مادة لغتي

الصف الرابع االبتدائي

توزيع منهج مادة (لغتي) للصف (الرابع االبتدائي)
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

مراجعة المكتسبات السابقة – االختبار التشخيصي

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

أنشطة تمهيدية – التعريف بالمشروع

3
4
5
6
7

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

ناقلة األمراض
التصحر واثره في البيئة
همزة القطع والوصل – الهمزة المتطرفة – التاء المربوطة والتاء المفتوحة
أنواع الكلمة والجملة  -المبتدأ والخبر – االسم المجرور بحرف الجر
الحروف المرتكزة على السطر ( أ  -ب – د  -ط – ف – ك – هـ)

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

لم تألمت الفراشة؟

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

إبداء الراي  -تمثيل حوار– وصف مشاهدات

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

كتابة قصة من مشاهد معروضة  -كتابة فقرة من عدة أسطر  -بناء فقرتين

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

نموذج اختبار( - )1اختبار الوحدة

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

اختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

الهدف :رسم الكلمات التي تنتهي بهمزة
رسمًا صحيحًا.

• تعرفت في الفصل الدراسي األول نوعين من
.................:و القطع
الهمزات ،هما الوصل
................
• يقع هذا النوع من الهمزات في
(أول الكلمة –وسط الكلمة-آخر الكلمة).
• أحدد همزتي الوصل والقطع وأميز بينهما في
النطق في الكلمات اآلتية:
اكتشف .أحسن .اندفاع .إلى  .أشار  .إيمان.
استغفار

تحضير التعلم الرقمي

لغتي الجميلة 4ب

نوع الدرس

اليوم

االهداف

األربعاء

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

أن تبرز التلميذة الفرق بين المذكر والمؤنث.
أن تحدد التلميذة أقسام االسم من حيث العدد.
أن تفسر التلميذة الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل.
أن تكتسب التلميذة مهارة استنباط القواعد اللغوية

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

إبرزي الفرق بين المذكر والمؤنث.
حددي أقسام االسم من حيث العدد.
فسري الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى ..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين
الثالثاء

موضوع الدرس

تابع أراجع مكتسباتي السابقة

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

1

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولى

موضوع الوحدة

التهيئة

ليوم

التاريخ

المكون (المحتوى)

أسبوع واحد

الزمن المتوقع للوحدة

األسبوع

الصف
الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

⃝ √ االختبارات الشفوية

✓ إستراتيجية

مراجعة املكتسشبات
السابقة

• أن تقارن الطالبة بين الالم الشمسية والقمرية
• أن تميز الطالبة بين حرف المد وحركة الممدود
• أن تبين الطالبة مم ينتكون الحرف المشدد
• أن تفرق الطالبة بين الناء المفتوحة والمربوطة
• أن ترسم الطالبة عالمات الترقيم رسما صحيحا
• أن تعرف الطالبة التنوين بأشكاله الثالثة

العمل

⃝ √ البرجكتر
⃝

نماذج حسية

الجماعي +

⃝ √ السبورة

⃝

أقالم ملونة

األلعاب واإللغاز +

⃝ √ الكتاب

⃝

صور
⃝

المسجل

خرائط المفاهيم
أخرى ...................:

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ العروض

⃝

أخرى........

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝ √ البرجكتر
⃝

نماذج حسية

⃝ √ السبورة

⃝

أقالم ملونة
⃝

صور
⃝

المسجل

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝ √ العروض

⃝

أخرى........

⃝

..........................

أخرى ......................
.................................

⃝ √ االختبارات الشفوية

 -1أن تقرأ الطالبة النص قراءة صامتة بتأن
 -2أن تجيب الطالبة عن األسئلة المطلوبة حول النص
االختبار التشخيصي

 -3أن تتعرف الطالبة على مهارات القراءة الجهرية
-4أن تكتب الطالبة ما يملى عليها
 -5أن تحرص الطالبة على تطبيق مهارات القراءة

✓ من أنا  +الكرسي
الساخن  +القصة
أخرى ...................:

⃝ √ الكتاب

..........................

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

أخرى ......................
.................................

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

أراجع مكتسبايت السابقة

الصف

الرابع

أساليب وطرق التدريس

○

لغتي الجميلة

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة

○

○

اليوم

حل أنشطة حول ما سبق دراسته

○

○

التاريخ
الحصة

○

○

التمهيد

األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

تقويم الهدف

إجراءات التعليم والتعلم

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل اإلجراءات التالية :

أن تقارن الطالبة بني الالم الشمسية

قارين بني الالم الشمسية والقمرية

❖ أعرض الصور أمام الطالبات من خالل الوسيلة املتاحة

❖ أسرتجع مع الطالبات كيف نفرق بني ال الشمسية من القمرية ميزي بني حرف املد وحركة

والقمرية

والفرق بني ال الشمشسية والقمرية كتابة ونطقا

أن متيز الطالبة بني حرف املد وحركة

املمدود

❖ أطلب حتديد السلوك احلسن من بني التصرفات احملددة

املمدود

❖ أعرض أمام الطالبات أمثلة ثالثة ألنواع املد وأطلب مالحظة

أن تبني الطالبة مم ينتكون احلرف املشدد

بيين مم ينتكون احلرف املشدد

حرف املد واحلركة الذي قبله (حركة املمدود)

❖ أتناول مع الطالبات كيف ينطق احلرف املشدد ومم يتكون

❖ من خالل عرض أمثلة للتاء املفتوحة واملربوطة أطلب من فرقي بني الناء املفتوحة واملربوطة
الطالبات بيان الفرق بينهما

