مادة لــغتي

الصف الخامس االبتدائي

خ َويْكُمْ
صلِحُوا َب ْينَ أَ َ
خوَةٌ َف َأ ْ
(إنَّمَا ال ُمؤْ ِمنُونَ إ ْ
واتقُوا اَّللََّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( )10يَا أ َُّيهَا الَّذِينَ
َّ
آ َمنُوا ال يَسْخَ ْر َقوْمٌ مِّن َقوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا
خيْرًا ِّم ْنهُمْ وال نِسَاءٌ مِّن نِّسَا ٍء عَسَى أَن يَكُنَّ
َ
خيْرًا ِّم ْنهُنَّ وال َتلْمِزُوا أَنفُسَكُ ْم وال َتنَابَزُوا
َ
بِا َأللْقَابِ ِبئْسَ االسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ اإليمَانِ
ب َفُأ ْو َل ِئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ()11
ومَن لَّمْ َيتُ ْ

ج َت ِنبُوا َكثِيرًا ِّمنَ الظَّنِّ إنَّ
يَا أ َُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ا ْ
بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وال تَجَسَّسُوا وال يَ ْغتَب َّب ْعضُكُم
ِب أَحَدُكُمْ أَن َيأْ ُكلَ لَحْمَ أَخِيهِ َم ْيتًا
بَ ْعضًا َأيُح ُّ
ب رَّحِيمٌ
إن اَّللََّ تَوَّا ٌ
واتقُوا اَّللََّ َّ
فَكَرِ ْهتُمُوهُ َّ
خ َل ْقنَاكُم مِّن ذَكَرٍ
( )12يَا أ َُّيهَا النَّاسُ إنَّا َ
إن
وأُنثَى وجَ َع ْلنَاكُمْ شُعُوبًا و َقبَا ِئلَ ِلتَعَا َرفُوا َّ
خبِيرٌ
علِيمٌ َ
اَّللَّ َ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اَّللَِّ َأ ْتقَاكُمْ إنَّ َ
(سورة الحجرات)
() )13

المعجم المساعد

ال يَسْخَرْ
ال َتلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

ال يستهزئ بالقول
أو العمل.
ال يعب بعضكم
بعضا.

تحضير التعلم الرقمي

لغتي  5ب

موضوع الدرس

أراجع مكتسباتي السابقة.

نوع الدرس

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

اخالق وفضائل

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•

األهداف

األربعاء

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

األحد

أن تبين التلميذة أنواع الكلمة.
أن تذكر التلميذة أنواع الفعل.
أن تفرق التلميذة بين نوعا الجملة.
أن تعدد التلميذة أنواع الجموع

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝ البرجكتر ⃝ السبورة ⃝ الكتاب ⃝ البطاقات ⃝ أقالم ملونة ⃝ صور ⃝ المسجل ⃝ أفالم تعليمية ⃝ أخرى ..........

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

•
•
•
•

بيني أنواع الكلمة.
اذكري أنواع الفعل.
فرقي بين نوعا الجملة.
عددي أنواع الجموع.

⃝ بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولى

ليوم

الزمن المتوقع للوحدة
أخالق وفضائل

موضوع الوحدة
التاريخ

 8أسابيع

المكون (المحتوى)

األسبوع
الحصة

الصف
إستراتيجية التدريس

الهدف

أداء التقويم

المعينات التعليمية

أن تبني الطالبة أنواع الكلمة •
التهيئة
مراجعة املكتسشبات
السابقة

أن تعدد الطالبة أنواع الفعل •

أن تذكر الطالبة أنواع اجلملة •

أن توضح الطالبة أنواع اجلموع

•

أن تقارن الطالبة بني املذكر واملؤنث •

أن تذكر الطالبة أقسام االسم من حيث العدد

•

⃝ √ االختبارات الشفوية

فرز المفاهيم +
مثلث االستماع +
فكر,زاوج,شارك

✓

أخرى ...................:

أن متيز الطالبة بني مهزة الوصل ومهزة القطع •

⃝ √ البرجكتر
⃝ √ السبورة
⃝ √ الكتاب
⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

نماذج حسية
⃝
أقالم ملونة
⃝
صور
⃝
المسجل
⃝
أفالم تعليمية
⃝
أخرى........
⃝

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات
⃝√

⃝

أخرى ......................

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

أن تفرق الطالبة بني الناء املفتوحة واملربوطة •

الواجبات المنزلية

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

⃝ √ االختبارات الشفوية

أن تقرأ الطالبة النص قراءة صامتة بتأن •

االختبار التشخيصي

أن جتيب الطالبة عن األسئلة املطلوبة حول النص •
أن تتعرف الطالبة على مهارات القراءة اجلهرية •
أن تكتب الطالبة ما ميلى عليها •

أن حترص الطالبة على تطبيق مهارات القراءة •

األلعاب واإللغاز +
مسرح العرائس +
التدريس التبادلي

✓

أخرى ...................:

⃝ √ البرجكتر
⃝ √ السبورة
⃝ √ الكتاب
⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

نماذج حسية
⃝
أقالم ملونة
⃝
صور
⃝
المسجل
⃝
أفالم تعليمية
⃝
أخرى........
⃝
..........................

