مادة التفكير الناقد
المرحلة المتوسطة
( الصف الثالث متوسط )
التحضير بطريقة الوحدات مشروع الملك عبدهللا

أهداف التعليم في المملكة

 - 1غرررا العقيرردة ايسررلمية الصررحيحة والمعررارف والمهررارات المفيرردة واهتتاهررات والقرريم المرغوبررة لررد
الطلب ليشبوا رتاها  -أو نساء فاهمين لدورهم فري الحيراةو واعرين بعقيردتهم مردافعين عنهرا وعراملين فري
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 - 2تروفير الكرروا در البشرررية اللةمررة لتطرروير المتتمر

اقتصرراديا واتتماعيرا وثقافيررا بمررا يخرردم خطررط التنميررة

الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 - 3الحرص على مصلحة الفرد والتماعة معا و فهو يبتغي مصلحة الفرد من خلل تعليمر تعليمرا كافيرا مفيردا
لذات و كما يبتغي مصلحة التماعة بايفادة مما يتعلم األفراد لتطوير المتتم بصورتين :
أ ) مباشرررررررررررة وذلررررررررررك مررررررررررن خرررررررررررلل ايسررررررررررهام فرررررررررري اينترررررررررررا والتنميررررررررررة .
ب ) غير مباشرة وذلك من خلل القضاء على األمية و ونشر الوعي لد تمي أبناء األمة بشكل يضرمن
لهررررررررم حيرررررررراة واعيررررررررة مسررررررررتنيرة

ودورا أكثررررررررر فاعليررررررررة فرررررررري بنرررررررراء متتمعرررررررراتهم .

األهداف الخاصة للمادة

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

االب اا

اكتساب اامتتلمتاااامرا علا ماتاامت الااااموبوا ا العلاااااملرا اا حسابحشاااشاتا اا غاابملب ا
امتشاال ا ااخبذاامرااعا ا امبحثا ناأاض اامب ائ ا امحمللا.ا
اكتسب اامتتلمتااو عا اخب اااشاامذك بءا امت الااإمتاجبحباو عا اام ل ا امتتبعسا.
اكتسب اامتتلمتاامتهبعلاطاحاامسؤالا امتتانامناأد ا ااتحلصاامتلطلب ا احمل اامبلبحب .
اكتسب اامتتلمتااامر علا متاامحجاب ا امبانوااا اتسات تلاامتوطراشايا كل لاااتا اامتشااال ا متلابيا
ملتت اا متاوااعا ام ع ساابتأنا بل احظا.
اوتلااتباامتلااااا اما باااااشااماتلمرا باااامحالاعا امتوبوشااا امترياشابلرملااامو تحااا ماتاا خااا
حببذلاما ااغابلاامت اداببماأيا امتليباام اايا اتحسلبقا عاءاامذنناامتوغمق.
امتسبنتاااشااأ ل اولراامتجتتعاامتشايوبغشاأناارلما متاامتسابم ا اتتاااماا خااا امتلاب ناامخاالقا
مبوبءاامتسترب .
اتالنامهبعا اامتتلمتاااشاامت الاا إ تبلااملر امتلاجهااامتغلاا اامتشااح ثااشااملابمراااشامختمااا
امتلبدينا امحيبحاامنااألاابعاامه امااخب اامنااتح تبحاا المش.
احيالنانلياااامتتلمتااااام يولااا املطولاااا امتجتتللااا امنربالاااامانااتحاااتقا عاءاامخا ا اامتلااااشا
املنرا األكبذيبا امتطاف.

معلومات عن المعلمة

 اهسم
 المؤهل
 التخصص
 الصفوف التي تدرسها
 مواد التدريا
 أسم المدرسة

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرا

التاريخ

توقي المعلمة

توقي المديرة

توةي منهج مادة ( التفكير الناقد )

للصف ( الثالث متوسط )