❖ أعرض أمام الطالبات تعريف عالمات الرتقيم وأسرتجع مع

أن تفرق الطالبة بني الناء املفتوحة واملربوطة

الطالبات مواضع استخدام كل كمنها

أن ترسم الطالبة عالمات الرتقيم رمسا

صحيحا

❖ أسأل الطالبات ما أنواع التنوين وكيف يرسم

صحيحا

❖ أملي الطالبات بعض العبارات إمالء اختباراي يف دفاترهن لتحديد عريف التنوين أبشكاله الثالثة

أن تعرف الطالبة التنوين أبشكاله الثالثة
التقويم الختامي

ارمسي عالمات الرتقيم رمسا

مستوى الطالبات يف املهارات السابقة من خالل اجلدول ص

 18كتاب الطالبة

متابعة حل انشطة كتاب الطالبة

الواجب المنزلي

حل أسئلة كتاب الطالبة

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

يى
صحتيىوبيئت ى

العنوان

أذكرىماأهميةىالصحةىوالبيئةى؟ى ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ أن تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بالمجال الصحي والبيئي .
❖ أن تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .
❖ أن تتجاوز الصعوبات القرائية وتكتسب مهارات القراءة السليمة .
❖ أن تكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل بالمجال الصحي والبيئي .
❖ أن تكتب نصوص تحوي همزتي الوصل والقطع..
❖ أن تتعرف على أنواع الكلمة والجملة وتمييزهما واستعمالهما .
❖ أن تتعرف على االسم المفرد والمثنى والجمع وتمييزه واستعماله .
❖ أن تتعرف على الجملة المثبتة والمنفية وتمييزهما واستعمالهما .
❖ أن تتعرف على المبتدأ والخبر وتمييزهما واستعمالهما .
❖ أن تكتب الحروف ( أ  -ب – د  -ط – ف – ك – هـ) بخط النسخ كتابة سليمة .
❖ أن تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من صور جمالية وأساليب بالغية .
❖ أن إغناء الرصيد اللغوي واستعماله في التواصل الشفهي والكتابي .
❖ أن تألف قصة عن أربعة مشاهد معروضة .
❖ أن تكتسب آداب من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وهديه .
❖ أن تكتسب قيم تتعلق بالعدالة والمسئولية .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :التعرف على الصحة والبيئة .
ستفهم المتعلمات :
❖ همزتي الوصل والقطع .
❖ أنواع الكلمة والجملة .
❖ االسم المفرد والمثنى والجمع .
❖ الجملة المثبتة والمنفية .
❖ المبتدأ والخبر .
❖ كتابة الحروف ( ب  ،د  ،ط  ،ف ) بخط النسخ .
❖ تأليف قصة عن أربعة مشاهد معروضة .
❖ آداب من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وهديه .

السؤال األول  :مم تتكون الجملة االسمية ؟
السؤال الثاني  :ما أنواع الكلمة ؟
السؤال الثالث  :ما المبتدأ والخبر ؟

ستعرف المتعلمات :









همزتي الوصل والقطع .
أنواع الكلمة والجملة .
االسم المفرد والمثنى والجمع .
الجملة المثبتة والمنفية .
المبتدأ والخبر .
كتابة الحروف ( أ  -ب – د  -ط – ف – ك – هـ) بخط
النسخ .
تأليف قصة عن أربعة مشاهد معروضة .
آداب من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وهديه .

ستكون المتعلمات قادرات على :









ستقوم المتعلمات بما يأتي :







المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .

بيان همزتي الوصل والقطع .
تحديد أنواع الكلمة والجملة .
معرفة االسم المفرد والمثنى والجمع .
بيان الجملة المثبتة والمنفية .
توضيح المبتدأ والخبر .
معرفة كتابة الحروف ( أ  -ب – د  -ط – ف – ك – هـ) بخط
النسخ .
بيان كيفية تأليف قصة عن أربعة مشاهد معروضة .
ذكر آداب من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وهديه .

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية – تعلم نشط
– حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.

 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
 جمع المعلومات .

•
•

إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن الصحة والبيئة .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح أهمية الصحة والبيئة .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور للجـو والفصـول األربعـة ثـم عـرض صـور ونشـاطات المـدخل
بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها .
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقـديم األسـئلة األساسـية مـع مناقشـة المهمـات األدائيـة التـي تعمـل علـى
تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو
األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
مدخل الوحدة  :تقسيم الطالبات لعدة مجموعـات  ،تنفيـذ وعـرض الصـور مـن الكتـاب المدرسـي ومتابعـة تعبيـر
المجموعات حول هذه الصور .
نص االستماع  ( :أستمع ثم أجيب ) السـماع إلـى نـص االسـتماع مـن المسـجل أو مـن المعلمـة ثـم اإلجابـة عـن
أنشطة النص .
نص الفهم القرائي ( التصحر وأثره في البيئة )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعد اسـتماع لقـراءة
المعلمة ثم حل أسئلة التنمية القرائية  ( :أقرأ  ،أنمي لغتي  ،أفهم وأجيب  ،أحلل شفهيا ) .
الظاهرة اإلمالئية ( :همزتا القطع والوصل . )،
الوظيفة النحوية  :أنواع الكلمة والجملة  ،المبتدأ والخبر .
الرسم الكتابي  :الحروف المرتكزة على السطر ( أ  -ب – د  -ط – ف – ك – هـ).
النص الشعري ( لم تألمت الفراشة ؟ )  :استماع النص من شريط أو من المعلمة ومحاكاة الطالبات ثم حل أسئلة
مكون ( أقرأ  ،أنمي لغتي  ،أفهم وأحلل  ،أتذوق  ،أنشد  ،أردد وأحفظ ) .
التواصل اللغوي  :أتواصل شفهيا  :إبداء الرأي  ،مثيل حوار ،وصف مشاهدات – أتواصل كتابيا  :كتابة قصـة
من مشاهد معروضة  ،بناء فقرتين ) .
اختبار الوحدة األولى ( األرنب الذكي )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح أهمية
الصحة