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

⃝√

الواجبات المنزلية

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

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

أراجع مكتسبايت السابقة

الصف

الخامس

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 تبني الطالبة أنواع الكلمة

بيين أنواع الكلمة

❖ أعرض الصور أمام الطالبات من خالل الوسيلة املتاحة

❖ أسرتجع مع الطالبات أنواع الكلمة الثالثة(اسم –فعل– عددي أنواع الفعل

أن تعدد الطالبة أنواع الفعل

حرف)وأطلب التمثيل لكل نوع أبمثلة خمتلفة

❖ متثل الطالبات ألنواع الفعل الثالثة ( ماض – مضارع –أمر)

أن تذكر الطالبة أنواع اجلملة

❖ أعرض أمام الطالبات مثالني أحدمها جلملة امسية واآلخر جلملة

اذكري أنواع اجلملة

فعلية وأطلب حتديد نوع اجلملة

أن توضح الطالبة أنواع اجلموع

❖ أتناول مع الطالبات من خالل األمثلة أنواع اجلموع الثالثة (مجع وضحي أنواع اجلموع

أن تقارن الطالبة بني املذكر واملؤنث

❖ من خالل عرض األمثلة أطلب من الطالبات تعريف املذكر قارين بني املذكر واملؤنث

املذكر السامل-مجع املؤنث السامل – مجع التكسري)

واملؤنث والفرق بينهما

أن تذكر الطالبة أقسام االسم من حيث

❖ أسرتجع مع الطالبات  :أقسام االسم من حيث العدد  -مهزة

العدد

الوصل ومهزة القطع -التاء املفتوحة واملربوطة

أن متيز الطالبة بني مهزة الوصل ومهزة

القطع

العدد

ميزي بني مهزة الوصل ومهزة

❖ أملي الطالبات بعض العبارات إمالء اختباراي يف دفاترهن لتحديد القطع
مستوى الطالبات يف املهارات السابقة من خالل اجلدول ص فرقي بني الناء املفتوحة واملربوطة

أن تفرق الطالبة بني الناء املفتوحة واملربوطة
التقويم الختامي

اذكري أقسام االسم من حيث

 24كتاب الطالبة

متابعة حل انشطة الكتاب

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

لى
ىأخالقىوفضائ ى

العنوان

لىى .ى
أذكرىبعضىاألخالقىوالفضائ ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .
❖ تتجاوز الصعوبات القرائية وتكتسب مهارات القراءة السليمة .
❖ تتعرف على أسلوب نداء ما فيه (ال) وتوظيفه .
❖ تتعرف على أسلوب التفضيل واستعماله .
❖ تستطلع النص  ،وتكتب األفكار الرئيسة له .
❖ تتعرف على إستراتيجية مساءلة النص .
❖ تتعرف على جمع المذكر السالم وتمييزه واستعماله .
❖ ترسم الهمزة المتوسطة على األلف .
❖ تتعرف على المبتدأ والخبر واستعمالهما بالعالمات الفرعية .
❖ تكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة .
❖ تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من صور جمالية وأساليب بالغية .
❖ تتعرف بينة النص القصصي .
❖ إغناء الرصيد اللغوي واستعماله في التواصل الشفهي والكتابي .
❖ تكتب نص سردي يتكون من فقرات متعددة .
❖ تقدم عرض شفهي سردي ( قصصي ) .
❖ تكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل بمحور ( أخالق وفضائل ) .
❖ تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور ( أخالق وفضائل ) .
❖ تقتدي بسلوك وآداب من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وهديه .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :قال هللا تعالى  ( :وإنك لعلى خلق عظيم ) .
ستفهم المتعلمات :
❖ أسلوب نداء ما فيه (ال) .
❖ أسلوب التفضيل .
❖ إستراتيجية مساءلة النص .
❖ جمع المذكر السالم .
❖ رسم الهمزة المتوسطة على األلف .
❖ المبتدأ والخبر واستعمالهما بالعالمات الفرعية .
❖ بينة النص القصصي .

السؤال األول  :ما جمع المذكر السالم ؟
السؤال الثانب  :ما القاعدة العامة لرسم الهمزة
المتوسطة؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•

أسلوب نداء ما فيه (ال) .
أسلوب التفضيل .
إستراتيجية مساءلة النص .
جمع المذكر السالم .
رسم الهمزة المتوسطة على األلف .
المبتدأ والخبر واستعمالهما بالعالمات الفرعية .
بينة النص القصصي .

ستكون المتعلمات قادرات على :








ستقوم المتعلمات بما يأتي :







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

بيان أسلوب نداء ما فيه (ال) .
توضيح أسلوب التفضيل .
معرفة إستراتيجية مساءلة النص .
بيان جمع المذكر السالم .
توضيح رسم الهمزة المتوسطة على األلف .
معرفة المبتدأ والخبر واستعمالهما بالعالمات الفرعية .
بيان بينة النص القصصي .

