال هنية
 oالتعلم ال ات
 oالتعلم التعاون

وضحي خصائص القراءة الناقدة
.
ميزي بين القراءة السلبية

والقراءة النشطة .
ميزي بين حرية التعبير البناءة

والغير بناءة
استنتجي عالقة القراءة بالتفكير
الناقد .

 oأخرى........

المالحظة المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
الواجب المنزل
حل أسئلة كتاب الطالب

األخوة المعلمي والمعلمات
َّللا او اب ار اااتُ ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة التفكير الناقد
للفصل الدراس الثان  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع المل عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نمو الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
اتاب الطالبة و دليل المعلمه

+
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

+
أسئلة وأجوبة برنامج حس لجميع الفترات
+
اثرا ات

شر متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التو يل للرياض والخر مجانا
لم هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيداس
)م  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم ا ل تسجيل الطلب
إلكترونيا ا ع طريق الرابط
www.mta.sa/c
ا ل يمكننا التو يل ع االيميل او الفيداس لجميع مدن المملكة
)س د _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم

ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على س د

 20لاير

سعر المادة ع طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع الس د طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع الس د طباعة ملونة  100لاير
لم هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيداس المستعجل
اعمال منصة مدرست االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحم العتيب "
==========================
الراجح
129000010006086326718
ا بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718

---------------------------------------------البن األهل
21065828000106
ا بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
ا بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940
ا بان
SA3520000002052558759940
----------------------------------------------

البن السعود الفرنس
K2213000185
ا بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البالد
900127883010006
ا بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعود لإلستثمار
0101001926001
ا بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن الجزيرة

030680161166001
ا بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن االنما
68202882885000
ا بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتوا ل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احد االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