جمعت الصور
كلها

جمعت صور
أجمل مما سبق

جمعت الصور وزودتها
بعبارات جميلة

جمعت الصور
وأحسنت في
ترتيبها وكتابة جمال
موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المــهمة األدائيــة )
اسم الوحدة  :صحتي وبيئتي
الصف  :الرابع االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن التلوث عن :
( أنواع الكلمة – المبتدأ والخبر )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هـ الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ مدخل الوحدة

14 / /هـ

❖ مشروع الوحدة

14 / /هـ

❖ نص االستماع

14 / /هـ

❖ نص الفهم القرائي

14 / /هـ

❖ الظاهرة اإلمالئية

14 / /هـ

❖ الوظيفة النحوية

14 / /هـ

❖ الرسم الكتابي

14 / /هـ

❖ النص الشعري

14 / /هـ

❖ التواصل الشفهي

14 / /هـ

❖ التواصل الكتابي

14 / /هـ

❖ اختبار الوحدة

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
صحتي وبيئتي

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

لغتي الجميلة

الرابع االبتدائي

احلصة
الفصل

أهمية الصحة والبيئة .

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

كتاب الطالبة

تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بالمجال
الصحي والبيئي .

التقويم
ﺱ

اكتســبي اتجاهــات وقــيم تتعلــق
بالمجال الصحي والبيئي .

مدخل الوحدة ص 29 - 24

ﺱ

افهمي النص المسموع ومراعــاة
آداب االستماع .

تتجاوز الصعوبات القرائية وتكتسب
مهارات القراءة السليمة .

مشروع الوحدة ص . 31 – 30

ﺱ

رقابة ذاتية

تكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل
بالمجال الصحي والبيئي .

نص االستماع ص 35 - 32

ﺱ

اكتســبي رصــيد معرفــي ولغــوي
متصل بالمجال الصحي والبيئي .

تتعرف على أنواع الكلمة والجملة
وتمييزهما واستعمالهما .
تتعرف على المبتدأ والخبر وتمييزهما
واستعمالهما .

نص الفهم القرائي ص 41 - 36

ﺱ

اكتبــي نصــوص تحــوي همزتــي
الوصل والقطع .

أنشطة نص الفهم القرائي ص 50 – 42

ﺱ

اذكــري أنــواع الكلمــة والجملــة
وتمييزهما واستعمالهما

ﺱ
ﺱ

بيني االسم المفرد والمثنى
بيني المبتــدأ والخبــر وتمييزهمــا
واستعمالهما .

ﺱ

اكتبــي الحــروف (( أ  -ب – د -

تفهم النص المسموع ومراعاة آداب
االستماع .

تكتب الحروف ( أ  -ب – د  -ط – ف
– ك – هـ) بخط النسخ كتابة سليمة .
تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من
صور جمالية وأساليب بالغية .

صحتي وبيئتي

الظاهرة اإلمالئية ص58 –50
الوظيفة النحوية ص81 –64

إغناء الرصيد اللغوي واستعماله في
التواصل الشفهي والكتابي .
تألف قصة عن أربعة مشاهد معروضة
تكتسب آداب من سيرة النبي صلى هللا
عليه وسلم وهديه .

الرسم الكتايب ص101 - 89

ﺱ

افهمــي النصــوص وتتــذوق مــا
فيها من صــور جماليــة وأســاليب
بالغية .

ﺱ

رقابة ذاتية

ﺱ

أتواصل كتابيا ص 116 –113

ﺱ

ألفــي قصــة عــن أربعــة مشــاهد
معروضة
اكتســبي آداب مــن ســيرة النبــي
صلى هللا عليه وسلم وهديه .

اختبار الوحدة األوىل ص 124

ﺱ

اكتســـبي قـــيم تتعلـــق بالعدالـــة
والمسئولية .

النص الشعري ص107 –102

تكتسب قيم تتعلق بالعدالة والمسئولية  .التواصل الشفهي :أتواصل شفهيا ص112 –108

الواجب المنزلي

ط – ف – ك – هـــ) بخــط النســخ
كتابة سليمة .

متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

طريقة مسرد – فواز الحربي
التهيئة

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط

المهارة

اإلجراءات

أداء التقويم

o

مراجعة

املكتسشبات
السابقة









• أن تقارن الطالبة بين الالم الشمسية والقمرية
• أن تميز الطالبة بين حرف المد وحركة الممدود
• أن تبين الطالبة مم ينتكون الحرف المشدد
• أن تفرق الطالبة بين الناء المفتوحة والمربوطة
• أن ترسم الطالبة عالمات الترقيم رسما صحيحا
• أن تعرف الطالبة التنوين بأشكاله الثالثة



التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك











حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

o

االختبار

التشخيصي

 -1أن تقرأ الطالبة النص قراءة صامتة بتأن
 -2أن تجيب الطالبة عن األسئلة المطلوبة حول النص
 -3أن تتعرف الطالبة على مهارات القراءة الجهرية
-4أن تكتب الطالبة ما يملى عليها
 -5أن تحرص الطالبة على تطبيق مهارات القراءة











التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك











حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

الموضوع :مدخل الوحدة

ضعي عالمة ( )أسفل اإلجابة الصحيحة:

الوجبة التي تناولها أيمن
وماجد في المطعم هي:
الفطور

الغداء

العشاء

...........