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•

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

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

•

إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن األخالق والفضائل .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح أخالق المؤمنين .
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 لبعض األخالق والفضائل ثم عررض صرور ونشراطات المردخل
بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها .
إبراز األفكار واأل فهام الباقية للوحدة بتقرديم األسرئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري تعمرل علرى
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 مجموعرات  ،تنفيرذ وعررض الصرور مرن الكتراب المدرسري ومتابعرة تعبيرر
المجموعات حول هذه الصور .
نص االستماع  ( :أستمع ثم أجيب ،تفكير إبداعي ) السماع إلى نص االسرتماع مرن المسرجل أو مرن المعلمرة ثرم
اإلجابة عن أنشطة النص .
نص الفهم القرائي ( أخالق المؤمنين )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعد استماع لقرراءة المعلمرة
ثم حل أسئلة التنمية القرائية  ( :أقرأ  ،أنمري لغتري  ،أفهرم وأجيرب  ،أحلرل  ،أحراكي األسرلوب اللغروي  ،أكترب ،
أغني ملف تعلمي ) .
اإلستراتيجية القرائية  ( :إستراتيجية الخطوات الخمس ) .
الصنف اللغوي  :جمع المذكر السالم – األفعال الخمسة .
الظاهرة اإلمالئية  ( :الهمزة المتوسطة على األلف ) .
الوظيفة النحوية  :رفع المبتدأ والخبر بالعالمات الفرعية .
الرسم الكتابي  :أقرأ  ،أالحظ  ،أعيد وأرسم .
النص الشعري ( من أصادق ؟ )  :استماع النص من شريط أو من المعلمة ومحاكاة الطالبات ثم حل أسئلة مكون
( أقرأ  ،أنمي لغتي  ،أفهم وأحلل  ،أتذوق  ،ألقي ) .
بنية النص .
التواصل اللغوي  :أتواصل كتابيا – أتواصل شفهيا .
اختبار الوحدة األولى ( فراسة الثعالب )  :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 األخالق
والفضائل

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

( المررهمة األدائيررة )
اسم الوحدة  :أخالق وفضائل
الصف  :الخامس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن األمانة وعمل مطوية عن :
( جمع المذكر السالم  -القاعدة العامة لرسم الهمزة المتوسطة )
هر

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
طالبات المدرسة أو المجتمع .
السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

الجمهور
الموقف
الناتج
واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ مدخل الوحدة

14 / /هـ

❖ نص االستماع

14 / /هـ

❖ نص الفهم القرائي

14 / /هـ

❖ اإلستراتيجية القرائية

14 / /هـ

❖ الصنف اللغوي

14 / /هـ

❖ الظاهرة اإلمالئية

14 / /هـ

❖ الوظيفة النحوية

14 / /هـ

❖ الرسم الكتابي

14 / /هـ

❖ النص الشعري

14 / /هـ

❖ بنية النص

14 / /هـ

❖ التواصل الكتابي

14 / /هـ

❖ التواصل الشفهي

14 / /هـ

❖ مشروع الوحدة

14 / /هـ

❖ اختبار الوحدة

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
أخالق وفضائل

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

لغتي الجميلة

الخامس االبتدائي

احلصة
الفصل

أهمية التعرف على ا ألخالق والفضائل

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

تفهم النص المسموع ومراعاة آداب
االستماع .
تتجاوز الصعوبات القرائية وتكتسب
مهارات القراءة السليمة .

قدوات ومثل عليا
مدخل الوحدة ص 36 - 27

التقويم
ﺱ

افهمي النص المسموع ومراعاااة
آداب االستماع .

ﺱ

رقابة ذاتية .

تتعرف على أسلوب نداء ما فيه (ال)
وتوظيفه .

مشروع الوحدة ص . 37

ﺱ بين اى أساالوب نااداء مااا فيااه (ال)
وتوظيفه .

تتعرف على أسلوب التفضيل
واستعماله .

نص االستماع ص 40 - 38

ﺱ وضااااا ي أسااااالوب التفضااااايل
واستعماله .

تستطلع النص  ،وتكتب األفكار الرئيسة نص الفهم القرائي ص 41

ﺱ

تتعرف على إستراتيجية مساءلة النص أنشطة نص الفهم القرائي ص 50 – 42

ﺱ وضااا ي إساااتراتيجية مسااااءلة
النص
ﺱ بيني جمع المذكر السالم وتمييزه
واستعماله .

ترسم الهمزة المتوسطة على األلف .

ﺱ

له .

تتعرف على جمع المذكر السالم
وتمييزه واستعماله .

تتعرف على المبتدأ والخبر

اإلسرتاتيجية القرائية ص 56 - 51
الصنف اللغوي ص 57

ﺱ

استطلعي النص  ،وتكتب األفكااار
الرئيسة له .

ارسمي الهماازة المتوسااطة علااى
األلف .
وضاااااا ي المبتاااااادأ والخباااااار

واستعمالهما بالعالمات الفرعية

واستعمالهما بالعالمات الفرعية .

تكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد الظاهرة اإلمالئية ص 64 – 58
المدروسة .

تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من
صور جمالية وأساليب بالغية .

الوظيفة النحوية ص 71 – 65

تتعرف بينة النص القصصي .

الرسم الكتايب ص 73 – 72

إغناء الرصيد اللغوي واستعماله في
التواصل الشفهي والكتابي .
تكتب نص سردي يتكون من فقرات
متعددة .

