مادة لــغتي

الصف السادس االبتدائي

أبو بكر الصديق -رضي اهلل عنه-

• مولده وصفاته:

من دوح ٍة عالي ٍة النسب ،طيبة العنصر ،شريفة
األصل ،انحدر هذا الفتى الذي ولد بمكة ،بعد عام
الفيل بعامين ،واسمه :عبداهلل بن أبي قحافة ابن
عامٍر ،وكنيته :أبو بكر ،ولقبه :الصديق؛ وألنه
اشتهر بالصدق ،وألنه صدق النبي صلى اهلل عليه
وسلم في البعثة ،وفي حادثة اإلسراء.

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
ليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة
قدوات ومثل عليا

المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

• أن تبني الطالبة أنواع الكلمة

أداء التقويم

• أن تعرف الطالبة كل نوع من أنواع الكلمة
مراجعة املكتسشبات • أن حتفظ الطالبة قول ابن مالك
• أن تذكر الطالبة أنواع الفعل
السابقة
• أن توضح الطالبة أنواع اجلمل

• أن تقارن الطالبة بني اجلملة االمسية والفعلية

⃝ √ االختبارات الشفوية

✓ فرز المفاهيم +
أعواد المثلجات +
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 ......................

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

• أن حتل الطالبة تدريبات الدرس

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

⃝ √ االختبارات الشفوية

االختبار التشخيصي

• أن تقرأ الطالبة األسئلة
• أن جتيب الطالبة عن األسئلة املطلوبة
• أن تكتب الطالبة ما ميلى عليها

✓ المسابقات +
مسرح العرائس +
خرائط المفاهيم
أخرى ...................:

⃝

√

⃝

√

⃝

√

⃝

√

⃝

√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

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

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

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

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

أراجع مكتسبايت السابقة

الصف

السادس االبتدائي

أساليب وطرق التدريس

○

التمهيد

ﺱ ما مكوانت اجلملة االمسية

األهداف السلوكية

المادة

لغتي الجميلة

المفردات الجديدة

حل أنشطة حول ما سبق دراسته

○

○

اليوم

○

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة

○

○

○

؟
إجراءات التعليم و التعلم

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل اإلجراءات التالية

❖ أعرض الصور أمام الطالبات من خالل الوسيلة املتاحة

أن تبني الطالبة أنواع الكلمة

تقويم الهدف

بيين أنواع الكلمة

❖ أسرتجع مع الطالبات أنواع الكلمة الثالثة(اسم –فعل–حرف)وأطلب عريف كل نوع من أنواع الكلمة

أن تعرف الطالبة كل نوع من أنواع

التمثيل لكل نوع أبمثلة خمتلفة

الكلمة

❖ أطلب من الطالبات حتديد تعريف كل نوع من أنواع الكلمة

أن حتفظ الطالبة قول ابن مالك

❖ أعرض قول ابن مالك على السبورة وأقرؤه وأطلب من الطاالبات

أن تذكر الطالبة أنواع الفعل

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

التسميع والتقييم

ترداده حىت حيفظنه

❖ أانقش الطالبات حول تعريف وزمن كل نوع من أنواع الفعل الثالثة
وعالمات كل نوع من أنواع الفعل

أن توضح الطالبة أنواع اجلمل

أن تقارن الطالبة بني اجلملة االمسية

❖ أتناول مع الطالبات من خالل األمثلة أنواع اجلمل وأطلب منهن حلي تدريبات الدرس

والفعلية

التقويم الختامي

وضحي أنواع اجلمل

قارين بني اجلملة االمسية والفعلية

التمثيل لكل نوع وبيات مكوانت كل منها

أن حتل الطالبة تدريبات الدرس

اذكري أنواع الفعل

❖ من خالل املشاركة الفردية واجلماعية أتناول مع الطالبات حل تدريبات
تدريبات الكتاب من التدريب األول إىل التدريب الثامن ص 21-12
حل أسئلة الدرس

املراجعة

الواجب المنزلي

حل انشطة كتاب الطالب

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

قدواتىومثلىعليىا ى

العنوان

منىقدوتكى ى؟ ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تتدرب على القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه واستثمارها.
❖ تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور " قدوات ومثل عليا ".
❖ تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .
❖ تتعرف على أسلوبي المدح والذم بـ ( نعم  ،بئس ) وتوظيفهما في التواصل اللغوي .
❖ تتعرف على إستراتيجية ( قراءة التصفح ) .
❖ ترسم همزتي الوصل والقطع وهمزة ( ابن ) رسما صحيحا .
❖ تتعرف على اسم( كان ) وأخواتها وخبرها واستعمالهما بالعالمات األصلية والفرعية
❖ تتعرف على المشتقات (اسم الفاعل واسم المفعول) وتمييزهما في النصوص المختلفة
❖ ترسم عبارات بخط النسخ بعد تصحيح األخطاء الواردة فيها .
❖ تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من صور جمالية وأساليب بالغية .
❖ تتعرف على بنية نص وصف الشخصية .
❖ تكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل بمجور (قدوات ومثل عليا) واستعماله في التواصل الشفهي والكتابي .
❖ تكتب نص وصف شخصية استنادا إلى خصائصه البنائية .
❖ تقدم عرض شفهي لسيرة غيرية .
❖ تقتدي بهدي قدوات المسلمين وآدابهم .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبــرى :قــال تعــالى  ( :أولئــا الــذين هــدى ا فبهــداهم
اقتده ) .
ستفهم المتعلمات :
❖ أسلوبي المدح والذم بـ ( نعم  ،بئس ) .
❖ إستراتيجية ( قراءة التصفح ) .
❖ رسم همزتي الوصل والقطع وهمزة ( ابن ) رسما صحيحا
❖ اسم( كان ) وأخواتها وخبرها .
❖ المشتقات (اسم الفاعل واسم المفعول) .
❖ بنية نص وصف الشخصية .
❖ كيفية تقديم عرض شفهي لسيرة غيرية .