...........
...

...........
...

صلي من العمود األول بما يناسب من العمود الثاني:
فسالت اب عنها

ليس لها أوراق.

لمشاهدة بستان
عمي

فقال :إنها شجرة التين.

فرأيت شجرة كبيرة

ذهبت مع ابي في فصل الخريف

أوراق عمل (الغتي للصف الرابع االبتدائي)

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

لغتي 4ب ف1
التهيئة :أراجع مكتسباتي السابقة
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
الفرق بين الالم الشمسية
والقمرية  ،وتوزيع األسئلة
لمناقشتها من قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
توضيح ما هي حروف المد.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

•
•
•

•

•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(الفرق بين الالم الشمسية
والقمرية) ،وتحديد معطياتها،
ووضع التكليفات واإلرشادات،
والوقت المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.
التناقش الجاد حول توضيح ما
هي حروف المد.تلخيص ما تم
التوصل إليه مع ربط األفكار
والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

عرفي الفرق بين
الالم الشمسية
والقمرية.

وضحي ما هي
حروف المد.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
أراجع مكتسباتي السابقة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما الفرق بين الالم الشمسية والقمرية؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تعرف التلميذة الفرق
بين الالم الشمسية
والقمرية.

اوالً :الفرق بين الالم الشمسية و القمرية.
الالم الشمسيه:الحُرُوف التي تَأتِي بَعْدَهَا  :ت،ث،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ن،ل
ف الذِي يَلِي الالامَ الشامْسِياةَ يَكُونُ مُشَدادَا .
ق :الحَرْ ُ
ب وال تُنْطَ ُ
تُكْتَ ُ
الالم القمريه:ف التي تَأتِي بَعْدَهَا  :أ،ب،ج،ح،خ،ع،غ،ف،ق،ك ،م،هـ،و،ي
الحُرُو ُ
ن مُتَحَرِّكَا .
ف الذِي يَلِيهَا يَكُو ُ
ب وتُنْطَقُ :الالا ُم القَمَريا ُة سَاكِنَةٌ والحَرْ ُ
تُكْتَ ُ
ثانياُ :حروف المد" :الحركات الطويلة"
ياتي قبليه (فتحه) :مِثَالْ  :سَمَاءٌ
ف المَدِّ
ا » حَرْ ُ
ف المَمْدودُ
م » الحَرْ ُ
ياتي قبله (ضمه) :مِثَالْ  :أَكُونُ
ف المَدِّ
و » حَرْ ُ
ف المَمْدودُ
ك » الحَرْ ُ
ياتي قبله (كسره) :مِثَالْ  :أَخِي
ي » حَرْفُ المَدِّ
ف المَمْدودُ
خ » الحَرْ ُ
ثالثا :الشدة :الحروف المشدده (حرفان اولهما ساكن و الثاني متحرك فادغم الحرفان
فاصبحا حرفا واحدا مشددا.
رابعاً :التاء المفتوحه والمربوطة :التاا ُء المَفتُوحَ ُة والمَرْبُوطَةُ  { :كَيْفَ أُفَراقُ بَينهُما؟}
عِنْدمَا تُرِيدُ كِتَابةَ أَيِّ كَلِمَةٍ فِي نِهايتِها تَاءٌ الَ تَعْلَمُ هَلْ هِي مَفْتُوحةٌ أوْ مَرْبُوطَةٌ ،حَوِّلْ هِذهِ
التااءَ إِلى هَاءٍ { نُطقَا } :
1ـ إِذَا تَغيارَ مَعْنَى الكَلِمَةِ فَاعْلَمْ أَناهْا { تَاءٌ مَفْتُوحةٌ }
2ـ إِذَا لَمْ يَتَغيارْ مَعْنَى الكَلِمَةِ فَاعْلَمْ أَناهَا { تَاءٌ مَربُوطةٌ } ـ
ظ أَنا المَعْنَى الَ يتَغيارُ ،إِذَنْ
مثال  :كَلِمَ ُة { تُفَاحةٌ } نُحَوالُ التااءَ إِلى هَاءٍ فِي النُّطْقِ ،نُالَحِ ُ
فَهِي تَاءٌ مَرْبُوطَةٌ....
كَلِمَ ُة { بَيتٌ } نُحَوِّ ُل التااءَ إِلى هَاءٍ فِي النُّطقِ ،نُالَحِظُ أَنا المعْنَى يتَغيارُ ،إِذَنْ فَهِي تَاءٌ
مَفْتُوحَةٌ .

أن توضح التلميذة ما هي
حروف المد.
أن تميز التلميذة الحروف
المشددة.
ان تفرق التلميذة بين
التاء المفتوحة
والمربوطة.
أن تدرك التلميذة
االستخدامات المختلفة لكل
أداة من أدوات الترقيم.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب.

لغتي الجميلة 4ب
مجسمات

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي الفرق بين الالم
الشمسية والقمرية.

oحل المشكالت
oاالكتشاف واالستقصاء
oالوصف الذهني

وضحي ما هي حروف
المد.

oالخرائط الذهنية
oالتعلم الذاتي
oالتعلم التعاوني

ميزي الحروف
المشددة.
فرقي بين التاء المفتوحة
و المربوطة.

oأخرى........