النص الشعري ص 78 – 74
بنية النص ص 88 – 79

تقدم عرض شفهي سردي ( قصصي )
تكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل
بم ور ( أخالق وفضائل ) .
تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بم ور
(أخالق وفضائل ) .
تقتدي بسلوك وآداب من سيرة النبي
صلى هللا عليه وسلم وهديه .
الواجب المنزلي

التواصل اللغوي  :أتواصل كتابيا ص 90 – 89
أتواصل شفهيا ص 91
اختبار الوحدة األوىل ص 97 - 92
متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

ﺱ

اكتبي عبارات بخااط النسااخ وفااق
القواعد المدروسة .

ﺱ افهمااي النصااوص وتتااذوق مااا
فيها من صااور جماليااة وأساااليب
بالغية .
ﺱ وض ي بينة النص القصصي .
ﺱ

رقابة ذاتية .

ﺱ

اكتبااي نااص سااردي يتكااون ماان
فقرات متعددة .

ﺱ قااادمي عااارض شااافهي ساااردي
(قصصي )
ﺱ اكتساابي رصاايد معرفااي ولغااوي
متصل بم ور ( أخالق وفضائل)
ﺱ

اكتساابي اتجاهااات وقاايم تتعلااق
بم ور (أخالق وفضائل ) .

ﺱ

رقابة ذاتية .

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ

التهيئة

الدرس

أراجع مكتسبايت
السابقة

واالستعداد

14..... / .... / ....هـ

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

األهداف

بيين أنواع الكلمة

أن تبني الطالبة أنواع الكلمة

عددي أنواع الفعل

أن تعدد الطالبة أنواع الفعل

أن تذكر الطالبة أنواع اجلملة

اذكري أنواع اجلملة

أن توضح الطالبة أنواع اجلموع

وضحي أنواع اجلموع

أن تقارن الطالبة بني املذكر واملؤنث

أن تذكر الطالبة أقسام االسم من

قارين بني املذكر واملؤنث

حيث العدد

أن متيز الطالبة بني مهزة الوصل

اذكري أقسام االسم من حيث

أن تفرق الطالبة بني الناء املفتوحة

ميزي بني مهزة الوصل ومهزة

العدد

ومهزة القطع

القطع

واملربوطة

فرقي بني الناء املفتوحة

واملربوطة
التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
اليذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

طريقة المسرد – فواز الحربي
الوحدة األولى ( أخالق وفضائل)

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

المعيار
o

• أن تبني الطالبة أنواع الكلمة
• أن تعدد الطالبة أنواع الفعل
التهيئة
مراجعة

املكتسشبات
السابقة

• أن تذكر الطالبة أنواع اجلملة

• أن توضح الطالبة أنواع اجلموع









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

• أن تقارن الطالبة بني املذكر واملؤنث

• أن تذكر الطالبة أقسام االسم من حيث العدد
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

o
• أن تقرأ الطالبة النص قراءة صامتة بتأن

• أن جتيب الطالبة عن األسئلة املطلوبة حول النص













 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

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

• أن تتعرف الطالبة على مهارات القراءة اجلهرية

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











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

مهارات التفكير

• أن تكتب الطالبة ما ميلى عليها

• أن حترص الطالبة على تطبيق مهارات القراءة









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

مهارات التفكير

• أن تفرق الطالبة بني الناء املفتوحة واملربوطة

االختبار

إستراتيجية التعلم النشط



• أن متيز الطالبة بني مهزة الوصل ومهزة القطع

التشخيصي

التاريخ

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

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

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

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

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

.................................. /
اكمل اآليات األتية

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ و .......وَالْكَاظِمِنيَ  ......وَالْعَافِنيَ عَنِ
 ........وَاللَّهُ يُحِبُّ )134( ..............

ماذا أقول يف املواقف التالية :

• عندما أهنئ أحد ابلشفاء أو العودة من السفر أقول .....................
• عندما أمسع مبصيبة وقعت

• عندما يقدم أحد ي معروفا
• عندما أزور مريضا

أقول ...........................

أقول ..........................

أقول ...........................

أضع في المربع المقابل لكل كلمة معناها
الصمد

معناها

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

الحسد

معناها

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

لظى

معناها

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

متفوقة



متقن المعيار %100

الحقد

معناها

الغرد

معناها

سمت

متقدمة



متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

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

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

معناها

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

متمكنة



متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

غير مجتازة



غير متقن أقل من % 80

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

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

ف5ب ف1
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

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
أخالق المسلم ،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
القيم واالستنبطات التي وردت
بالدرس.
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)

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(أنواع الكلمة) ،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 القيم
واالستنبطات التي وردت
بالدرس
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

بيني أنواع الكلمة.

اذكري أنواع
الفعل.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تبين التلميذة أنواع
الكلمة.

أن تذكر التلميذة أنواع
الفعل.

