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

 - 1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهاات والقايا المرغوباة لادط الطاالب لي ابوا رجااالا  -أو نساا فااهمي
لدورها في الحياة ،واعي بعقيدتها مدافعي عنها وعاملي في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 - 2توفير الكوادر الب رية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدا خطط التنمية الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطاط ما
نجاح إلى نجاح.
 - 3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته  ،كماا يبتغاي مصالحة الجماعاة
باإلفادة مما يتعلمه األفراد لتطوير المجتمع بصورتي :
أ ) مبا اااااااااااااااااارة وذلاااااااااااااااااا ماااااااااااااااااا خااااااااااااااااااالل اإلسااااااااااااااااااهاا فااااااااااااااااااي اإلنتااااااااااااااااااا والتنميااااااااااااااااااة .
ب ) غير مبا رة وذل م خالل القضا على األمية  ،ون ر الوعي لدط جميع أبنا األمة ب كل يضم لها حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بنا مجتمعاتها .

األهداف الخاصة للمادة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اكتساب المتعلمة القدرة على التفكير الناقد وتوظيف العقل اإلنساني في حل اإل كاليات وصياغة الم كالت واتخاذ القارارات والبحاث عا
أفضل البدائل والحلول .
اكتساب المتعلمة قدرات خاصة في الذكا والتفكير إلى جانب قدرات الفعل والممارسة.
اكتساب المتعلمة لمهارة طرح السؤال والتمك م أدوات تمحيص المعطيات وتحليل البيانات.
اكتساب المتعلمة القدرة على الحجا والبرهنة واالستدالل المنطقي  ،وكيفية حل الم اكالت علمياا ،معتمادا علاى قارارات مدروساة بتا
وبعد نظر.
تنمياة حاب المعرفاة والرغباة فاي الاتعلا عبار الحاوار والمناق اة والتقصاي بعقلياة منفتحاة علاى اآلخار ناباذة لكال ا اكال التفارد بااالرأ
والتعصب الفكر واالنسياق ورا الذه المنغلق.
المساهمة في ت صيل قيا المجتمع التي ينبغي أ تقوا على التسامح واحتراا اآلخر والتعاو الخالق لبنا المستقبل.
تمكي مهارات المتعلمة في التفكير وإعمال العقل لمواجهة التغيرات التي تحادث فاي العاالا فاي مختلاف المياادي والحصاانة ما األفكاار
الهدامة خاصة م االنفتاح اإلعالمي.
تحصي هوية المتعلمة الدينية والوطنية والمجتمعية والثقافية م االنزالق ورا الخداع المع رفي والوها واألكاذيب والتطرف.
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اسا 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 القرا ة

2

االحد  1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الدرس األول التفكير الناقد ومهارات القرا ة

3

االثني  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 م 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

الثالثا 1443/6/29هـ

الدرس الخامس التفكير المنطقي وأهميته
الدرس الخامس التفكير المنطقي وأهميته
األربعا والخميس إجازة مطوله

9

االحد  1443/7/5هـ

الخميس  1443/7/9هـ

الدرس السادس قواني الفكر األساسية

10

االحد  1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الدرس السابع القضايا المنطقية وأنواعها

11

االحد  1443/7/19هـ

الثالثا  1443/7/21هــ

الدرس السابع القضايا المنطقية وأنواعها
األربعا 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 واإلعالا
االحد اجازة مطولة

االختبارات

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

م

إلى

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ُّلا
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّا
الن ط

التفكيرالناقد ومهارات القرا ة

موضوع الدرس

ﺱ ما خصائص القراءة الناقدة ؟
سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

التاريخ
الحصة
الفصل

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

 أسلط األضواء على أهمية التميز بين القراءة السلبية والقراءة النشطة.

الخبرات السابقة

مراجعة ما سبق دراستة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

بالتفكير الناقد .

 أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،أكلفهن بقراءة الورقة بتركيز ومن ثم محاولة حلها
بشكل جاد بغرض تقويم الطالبات لتحصيلهن بشكل رقمي يسهم في تحديد نقاط القوة ونقاط

الضعف والعمل على تالفيها.

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية ع الدرس
أحل أسئلة تقويا الدرس واألن طة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
 Oاالختبارات ال فوية  Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة  Oالمناق ة

وضحي خصائص القراءة الناقدة .

ميزي بين القراءة السلبية والقراءة النشطة .

تقويم بنائي تقويم ختامي

الناقد.

 أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية التي تعرض بواسطة جهاز البروجكتور أوضح بها عالقة القراءة

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أن تميز الطالبة بين القراءة السلبية والقراءة

 أتناقش مع الطالبات حول خصائص القراءة الناقدة.

التقويم

تقويم قبلي

أن توضح الطالبة خصائص القراءة الناقدة

تتحقق أهداف هذا الدرس م خالل مجموعة األن طة واإلجرا ات التالية

أن تستنتج الطالبة عالقة القراءة بالتفكير

االثني

األربعا

 تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي  التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

النشطة .

اليوا

األحد

الثالثا

الخميس

استنتجي عالقة القراءة بالتفكير الناقد .

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

استماع

تحدث

قراءة

 Oالتدريبات  Oاألن طة  Oالواجبات المنزلية O

كتابة

أخرط..............

تفكير

األخوة المعلمي والمعلمات
َّللا او اب ار اكاتُ ُه
س االاُ اعلاي ُك ْا اورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أ تقدا لكا جميع ما يخص مادة التفكير الناقد
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات م روع المل عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلا الن ط الجديد  +بطافات تخطيط
الدروس  +نموذ الجوف

المرفقات

ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويا والمهارات حسب نظاا نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيا
+
أسئلة وأجوبة برنامج حس لجميع الفترات
+
اثرا ات

رح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخر مجانا
لم ها خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

)م  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكا كذل تسجيل الطلب
إلكترونيا ا ع طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل ع االيميل او الفيدكس لجميع مد المملكة
)سي د _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكا
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي د

 20لاير

سعر المادة ع طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي د طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي د طباعة ملونة  100لاير
لم ها خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقاا حسابات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسابات بنو بإسا "سعد عبدالرحم العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
ا با
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلي
21065828000106
ا با
SA0610000021065828000106

---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
ا با
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940
ا با
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعود الفرنسي
K2213000185
ا با

SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البالد
900127883010006
ا با
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعود لإلستثمار
0101001926001
ا با
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن الجزيرة
030680161166001

ا با
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن االنما
68202882885000
ا با
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احد االرقاا التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025