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

لغتي  4ب

تهيئة

موضوع الدرس

أسترجعي المكتسبات السابقة.
❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

األحد

األربعاء

الثالثاء

الخميس

❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى:
...........................

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية⃝

المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

استرجعي حروف المد

تقويم ختامي

مراجعة لما سبق دراسته

اذكري الفرق الالم الشمسية والالم
القمرية.

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

أطلب من التلميذات قراءة التدريب بتركيز وانتباه والتفكير العميق في مضمون
التدريب ،ثم يقمن بحل التدريب بشكل فردي كل تلميذة على حدة وأقوم بتصويب
إجابات التلميذات.
أترك المجال للتلميذات للتعبير عن قدراتهن النفسية باالعتماد على أنفسهن في
مالحظة التدريب وتحديد المطلوب منه وحله ،وأقوم بمراقبة أداء التلميذات
وتحديد األكثر إعتماداً على نفسها واألكثر اتباعاً لطريقة التفكير العلمي في حل
المشكالت وأقوم بإبراز مجهودها وتحيتها.
أطلب من التلميذات التأمل في الصور الموضحة بالكتاب المدرسي لفترة قصيرة
من الوقت ،ثم أطلب منهن التعليق على مضمون كل صورة من هذه الصور.
أقوم بقراءة العبارات الموضحة بالتدريب قراءة صحيحة ومضبوطة بالشكل ومن
ثم أقسم التلميذات إلى مجموعات بحيث أكلف مجموعة منهن بقراءة هذه
العبارات وترديدها أكثر من مرة.
أسلط األضواء على مضمون التدريب من خالل شرح مفسر باالستعانة ببعض
الوسائل اإليضاحية ،وأتأكد من مدى استيعاب التلميذات لما شرحته من خالل
سؤال التلميذات وتقييم إجاباتهن.

استرجعي المكتسبات السابقة.

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

أن تسترجع التلميذة المكتسبات
السابقة.
أن تتذكر التلميذة الفرق الالم
الشمسية والالم القمرية.
أن تسترجع التلميذة حروف المد .
أن تتذكر التلميذة الحروف المشدد.
أن تفرق التلميذة بين التاء المفتوحة
والمربوطة.
أن تسترجع التلميذة عالمات الترقيم
والتنوين

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

التقويم

رابط تفاعلي

فرقي بين التاء المفتوحة والمربوطة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع
التدريبات ⃝

❑تحدث
األنشطة ⃝

❑قراءة
الواجبات المنزلية⃝

❑كتابة

❑تفكير

أخرى..............

بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي
الصف :الرابع االبتدائي المادة :لغتي الجميلة

الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما الفرق بين الالم الشمسية و القمرية؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى ...................
نشاط رقم ( )

قراءة نص من مرجع صحيح

عرض صور

الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

أهداف المكون

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون

• أن تعرف التلميذة الفرق بين الالم الشمسية والقمرية.
• أن توضح التلميذة ما هي حروف المد.
• أن تميز التلميذة الحروف المشددة.
• أن تدرك التلميذة االستخدامات المختلفة لكل أداة من
أدوات الترقيم.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع :أراجع مكتسباتي السابقة
عرض فلم تعليمي

التقويم

 .1أقوم في البداية بعرض الفكره العامة التي يشتمل عليها
الموضوع ،ثم أطلب من التلميذات أن يسترجعن ما
يعرفن.
• عرفي الفرق بين الالم الشمسية والقمرية.
 .2أطلب من التلميذات في الصف أن يقسمن أنفسهن إلى
مجموعات بحيث تتضمن المجموعة على تلميذتين
بحيث أطلب من كل مجموعة منهم أن يقمن بتوضيح ما • وضحي ما هي حروف المد.
هي حروف المد وأقوم بمتابعة إجاباتهن وأقوم بتصويب
ما وجد فيها من أخطاء.
 .3أوجه التلميذات إلى البحث داخل المكتبة المدرسية عن • ميزي الحروف المشددة.
كتب ومراجع مختلفة تتحدث عن الشدة وكذلك اإلطالع
على شبكة المعلومات العنكوتية.
التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات
مجسمات صور
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
فيلم تعليمي
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريري
أخرى …………………

طريقة مسرد الليزر 1
عنوان الوحدة :تقويم تشخيصي
الحصة

الصف

المكون

الهدف

المهارة المستهدفة

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

القراءة والكتابة

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

القراءة والكتابة

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

القراءة والكتابة

األولي
تقويم تشخيصي

الثانية
تقويم تشخيصي

الثالثة
تقويم تشخيصي

الرابعة
تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

القراءة والكتابة

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

القراءة والكتابة

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

القراءة والكتابة

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

القراءة والكتابة

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

تقويم تشخيصي

الخامسة
تقويم تشخيصي

السادسة
تقويم تشخيصي

السابعة

الثامنة

القراءة والكتابة

استراتيجية التدريس
التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

اإلجراءات
من قبل المعلمة

من قبل المعلمة

من قبل المعلمة

من قبل المعلمة

من قبل المعلمة

من قبل المعلمة

أداة التقويم
أوراق قياس

تكليف منزلي

مالحظة

أوراق قياس

تكليف منزلي

مالحظة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

أوراق قياس

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

تكليف منزلي

طريقة مسرد الليزر 2
مسرد لغتي الجميلة الصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي األول
األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الهدف