أن تعدد التلميذة أنواع
الجموع.
أن تكتسب التلميذة مهارة
استنباط القواعد اللغوية.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

المادة
أراجع مكتسباتي السابقة.
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما هي أنواع الكلمة؟
المحتوى وفرض الدرس

لغتي الجميلة 5ب
مجسمات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

أنواع الكلمة
اإلسم  :ما دل على معنى في نفسه دون اقتران بزمن .
عالماته  :التنوين  ,ال التعريف  ,الجر
الفعل  :ما دل على حدث مقترن بزمن .أنواعه  :ماض ,مضارع ,أمر.
الحرف  :لفظ ال يظهر معناه إال إذا اقترن بغيره.
مثل حروف الجر والعطف والنداء (يا)
أنواع الفعل  :الماضي :درس,كتب
المضارع :يدرس,يكتب
األمر :ادرس ,اكتب
الجملة االسمية  :التي تبدأ باسم ولها ركنان أساسيان  :المبتدأ والخبر وهما
مرفوعان دائما ..مثال ( الشمس ساطعة).
أنواع الجمع :
جمع المذكر السالم :
ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده
معلم  :معلمونومعلمين
مهندس :مهندسون ومهندسين
جمع المؤنث السالم :
ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده
طبيبة :طبيبلت.
معلمة :معلمات.
جمع التكسير:
ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده
عامل  :عمال.
جائزة  :جوائز

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى....
متابعة حل أنشطة الكتاب.

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
بيني أنواع الكلمة.

• حل المشكالت

اذكري أنواع الفعل.

• االكتشاف واالستقصاء
• الوصف الذهني
• الخرائط الذهنية
• التعلم الذاتي

عددي أنواع الجموع.

• التعلم التعاوني
• أخرى........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية
حل أسئلة الكتاب.

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

لغتي  5ب

موضوع الدرس

التهيئة (مراجعة المكتسبات السابقة)

اذكري انواع الكلمة؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

معلومة إثرائية

الواجبات املنزلية
أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أدوات التقويم

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية

المالحظة

❑استماع
المناقشة

التدريبات

اشرحي الفرق بين الجملة االسمية
والجملة الفعلية.

رابط تفاعلي

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

مثلي بالفعل الماضي والمضارع واألمر.

تقويم ختامي

مراجعة لما سبق دراسته

أقوم في بداية الدرس بطرح األفكار التي تتضمنها الوحدة بصورة عامة وأقوم
بمناقشتهن في عنوان الواحدة ،ثم أبدأ معهن الدرس بأن أطلب من التلميذات أن يتأملن
الصور الموضحة بالكتاب المدرسي جيداً ،ثم أختار مجموعة منهن أسألهن واحدة بعد
األخرى عما يشاهدنه في الصور وأقوم باختيار مجموعة أخرى لتجيب عن األسئلة
الواردة أسفل الصور بحيث يتشاركن جميع التلميذات لحل التدريب.
أترك التلميذات لمدة دقيقة يقرئن العبارات الموضحة بالتدريب قراءة جيدة ،ثم أطلب
منهن أن يتعاونّ فيما بينهن للتعرف على الجمل الصحيحة والجمل الخاطئة من بين هذه
الجمل.
أقوم بقراءة األسئلة الموضحة والتعليق على كل سؤال منها ،ثم أقوم بإجراء مسابقة
ترفيهية معهن على نظام المجموعات حيث أطلب من كل مجموعة أن تجيب عن سؤال
وتدون اإلجابة داخل الكراس المدرسي الخاص بهم ،ثم أقوم بمراجعة نتائج إجاباتهم.
أطلب من التلميذات في الصف أن يقسمن أنفسهن إلى مجموعات بحيث تتضمن
المجموعة على تلميذتين بحيث أطلب من كل مجموعة منهن أن تقوم بقراءة المواقف
قراءة مركزة وصحيحة وأقوم بمتابعة قراءتهن جيداً وأقوم بتصويب ما وجد فيها من
أخطاء.
أشرح للتلميذات فكرة التدريب بطريقة مبسطة وأساعدهما في عمل حوار لكل مجموعة
منهما يتضمن سؤال وجواب عن مضمون المواقف الواردة في التدريب وأستمع إلى
حوار كل مجموعة منهن وأقوم بتصحيح األخطاء التي قد يقعن فيها بعض التلميذات.

تقويم قبلي

اخلربات السابقة

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

التقويم

تقويم بنائي

أن تميز التلميذة بين االسم والفعل
والحرف.
أن تمثل التلميذة بالفعل الماضي
والمضارع واألمر.
أن تشرح التلميذة الفرق بين الجملة
االسمية والجملة الفعلية.
أن تعدد التلميذة أنواع الجموع.
أن تذكر التلميذة أقسام االسم من حيث
العدد.
أن تبين التلميذة مواضع همزة القطع
وهمزة الوصل.

االثنين

األربعاء

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

ميزي بين االسم والفعل والحرف.

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

الثالثاء

الخميس

األنشطة

عددي أنواع الجموع.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

الواجبات المنزلية

❑قراءة

أخرى ....

❑كتابة

❑تفكير

بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي
الصف :الخامس
الموضوع :أراجع مكتسباتي السابقة.
المادة :لغتي الجميلة
الحصة:
اليوم والتاريخ:
االبتدائي
المكتسبات السابقة :اكتبي موضوعاً من أربعة أسطر عن االخالق الحميدة.
عرض فلم تعليمي
عرض صور
قراءة نص من مرجع صحيح
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

أهداف المكون

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون

• أن تبين التلميذة أنواع الكلمة.
• أن تذكر التلميذة أنواع الفعل.
• أن تفرق التلميذة بين نوعا الجملة.
• أن تعدد التلميذة أنواع الجموع.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