التاريخ
الدروا

األسبوع
من

إلى

1

اهحد
 1443/5/1هـ

الخيا
 1443/5/5هـ

الدرا األول التفكير الناقد ومهارات القراءة

2

اهحد
 1443/5/8هـ

الخميا
 1443/5/12هـ

الدرا األول التفكير الناقد ومهارات القراءة

3

اهثنين
 1443/5/16هـ

الخميا
 1443/5/19هـ

4

اهحد
 1443/5/22هـ

الخميا
 1443/5/26هـ

5

اهحد
 1443/5/29هـ

الخميا
 1443/6/3هـ

الخميا
 1443/6/3هـ

الخميا
 1443/6/10هـ

اهحد

الخميا

7

اهحد
 1443/6/20هـ

الخميا
 1443/6/24هـ

8

اهحد
 1443/6/27هـ

الثلثاء
 1443/6/29هـ

9

اهحد
 1443/7/5هـ

الخميا
 1443/7/9هـ

10

اهحد
 1443/7/12هـ

الخميا
 1443/7/16هـ

11

الثلثاء
اهحد
 1443/7/19هـ  1443/7/21هــ

12

اهحد
 1443/7/26هـ

الخميا
 1443/7/30هـ

13

اهحد
 1443/8/3هـ

الخميا
 1443/8/7هـ

الدرا الثاني التفكير الناقد وايعلم
اهحد اتاةة مطولة

1443/6/13هـ 1443/6/17هـ الدرا الراب

ب داية إتاةة الفصل الدراسي الثاني

إتاةة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ
حتى 1443/6/10هـ
التفكير المنهتي حاتة إنسانية

الدرا الخاما التفكير المنطقي وأهميت

الدرا الساب

القضايا المنطقية وأنواعها

األربعاء والخميا إتاةة مطول

اهختبارات

 1443/08/07هـ 2022/03/10 -م

الدرا الساب

القضايا المنطقية وأنواعها

 1443/06/13هـ 2022/01/16-م

الدرا السادا قوانين الفكر األساسية

 1443/06/03هـ 2022/01/06 -م

األربعاء والخميا إتاةة مطول

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م

الدرا الخاما التفكير المنطقي وأهميت

بداية الدراسة بعد اتاةة منتصف الفصل الدراسي الثاني

الدرا الراب

التفكير المنهتي حاتة إنسانية

إتاةة منتصف الفصل الدراسي الثاني

الدرا الثالث التفكير الناقد والصورة

بداية الدراسة للطلب للفصل الدراسي الثاني

6

ملحظات

التفكيرالناقد ومهارات القراءة

العنوان
ملخص
الوحدة

اليوم
التاريخ

األحد

اهثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميا

الحصة  -الفصل

الثامنة

الفترة الةمنية

امخطللا 1ا:ااح ي احتبئجاامتلمراامتا لبا ا
األن افااماستلا ا

اشاحهبياانذهااملت لااالناامطبمبااوبدعاا متاأنا :ا

 أن توضح خصائص القراءة الناقدة
 أن تمتيز بين القراءة السلبية والقراءة النشطة .
 أن تستنتج ا عالقة القراءة بالتفكير الناقد ا

األاابعااماباىا(ااألاهبماامببولاا) ا
ام االااماباى :ا الوقت أثمن ما في حياة المرء  ..تتفاوت المدارك واآلفهام  ،فهناك
الموهوب والذكي وضدهما ولكن مما ال شك فيه بلغ من الذكاء والفهم ا
األاهبما امببولاا:ااااا ا
 خصائص القراءة الناقدةا



الميزة بين القراءة السلبية والقراءة النشطة
 .عالقة القراءة بالتفكير الناقد

األسئماااألسبسلا ا
س وضحي خصائص القراءة الناقدة
س ميزي بين القراءة السلبية والقراءة النشطة .
س استنتجي عالقة القراءة بالتفكير الناقد

.ا

ا

ام تلاااا امتهبعا اامائلسلااامتشاستاتسبهباامتتلمتب ابل االمرااملت لا؟ ا
ستلافاامطبمبا ا
 امتلافا



مشا خصائص القراءة الناقدة

التميز بين القراءة السلبية والقراءة النشطة
استنتج عالقة القراءة بالتفكير الناقد  .ا

ستالنا امطبمبب ااوبدعينا مت ا
ملااااخيبكئصاامرااءلااموبو ل
ملااااام اقابلناامرااءلاامسمبلاا امرااءلااموشطا
استوتب ا ال وااامرااءلاببمت الاااموبو ا

امخطللا 2ا :ااح ي اامباانلنا األدماا متااحرقاحلااجاامتلمر ا

المهمات األدائية ا

المحكات الرئيسية

أدلة أخر





خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية.
بعد نهاية هذه الوحدة تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن وووووو
عمل مطوية بعنوان ووووو
 احرلقادعجب امتر ماااشااتختب بعا ا.
 امر علا متات اأسئمااامت عيبب اببماتب اامت عسشا .ا
 يترامناخاللاج لاامتتببلااامتل ا(امبت ئاا -احبما –اكاءا –امتتلاا)ا ا
 مناخاللااألدمااامتبملاا: اموشبطاامتوامشا.اااااااااااااااااااا*ااختببعا ااجبئلااويلالا.اااااااااااااا*اامتذكلاااتكبديتشااااااااا *اامت ااا
 كتببااامخلصا.ااااااااااااا*ااختببعا اطليماا.ااا*ات اا عيبب اإثاائلا.اااااا*اامتالتظب ااااااااااااااااا *اارليراذااش ا