األسبوع األول من (  ) /إلى ( ) /

تشخيص مكتسبات
الصف الثالث
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع
تشخيص مكتسبات
الصف الثالث
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع
تشخيص مكتسبات
الصف الثالث
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع
تشخيص مكتسبات
الصف الثالث
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع
تشخيص مكتسبات
الصف الثالث
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف الرابع

األسبوع الثاني من ( /
) إلى ( ) /

األحد 14 / / :هـ

تقويم تشخيصي

االثنين 14 / / :هـ

تقويم تشخيصي

الثالثاء14 / / :
هـ

تقويم تشخيصي

األربعاء14 / / :
هـ

تقويم تشخيصي

الخميس14 / / :
هـ

تقويم تشخيصي

األحد 14 / / :هـ

مدخل الوحدة:
"نشاطات كتاب
الطالبة"

أن تعرف اهمية المحافظة
على الصحة والنشاطات
اإلنسانية المتعلقة بالبيئة

االثنين 14 / / :هـ

مدخل الوحدة
"نشاطات كتاب
النشاط"

أن تتعلم مهارة البحث عن
المعلومات

عدد
الحصص

أداة التقويم

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات واألنشطة

حصتان

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

من قبل المعلمة

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

حصتان

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

من قبل المعلمة

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

حصتان

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

من قبل المعلمة

حصة

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

من قبل المعلمة

حصة

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

من قبل المعلمة

حصتان

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

أنظر كتاب الطالبة

حصتان

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

أنظر كتاب الطالبة

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

توقيع
المديرة

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

أنظر كتاب الطالبة

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

الثالثاء14 / / :
هـ

مدخل الوحدة:
"نشاطات كتاب
الطالبة"

أن تفهم وتستمع
للنص

حصتان

األربعاء14 / / :
هـ

مدخل الوحدة
"نشاطات كتاب
النشاط"

أن تكتسب رصيد
معرفي ولغوي
متصل بالمجال
الصحي والبيئي.

حصتان

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

أنظر كتاب الطالبة

الخميس14 / / :
هـ

االستماع
ناقلة األمراض

أن تستمع إلى النص

حصتان

التعلم التعاوني – حل المشكالت
– هيكل السمكة – مهارة تفكير
– الحوار والمناقشة

أنظر كتاب الطالبة

طريقة نموذج الجوف – الليزر
وزارة التعليم
إدارة تعليم منطقة....................

لغتي الجميلة

لغتي الخالدة

عنوان الوحدة :تقويم تشخيصي
المكون

الهدف

المهارة المستهدفة

استراتيجية التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

الحصة

الصف

1

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها بمنهج
الصف الرابع

القراءة والكتابة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

أوراق قياس

2

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها بمنهج
الصف الرابع

القراءة والكتابة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

تكليف منزلي

3

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها بمنهج
الصف الرابع

القراءة والكتابة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

مالحظة

4

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها بمنهج
الصف الرابع

القراءة والكتابة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

أوراق قياس

5

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها بمنهج
الصف الرابع

القراءة والكتابة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

تكليف منزلي

6

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها بمنهج
الصف الرابع

القراءة والكتابة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

مالحظة

7

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها بمنهج
الصف الرابع

القراءة والكتابة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

أوراق قياس

8

تقويم تشخيصي

تشخيص مكتسبات الصف الثالث االبتدائي وربطها بمنهج
الصف الرابع

القراءة والكتابة

التعلم الذاتي

من قبل المعلمة

تكليف منزلي

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

اليـوم
الرابع ابتدائي
لغتي
المادة
التاريخ
تهيئة
موضوع الدرس
الحصة
أسترجعي المكتسبات السابقة.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أطلب من التلميذات قراءة التدريب بتركيز وانتباه
 -1الالم الشمسية :الحروف التي تأتي بعدها:
والتفكير العميق في مضمون التدريب ،ثم يقمن بحل
( ت ،ث ،د،ذ ،ر ،ز ،س ،ش،ص ،ض ،ط،
التدريب بشكل فردي كل تلميذة على حدة وأقوم بتصويب
ظ ،ن ،ل ) تكتب وال تنطق.
إجابات التلميذات.
استرجعي المكتسبات السابقة.
الالم القمرية ( أ ،ب ،ج ،ح ،خ ،ع ،غ ،ف،
أترك المجال للتلميذات للتعبير عن قدراتهن النفسية
ق ،ك ،م ،هـ ،ن ،و ،ي ) تنطق وال تكتب.
باالعتماد على أنفسهن في مالحظة التدريب وتحديد
اذكري الفرق الالم الشمسية
أن تسترجع التلميذة المكتسبات  -2حروف المد ( الحركات الطويلة ) ] :ا – و
التلميذات
أداء
بمراقبة
وأقوم
وحله،
منه
المطلوب
والالم القمرية.
السابقة.
–ي[
وتحديد األكثر إعتماداً على نفسها واألكثر اتباعاً لطريقة
أن تتذكر التلميذة الفرق الالم
 -3الحروف المشدد :حرفان أولهما ساكن
مجهودها
بإبراز
وأقوم
المشكالت
حل
في
العلمي
التفكير
استرجعي حروف المد .
الشمسية والالم القمرية.
والثاني متحرك ،فادغم الحرفان فأصبحا حرفا
وتحيتها.
أن تسترجع التلميذة حروف المد  .واحدا مشددا.
أطلب من التلميذات التأمل في الصور الموضحة بالكتاب
اذكري الحروف المشدد.
أن تتذكر التلميذة الحروف المشدد -4 .التاء المفتوحة :إذا تغير معني الكلمة
المدرسي لفترة قصيرة من الوقت ،ثم أطلب منهن
أن تفرق التلميذة بين التاء
فاعلم أنها (تاء مفتوحة) مثل بيت.
التعليق على مضمون كل صورة من هذه الصور.
فرقي بين التاء المفتوحة
المفتوحة والمربوطة.
التاء المربوطة :إذا لم يتغير معني الكلمة
أقوم بقراءة العبارات الموضحة بالتدريب قراءة صحيحة
والمربوطة.
أن تسترجع التلميذة عالمات
ومضبوطة بالشكل ومن ثم أقسم التلميذات إلى
فاعلم أنها ( تاء مربوطة ) مثل تفاحة.
الترقيم والتنوين.
مجموعات بحيث أكلف مجموعة منهن بقراءة هذه
 -5عالمات الترقيم  (:النقطة – الفاصلة –
استرجعي عالمات الترقيم
العبارات وترديدها أكثر من مرة.
الفصلة المنقوطة – االستفهام – التعجب –
أسلط األضواء على مضمون التدريب من خالل شرح
والتنوين.
النقتان الرأسيتان – الشرطة ).
مفسر باالستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية ،وأتأكد من
التنوين :نون ساكنة تلحق آخر االسم نطقا ال
مدى استيعاب التلميذات لما شرحته من خالل سؤال
خطا ووصال ال وقفا.
التلميذات وتقييم إجاباتهن.