 .1أبدأ معهن الدرس بأن أطلب من التلميذات توضيح أنواع الكلمة ،ثم
أختار مجموعة منهن أسألهن واحدة بعد األخرى عن الفرق بين
أنواع الكلمة.
 .2أترك التلميذات لمدة دقيقة يقرئن العبارات الموضحة أمامهن قراءة
جيدة ،ثم أطلب منهن أن يتعاونّ فيما بينهن للتعرف على أنواع الفعل.
 .3أطلب من التلميذات في الصف أن يقسمن أنفسهن إلى مجموعات
بحيث تتضمن المجموعة على تلميذتين بحيث أطلب من كل مجموعة
منهن أن تقوم بالتفريق بين نوعا الجملة وأقوم بمتابعة إجاباتهن .
 .4أشرح للتلميذات أنواع الجموع بطريقة مبسطة وأساعدهما في عمل
حوار لكل مجموعة منهما يتضمن سؤال وجواب عن مضمون
المواقف الواردة أمامهن وأستمع إلى حوار كل مجموعة منهن .

التواصل اللغوي

التقويم

• بيني أنواع الكلمة.
• اذكري أنواع الفعل.
• فرقي بين نوعا الجملة.
• عددي أنواع الجموع.
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 :الوحدة األولى :أخالق وفضائل
الحصة
األولى
الفصل
الثانية

المكون

الهدف

التهيئة (مراجعة المكتسبات
السابقة)

تقرأ الرسوم وتعبر عن
السلوكيات الواردة فيها
تستنتج المفهومات واألفكار من
خالل النص المسموع

مدخل الوحدة
(أنشطة تمهيدية)

الثالثة
نص االستماع (عدل الملك
عبدالعزيز)
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة

تجيب عن األسئلة المصاحبة
للمواقف المرفقة
تذكر التصرف المناسب في
الموقف الذي يعرض عليها
تلتزم بآداب االستماع
تنسب كل قول إلى قائله
تتذكر األحداث وترتبها حسب
ورودها في النص
تقرأ النص قراءة جهرية مراعية
صحة الضبط وسالمة الوقف
والوصل والتجويد
تجيب عن أسئلة تفصيلية حول
النص

المهارة
القراءة والكتابة

القراءة والكتابة

االستماع والتحدث

إستراتيجية التدريس
التعلم التعاوني

حل المشكالت

اإلجراءات
ص 12

ص 27

أداة التقويم
تكليف منزلي

مالحظة

التعلم التعاوني

ص 40

أوراق قياس

القراءة

هيكل السمكة

ص 46

أوراق قياس

القراءة والكتابة

حل المشكالت

ص 50

تكليف منزلي

اإلستراتيجية القرائية (الخلق)

تستطلع المادة المقروءة

التحدث

التعلم التعاوني

ص 53

أوراق قياس

الصنف اللغوي "جمع المذكر
السالم"

تحول المفرد إلى جمع مذكر
سالم

الكتابة

حل المشكالت

ص 57

تكليف منزلي

األفعال الخمسة

التعرف علي االفعال الخمسة

التراكيب اللغوية

هيكل السمكة

ص 58

أوراق قياس

نص الفهم القرائي "أخالق
المؤمنين"
تابع نص الفهم القرائي
"أخالق المؤمنين"

طريقة مسرد الليزر 2
عنوان الوحدة :الوحدة األولى :أخالق وفضائل

األسبوع

األسبوع األول من (  ) /إلى ( ) /
األسبوع الثاني من (  ) /إلى (
) /

المكون

الهدف

عدد
الحصص

األحد:

معايدة التلميذات

توزيع الكتب الدراسية

حصة

االثنين:

معايدة التلميذات

توزيع الكتب الدراسية

حصة

الثالثاء:

التهيئة (مراجعة
المكتسبات
السابقة)

مراجعة بعض المهارات
التي سبق دراستها

حصتان

األربعاء:

التهيئة (مراجعة
المكتسبات
السابقة)

تقرأ الرسوم وتعبر عن
السلوكيات الواردة فيها
تستنتج المفهومات
واألفكار من خالل النص
المسموع

حصتان

الخميس:

مدخل الوحدة
"أخالق وفضائل"

األحد:

نص االستماع (عدل
الملك عبدالعزيز)

االثنين:

نص الفهم القرائي
"أخالق المؤمنين"

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

تجيب عن األسئلة
المصاحبة للمواقف
المرفقة
تذكر التصرف المناسب
في الموقف الذي يعرض
عليها
تلتزم بآداب االستماع
تنسب كل قول إلى قائله
تتذكر األحداث وترتبها
حسب ورودها في النص
تقرأ النص قراءة جهرية
مراعية صحة الضبط
وسالمة الوقف والوصل
والتجويد

إستراتيجية التدريس

تعلم تعاوني –
مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار
والمناقشة

اإلجراءات واألنشطة

ص 12

أداة
التقويم

المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

تعلم تعاوني –
مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار
والمناقشة

ص 12

حصتان

تعلم تعاوني –
مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار
والمناقشة

ص 27

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

حصة

طريقة المناقشة –
طريقة االستقراء –
طريقة الحوار

ص 40

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

تعلم تعاوني –
مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار
والمناقشة

ص 46

حصة

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

طريقة نموذج الجوف – الليزر
عنوان الوحدة :الوحدة األولى :أخالق وفضائل
الحصة
1
2
3
4
5
6
7
8