امخطللا 3ا:اخباا اامتلملرا امتلمر ا
ستقوم المتعلمات ستقوم المعلمة
بما يأتي
بما يأتي

األنشطة التعليمية التعلمية (الخبرة )


تهيئة وتمهيد
الطالبات فيها .




أوقوم بعرض .
عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات والخبرات
التعليمية لدروا الوحدة عن طريق تدول التعلم واسترتيتيت ( ماذا أعرف – ماذا
أريد أن أعرف  -ماذا تعلمت ) فتقوم المعلمة بتوةي التدول المعد لذلك وتوةيع
على الطالبات ثم تقوم الطالبات بتستيل ما تعرفون عن المفردة وتقوم المعلمة بعد
اهطلع على التداول بعرض معلومات التعةية عن طريق تهاة العرض فوق الرأا
بشفافيات أو شرائح البوبوينت ومناقشة الطالبات في ذلك وهكذا في كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمتموعات وتحديد دور لكل فرد في المتموعة لمناقشة مفردات
وخبرات التعلم .
عمل أبحاث لمفردات الدرا من الطالبات عن طريق تقسيم المفردات على
المتموعات ثم عرض كل متموعة لبحثها ومناقشت في حصة م المعلمة .
توةي خرائط مف اهيم وخرائط ذهنية فارغة على المتموعات وتحديد مفردات خاصة
لكل متموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها
م تمي المتموعات وملحظة ومتابعة وتعةية المعلمة في حصة لذلك ويمكن
اهستعانة بخرائط المفاهيم الموتود بنهاية كل فصل .
توةي ملف اهنتاة والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة وتقوم الطالبات بتعبئة هذا
الملف من أذهانهم ومتابعة المعلمة وتعةية ما يحتا لذلك .
تكليف الطالبات بحل اسئلة الوحدة منةليا ثم مناقشة المتموعات فيها في حصة كاملة
.
عمل مطوية لكل متموعة ولتكن تختلف من متموعة ألخر وتبادل المطويات بين
المتوعات حتى تعم الفائدة منها تمي الطالبات ومناقشتها م المعلمة
تنفيذ تداول مقارنات يعدها المعلمة لمفردات الوحدة ويوةي على المتموعات
ومناقشة المتموعات فيها.
عقد مسابقة بين الطالبات تكون من إعداء المتموعات نفسها تتبادل فيها
المتحموع ات إلقاء األسئلة وايتابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف
الواحد وتكون لتنة التحكيم من المعلمة وبعض الطالبات المتميةين يتضح فيها التقويم
الذاتي .
عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالبات لمفردات الوحدة .














 -وكذلك عرض تهيئة الوحدة من الكتاب المدرسي ومناقشة

يقدم التمهيد .

*المناقشة

* تحدد

والحوار.

استراتيتية

* كتابة البحث .

التدريا( تعلم

* عمل مطوية .

تعاوني – طريقة

* كتابة قصة.

إلقائية – تعلم

* تنفيذ نشاطات
كتابي الطالبة

نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* متابعة وتوتي

والنشاط.

وتصحيح

* حل أوراق

* التعةية

العمل.

المناسب

* المشاركة في

* تقسيم

رسم خرائط

المتموعات.

ذهنية أو خرائط

*إعداد أورق
العمل.

مفاهيم .