الواجب

حل أسئلة الكتاب

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :لغتي
األسبوع/اليوم

الصف  :الرابع ابتدائي
الوسيلة

المهارة

( المكون )
موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

o
-1الترتيب(

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

تهيئة

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

صحتي وبيئتي

-8التقويم (

)

▪ أن تسترجع التلميذة المكتسبات
السابقة.
▪ أن تتذكر التلميذة الفرق الالم الشمسية
والالم القمرية.
▪ أن تسترجع التلميذة حروف المد .
▪ أن تتذكر التلميذة الحروف المشدد.
▪ أن تفرق التلميذة بين التاء المفتوحة
والمربوطة.
▪ أن تسترجع التلميذة عالمات الترقيم
والتنوين.

▪ أن تكتسب التلميذة اتجاهات وقيم
تتعلق بالمجال الصحي والبيئي.
▪ أن تسمع التلميذة وتتدبر.
▪ أن تفهم وتستمع التلميذة للنص .
▪ أن تكتسب التلميذة رصيد معرفي
ولغوي متصل بالمجال الصحي
والبيئي.

الحوار
▪
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

)

o

(

( )
( )
( )

o

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

o
o
o

استرجعي المكتسبات
السابقة.
اذكري الفرق الالم
الشمسية والالم
القمرية.
استرجعي حروف
المد .
اذكري الحروف
المشدد.
فرقي بين التاء
المفتوحة
والمربوطة.
استرجعي عالمات
الترقيم والتنوين.

▪حددي االتجاهات والقيم
التي تتعلق بالمجال
الصحي والبيئي
 oاقرئي الحديث قراءة
جهرية.
 oحددي المقصود من
الحديث

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

المــــادة

الرابع ابتدائي

اليـوم

لغتي

الدرس

التصحر واثره في البيئة

التاريخ

ملخص الوحدة

❖ نصوص الوحدة ( :ناقلة األمراض - .التصحر واثره في البيئة - .لم تألمت الفراشة؟الدروس
اللغوية والتواصل اللغوي (همزتي الوصل والقطع وكلمات حذفت األلف من وسطها) أنواع
الكلمة ،الجملة .المبتدأ والخبر
كيفية كتابة الحروف (ب ،د ،ط ،ف) بخط النسخ كتابة سليمة .

الحصة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية
 )1أن تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بالمجال الصحي والبيئي .
 )2أن تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع.
 )3أن تتجاوز الصعوبات القرائية ،واكتساب مهارات القراءة السليمة.
 )4أن تكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل بالمجال الصحي والبيئي.
 )5أن تكتب نصوص تحتوي علي همزتي الوصل والقطع وكلمات حذفت األلف من وسطها.
 )6أن تعرف أنواع الكلمة ،الجملة ،وتمييزها واستعمالها.
 )7أن تعرف األسم المفرد والمثني والجمع وتمييزه واستعماله.
 )8أن تعرف الجملة المثبتة والمنفية وتمييزهما واستعمالهما.
 )9أن تعرف المبتدأ والخبر ،وتمييزهما واستعمالهما.
 )10أن تكتب الحروف (ب ،د ،ط  ،ف) بخط النسخ كتابة سليمة.
 )11أن تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من صور جمالية وأساليب بالغية.
 )12أن الألغتناء برصيد لغوي ،واستعماله في التواصل الشفهي والكتابي.
 )13أن تألف قصة عن أربعة مشاهد معروضة.
 )14أن تكتسب آداب من سيرة النبي ( صلي هللا عليه وسلم) وهديه.
تكتسب قيم تتعلق بالعدالة والمسؤولية.

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:
(الحمد هلل حمدا كثير على نعمه التي ال تعد وال تحصى).
ستفهم المتعلمات أن :
 الكلمة :مجموعة من الحروف تفيد معنى ،وتكون اسما ً أو فعالً أو حرفاً. الجملة االسمية :هي الجملة التي تبدأ باسم ،تتكون الجملة االسمية من ركنينأساسين هما المبتدأ والخبر.
 همزة الوصل :هي التي تكون في أول الكلمة ،تنطق في أول الكالم والتنطق عندوصلها بما قبلها.
 همزة القطع :هي التي تكون في أول الكلمة ،تنطق في أول الكالم وفي وسطه. الرسم الصحيح للحروف المرتكزة على السطر ( أ  -ب – د  -ط – ف – ك – هـ). إبداء الرأي :هو التعبير عن الرأي في موقف أو مشكلة أو أمر من األمور معتمداعلى ما لديه من افكار ومعتقدات.
 -وصف مشاهدات :هة رسم بالكلمة لكل ما تلتقطه الحواس من صور واصوات.