الصف

المكون

الهدف

التهيئة (مراجعة المكتسبات
السابقة)
مدخل الوحدة
(أنشطة تمهيدية)

تقرأ الرسوم وتعبر عن السلوكيات الواردة فيها
تستنتج المفهومات واألفكار من خالل النص المسموع
تجيب عن األسئلة المصاحبة للمواقف المرفقة
تذكر التصرف المناسب في الموقف الذي يعرض عليها
تلتزم بآداب االستماع
تنسب كل قول إلى قائله
تتذكر األحداث وترتبها حسب ورودها في النص
تقرأ النص قراءة جهرية مراعية صحة الضبط وسالمة
الوقف والوصل والتجويد

نص االستماع (عدل الملك
عبدالعزيز)
نص الفهم القرائي "أخالق
المؤمنين"
تابع نص الفهم القرائي
"أخالق المؤمنين"
اإلستراتيجية القرائية
(الخلق)
الصنف اللغوي "جمع المذكر
السالم"
الصنف اللغوي "األفعال
الخمسة"

المهارة المستهدفة

استراتيجية التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

القراءة والكتابة

التعلم التعاوني

ص 12

تكليف منزلي

القراءة والكتابة

حل المشكالت

ص 27

مالحظة

االستماع والتحدث

التعلم التعاوني

ص 40

أوراق قياس

القراءة

هيكل السمكة

ص 46

أوراق قياس

تجيب عن أسئلة تفصيلية حول النص

القراءة والكتابة

حل المشكالت

ص 50

تكليف منزلي

تستطلع المادة المقروءة

التحدث

التعلم التعاوني

ص 53

أوراق قياس

تحول المفرد إلى جمع مذكر سالم

الكتابة

حل المشكالت

ص 57

تكليف منزلي

التعرف على األفعال الخمسة

التراكيب اللغوية

هيكل السمكة

ص 58

أوراق قياس

الطريقة البنائية  -وسائل
األحد

اليـوم
الخامس ابتدائي
لغتي
المادة
التاريخ
التهيئة (مراجعة المكتسبات السابقة)
موضوع الدرس
الحصة
اذكري انواع الكلمة؟
التمهيد
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
المساعدة
التلقين
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن تميز التلميذة بين االسم
والفعل والحرف.
أن تمثل التلميذة بالفعل
الماضي والمضارع واألمر.
أن تشرح التلميذة الفرق بين
الجملة االسمية والجملة
الفعلية.
أن تعدد التلميذة أنواع
الجموع.
أن تذكر التلميذة أقسام االسم
من حيث العدد.
أن تبين التلميذة مواضع همزة
القطع وهمزة الوصل.
الواجب

أنواع الفعل
 الماضي :درس ،كتب. المضارع :يدرس ،يكتب. األمر :ادرس ،اكتب.نوعا الجملة
 -1الجملة االسمية :التي تبدأ باسم ولها
ركنان المبتدأ والخبر ،وهما مرفوعان
دائمًا.
 -2الجملة الفعلية :التي تبدأ بفعل ولها ركنان
فعل يدل على حدث ،وفاعل يحدث الفعل.

أقسام االسم من حيث العدد
(مفرد  -مثنى  -جمع)

االثنين

الثالثاء األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

أقوم في بداية الدرس بطرح األفكار التي تتضمنها الوحدة
بصورة عامة وأقوم بمناقشتهن في عنوان الواحدة ،ثم أبدأ
معهن الدرس بأن أطلب من التلميذات أن يتأملن الصور
الموضحة بالكتاب المدرسي جيداً ،ثم أختار مجموعة منهن
أسألهن واحدة بعد األخرى عما يشاهدنه في الصور وأقوم
باختيار مجموعة أخرى لتجيب عن األسئلة الواردة أسفل
الصور بحيث يتشاركن جميع التلميذات لحل التدريب.
أترك التلميذات لمدة دقيقة يقرئن العبارات الموضحة
بالتدريب قراءة جيدة ،ثم أطلب منهن أن يتعاونّ فيما بينهن
للتعرف على الجمل الصحيحة والجمل الخاطئة من بين هذه
الجمل.
أقوم بقراءة األسئلة الموضحة والتعليق على كل سؤال منها،
ثم أقوم بإجراء مسابقة ترفيهية معهن على نظام
المجموعات حيث أطلب من كل مجموعة أن تجيب عن سؤال
وتدون اإلجابة داخل الكراس المدرسي الخاص بهم ،ثم أقوم
بمراجعة نتائج إجاباتهم.
أطلب من التلميذات في الصف أن يقسمن أنفسهن إلى
مجموعات بحيث تتضمن المجموعة على تلميذتين بحيث
أطلب من كل مجموعة منهن أن تقوم بقراءة المواقف قراءة
مركزة وصحيحة وأقوم بمتابعة قراءتهن جيداً وأقوم
بتصويب ما وجد فيها من أخطاء.
حل أسئلة الكتاب.

الخميس

ميزي بين االسم والفعل
والحرف.
مثلي بالفعل الماضي
والمضارع واألمر.
اشرحي الفرق بين
الجملة االسمية والجملة
الفعلية.
عددي أنواع الجموع.
اذكري أقسام االسم من
حيث العدد.
بيني مواضع همزة القطع
وهمزة الوصل.