*إعداد

* تم

الخرائط

المعلومات

الذهنية
وخرائط
المفاهيم

عمل ملصق للوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متمية

شمول المطوية
لمفردات الوحدة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درتة
واحدة من القوة

استوف تمي عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على
درتة واحدة من القوة

عمل البحث

اختار األسلوب المباشر
في كتابة البحث ولم
يستوف بعض العناصر

البحث تاء مستوف
لعناصره بنسبة كبيرة

تاء البحث مستوفيا
لعناصره

استوف تمي عناصر
القصة وكان الربط بين
تمي العناصر وبنفا
القوة
تاء البحث متميةا في
عرض وعناصره
وأسلوب

الةمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

أحضرها في الموعد
المحدد

أحضرها قبل الموعد
بيوم

الشواهد واألدلة
ومتموع النقاط

اسرااملت ل ا

التفكيرالناقد ومهارات القراءة

ا

اميا ا

امتلملراامنبحلي ا

امتهتاااألدائلاا :ا

ا اتتن امهتتكااشا :اااااااااااااااااااا- 1اكتبباابحثا نا امت الاااموبو ا مهبعا اامرااءلا م تباببميلعامنااتحتاحتاأ ا
مااجعاأخاىا .ا
اااااااااااااااااااا- 2ا ت امطلياااشت ا :ا
 لعامناامحلبلاا رااملت ل.
 خايطااذنولاا خاائطام بنلر.
 مختياا امت ادا ااملت لااحتا ولانااذكااأنا.
 ج ا لامربعحب ا.
 إثااءا متشامنااماتب اامت عسشا .ا
مهمتكا:ااا تنفيذ مطوية – كتابة بحث
الهدفا:االعلاامهبعاكا

نـ

امه ف

د

ام ع

المشكلة والتحدي :أنااطاتهبابطايرااغلراايا سمساامتحرقاام بئ لا امتتلااممربعئا.
أنت ا:اكباباا ببتناامحتااا
وظيفتكا:ااماتبباا امبحثاا.

امجتهلع طبمبب اامت عسااأ اامتجتتع
م
ا

امتلوا
اموباجا
األداءا
امغاض
ملبيلاا
محاب ا
اموجبح

امسلبقاامذيااج اح سكاالهانلا:اسلبقاامتراعااملمتش
 مطليااعائلاا بحثامتتبز.

 األمتبمابجلاحبا امتطلياا كذمكاامبحثاا.
 إجاائاابطايراامشلوها متتلا.
 امشتلملاا.
 ماا بلا امجبحبااممغليا املمتشاامشلقا.

ج لااوظلراامت عيسا
امتالن ا
(اامتلضل ا) ا

امللم ا

 اهلئاا اتهل امملت لا.ا


/اا/اا14نـ ا

اض ابطبوب اامت ادا ا

/اا/اا14نـ ا

مملت ل.ا(ابا غلعا
الضلحش)



امتبعيخ ا

امحيا ا

ام ي ا

امتلولع ا

/اا/اا14نـ ا

اضااألسئماااألسبسلاا

/اا/اا14نـ ا

األاهبماامببولاا.

/اا/اا14نـ ا
 ارسلراامتجتل ب

/اا/اا14نـ ا

 او لذاامبحثا

/اا/اا14نـ ا
 خاائطاامت بنلر.

/اا/اا14نـ ا
 الزيعامماااتحجبزا

ا

/اا/اا14نـ ا

ممت ادا اا(اابعغا)ا
البئتهاببمتوبوشاا
 مطليااامتجتل ب ا.
 ج ا لاامتربعحب
 مسببرااامتجتل ب اأ ا
ام يلل
 اختببعاحهبياااملت ل
 خباتاااملت لا(اكتبباا
ويااأ ا ت امميقا

مملت لا) ا

/اا/اا14نـ ا
/اا/اا14نـ ا
/اا/اا14نـ ا
/اا/اا14نـ ا
/اا/اا14نـ ا
/اا/اا14نـ ا
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األخوة المعلمين والمعلمات

ا

ا

ا

س المُ اعلاي ُك ْم اورحمة ه
هللا او اب ار اكاتُ ُ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم تمي ما يخص مادة التفكير الناقد
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توةي  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +اهستراتيتيات الحديثة  +مسرد  +التعلم
النشط التديد  +بطافات تخطيط الدروا  +نموذ التوف

المرفقات
ثلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درا
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
ستلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
متلدات اختبارات متنوع
+
أوراق قياا لكل درا

+
أوراق عمل لكل درا
+
ستل إنتاة المعلمة
+
ستل إنتاة الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأتوبة برنامج حسن لتمي الفترات
+
اثراءات

شرح متمية بالفيديو لتمي دروا المنهج

التوصيل للرياض والخر متانا
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للفيدكا
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تستيل الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن اهيميل او الفيدكا لتمي مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اهيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة م السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للفيدكا المستعتل
اعمال منصة مدرستي اهسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراتحي
129000010006086326718

اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185

اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البلد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك التةيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك اهنماء
68202882885000

اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتا أو اهتصال تليفونيا على احدي اهرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