-

كتابة قصة من مشاهد معروضة وبناء فقرتين.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

قيل عنها  (:أغلى مفقود وأرخص موجود)فما هذه النعمة؟
كيف يمكننا المحافظة على البيئة؟
ما المقصود بناقلة المراض في النص؟
ما الفصل الذي يتكاثر فيه الذباب؟
ما فوائد النباتات؟
ما المقصود بالتصحر؟
كيف يمكننا حل مشكلة التصحر؟
ما الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع في الكتابة؟
ما أقسام الكلمة؟
ماذا نسمي الجملة التي تبدأ باسم؟
مم تتكون الجملة االسمية؟
ما عالمة إعراب المبتدأوالخبر؟
ما أهم اإلرشادات التي يجب اتباعها عند الكتابة؟
ما النصيحة التي ختم بها الشاعر ابياته في نص لم تألمت
الفراشة؟
ما معني إبداء الرأي؟
ما معني وصف مشاهدات؟
كيف تكتب قصة من مشاهد معروضة؟
ما الطريقة الصحيحة لبناء فقرتين؟

ستعرف المتعلمات :

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

.

ناقلة األمراض
التصحر واثره في البيئة.
همزتا القطع والوصل
أنواع الكلمة والجملة .
المبتدأ والخبر.
كيفية كتابة الحروف (( أ  -ب – د  -ط – ف – ك –
هـ) بخط النسخ كتابة سليمة .
لم تألمت الفراشة؟
إبداء الراي.
وصف مشاهدات.
كتابة قصة من مشاهد معروضة .
بناء فقرتين.

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال الجو والفصول
األربعة .
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل
الشفهي والكتابي في مجال الجو والفصول األربعة .
.
معرفة المقصود بناقلة األمراض ؟
معرفة التصحر واثره في البيئة.
بيان همزتا القطع والوصل
ذكر أنواع الكلمة والجملة .
معرفة المبتدأ والخبر.
بيان كيفية كتابة الحروف (( أ  -ب – د  -ط – ف –
ك – هـ) بخط النسخ كتابة سليمة .
معرفة لم تألمت الفراشة؟
معرفة إبداء الراي.
بيان وصف مشاهدات.
معرفة كتابة قصة من مشاهد معروضة .
معرفة بناء فقرتين.

الخطوة : 2

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

األنشطة التعليمية التعلمية

▪
▪
▪
▪

❖ كتابة قصة
مصورة
يراعى فيها
المهارات
اللغوية
التي
درست .
❖ إنجاز
مشروع
كراسة
الفصل
الذي ولدت
فيه .
عمل ملصق
عن الفصول
األربعة .

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات تقويم
ذاتي

خبرات التعليم والتعلم

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

أبدأ بسؤال تمهيدي (أهمية المحافظة على البيئة؟)
أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (صحتي وبيئتي).
مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (
حل مشكلة التصحر – الكلمة والجملة – الفقرة والنص – المبتدأ والخبر.)...
أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية "وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
ج مِنْ ُه حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
نَبَاتَ كُلِِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ ُه خَضِرًا نُّخْرِ ُ
وَجَنَّاتٍ مِِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِ ٍۗهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ ِۚهِ إِنَّ
فِي ذَٰلِكُمْ آلَيَاتٍ لَِّقوْمٍ يُؤْمِنُونَ" ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :ذكر أسماء أطعمة معروفة
ما هي ؟ يقمن التلميذات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال
محل النقاش.
أقدم للتلميذات بروشور يتحدث عن نظافة البيئة  ،أطلب من التلميذات قراءة البروشور قراءة
جيدة ومتأنية ومن ثَمَِّ التناقش فيما بينهن بغرض توضيح المزايا التي تتمتع به البيئة النظيفة.
أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن أطعمة مختلفة ،أطلب من التلميذات قراءة الخريطة بطريقة
علمية يعتمدن على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الطعمة المختلفة.
أقدم للتلميذات فيديو تعليمي عن الوحد ات التعبيرية ،يشاهدن التلميذات العرض بتركيز وانتباه،
ومن ثَمَِّ يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح الفرق بين الجملة والفقرة مع توضيح
الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
يعملن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن
العوامل التي اسهمت في ظاهرة التصحر ،تصنف التلميذات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم
األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
أعرض على التلميذات فيلم تعليمي عن المبتدأ والخبر ،يقدمن التلميذات بعد االنتهاء من
مشاهدة الفيلم تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم و التي تخدم الهدف التربوي
المخطط له.
أكلف التلميذات بجمع صور ملونة عن تأثير التصحر داخل المملكة ،يتعاونَِّ التلميذات فيما
بينهن من أجل صياغة مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت
والصور الملونة التي تدعم الفكرة في لوحة تعليمية جذابة.
أطلب من التلميذات كتابة بحث عن كيفية التصدي لظاهرة التصحر ،مع توضيح مفهوم الضمير
وأثره في الخلق مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

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

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة لغتي للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  70لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  140لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