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :لغتي
األسبوع/اليوم

الصف  :الخامس ابتدائي
الوسيلة

المهارة

)

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

ألقالم الملونة

جهاز العرض

التهيئة (مراجعة المكتسبات السابقة)

-1الترتيب(

السبورة

( المكون ) موضوع
الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تميز التلميذة بين االسم والفعل
والحرف.
أن تمثل التلميذة بالفعل الماضي
والمضارع واألمر.
أن تشرح التلميذة الفرق بين الجملة
االسمية والجملة الفعلية.
أن تعدد التلميذة أنواع الجموع.
أن تذكر التلميذة أقسام االسم من حيث
العدد.
أن تبين التلميذة مواضع همزة القطع
وهمزة الوصل.

)

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح الباوربوينت

الوحدة األولى (أخالق وفضائل)
المدخل (أنشطة تمهيدية)

-7اإللقاء ( )

الكتاب المدرسي
أن تالحظ التلميذة الرسوم التالية ثم
تجيب عما يليها.
أن تستمع التلميذة إلى النص ثم تجيب
عن األسئلة.
أن تقرأ التلميذة الموقفين اآلتيين قراء
مركزة ثم تجيب عن األسئلة.
أن تفسر التلميذة اآلية الكريمة.
أن تردد التلميذة األناشيد التالية.

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

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

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

ميزي بين االسم والفعل
والحرف.
مثلي بالفعل الماضي
والمضارع واألمر.
اشرحي الفرق بين
الجملة االسمية والجملة
الفعلية.
عددي أنواع الجموع.
اذكري أقسام االسم من
حيث العدد.
بيني مواضع همزة
القطع وهمزة الوصل.

الحظي الرسوم التالية
ثم أجيبي عما يليها.
استمعي إلى النص ثم
أجيبي عن األسئلة.
اقرئي الموقفين اآلتيين
قراء مركزة ثم أجيبي
عن األسئلة.
فسري اآلية الكريمة.
رددي األناشيد التالية.

الصف

المــــادة

الخامس ابتدائي

طريقة وحدات – وسائل
لغتي

األحد

اليـوم

الدرس

أخالق وفضائل

التاريخ

ملخص الوحدة

نصوص الوحدة(الجمل الشاكي – عدل الملك عبدالعزيز-أخالق المؤمنين -الخلق – من اصداق-خشية
المقترض األمين – الطحان وولده وحمارهما-درس في الصداقة)) الدروس اللغوية والتواصل
اللغوي ( :رفع المبتدأ والخبر بالعالمات الفرعية –– جمع المذكر السالم – األفعال الخمسة  -الهمزة
المتوسطة على ألف – كتابة عبارات بخط النسخ – كتابة قصة مكتملة العناصر-سرد قصة )

الحصة

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
 )2إلقاء خطبة محفلية أمام الطالبات.
 )1تكتسب اتجاهات وقيم متصلة بمحور أخالق المؤمنين.
 )4تتعرف بنية النص القصصي.
 )3تستطلع النص وتكتب األفكار الرئيسة له .
 )5تكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل بمحور أخالق المؤمنين  )6تفهم النص المسموع ويراعي آداب االستماع.
) 6تزيد الرصيد اللغوي ويستخدمه في التواصل الشفهي والكتابي )8 . .تفهم النصوص ويتذوق ما فيها من جماليات
وأساليب
 )7تتعرف المبتدأ والخبر ويستعملهما  )8 .تتعرف جمع المذكر ال سالم وتميزه ويستخدمه في جمل )12 .تتعرف
القاعدة العامة لرسم الهمزة المتوسطة على األلف
 )9تكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة  )10تقتدي بسلوكيات وآداب من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم

الفكرة الكبرى:
األخالق والفضائل أساس الدين وبها تنهض األمة .
ستفهم المتعلمات أن :
 األخالق والفضائل أساس اإلسالم وبهما تنهض األمة ويدعم ذلك بزيادةالرصيد المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية .

-

تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين جمع المذكر والمؤنث السالم والمبتدأ
والخبر والهمزة المتوسطة على الف وغيرها وضعف القراءة واالستظهار
والخجل والتلعثم في الحوار الشفهي وضعف الخط .

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

اشتهر سيدنا عمر بالعدل فمن تعرف بعده اشتهر بهذا
الخلق ؟
من تصادق ؟
عللي – تسمية خط النسخ بهذا االسم ؟
كيف نميز بين المبتدأ والخبر وما إعرابها بالعالمات
الفرعية؟
ما عناصر القصة ؟

ستعرف المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

اتجاهات وقيم متصلة بمحور الخالق والفضائل من خالل نصوص
الوحدة .
رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل الشفهي والكتابي في مجال
األخالق والفضائل .
نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها .
رفع المبتدأ والخبر بالعالمات الفرعية .
رسم الهمزة المتوسطة على األلف .
كيفية كتابة قصة مكتملة العناصر وكذلك عبارات بخط النسخ .

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال الحقوق والواجبات .
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل الشفهي
والكتابي في مجال الحقوق والواجبات .
فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها
وتذوقها ونقدها
معرفة اسم الفاعل وصياغته وإعرابه .
كتابة قصة مكتملة العناصر وسردها .

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