السؤال األول  :متى تحذف همزة ابن ومتى تثبت ؟
السؤال الثاني  :ما أسلوب االستثناء ؟
السؤال الثالث  :بيني كيفية رسم عبارات بخط النسخ بعد
تصحيح األخطاء الواردة فيها .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•

أسلوبي المدح والذم بـ ( نعم  ،بئس ) .
إستراتيجية ( قراءة التصفح ) .
رسم همزتي الوصل والقطع وهمزة ( ابن ) رسما صحيحا
اسم( كان ) وأخواتها وخبرها .
المشتقات (اسم الفاعل واسم المفعول) .
بنية نص وصف الشخصية .
كيفية تقديم عرض شفهي لسيرة غيرية .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 توضيح أسلوبي المدح والذم بـ ( نعم  ،بئس ) .
 بيان إستراتيجية ( قراءة التصفح ) .







ستقوم المتعلمات بما يأتي :








المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.

توضيح كيفية رسم همزتي الوصل والقطع وهمزة ( ابن ) رسما صحيحا

بيان اسم ( كان ) وأخواتها وخبرها .
معرفة المشتقات (اسم الفاعل واسم المفعول) .
بيان بنية نص وصف الشخصية .
توضيح كيفية تقديم عرض شفهي لسيرة غيرية .

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.

 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 قدوات ومثل عليا .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح قدوات ومثل عليا .
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 المثل العليا ثم عـرض صـور ونشـاطات المـدخل بمبـدأ
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 وذلا 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 ( أبو بكر الصديق رضي ا عنه )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعـات بعـد اسـتماع
لقراءة المعلمة ثم حل أسـئلة التنميـة القرائيـة  ( :أقـرأ  ،أنمـي لغتـي  ،أفهـم وأجيـب  ،أحلـل  ،أحـاكي األسـلوب
اللغوي  ،أكتب  ،أغني ملف تعلمي ) .
اإلستراتيجية القرائية  ( :أ -تصفح كتاب  ،ب -تصفح مجلة  ،جـ -تصفح مواقع عبر الشبكة العنكبوتية ) .
الظاهرة اإلمالئية  ( :همزتا الوصل والقطع وهمزتا ( ابن – ابنة ) ) .
الوظيفة النحوية  :رفع اسم (كان) وأخواتها ونصب خبرها .
الصنف اللغوي  :المشتقات  /اسما الفاعل والمفعول من الفعل الثالثي .
الرسم الكتابي  :أقرأ  ،أالحظ  ،أرسم  ،خطي أجمل .
النص الشعري عمر بن الخطاب رضي ا عنه ورسـول كسـرى )  :اسـتماع الـنص مـن شـريط أو مـن المعلمـة
ومحاكاة الطالبات ثم حل أسئلة مكون ( أقرأ  ،أنمي لغتي  ،أحلل وأفهم  ،أتذوق  ،ألقي ) .
بنية النص الوصفي  :وصف الشخصية .
التواصل اللغوي  :أتواصل كتابيا – أتواصل شفهيا .
اختبار الوحدة األولى ( خادم الحرمين الشريفين الملا سلمان بن عبد العزيز )  :قـراءة الـنص فـي منافسـة بـين
المجموعات.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلا الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح بعض
القدوات والمثل
العليا

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  :قدوات ومثل عليا
الصف  :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتا في كتابة قصة عن مثل عليا وعمل مطوية عن :
( أسلوب االستثناء – صفات النبي ) 
مهمتا  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هـ الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
الدور
د
وظيفتا  :تنفيذ القصة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسا 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

❖ المدخل

14 / /هـ

❖ المشروع

14 / /هـ

❖ نص االستماع

14 / /هـ

❖ نص الفهم القرائي

14 / /هـ

❖ اإلستراتيجية القرائية

14 / /هـ

❖ الظاهرة اإلمالئية

14 / /هـ

❖ الوظيفة النحوية

14 / /هـ

❖ الصنف اللغوي

14 / /هـ

❖ الرسم الكتابي

14 / /هـ

❖ النص الشعري

14 / /هـ

❖ بنية النص

14 / /هـ

❖ التواصل الكتابي

14 / /هـ

❖ التواصل الشفهي

14 / /هـ

❖ اختبار الوحدة

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
عنوان الوحدة

قدوات ومثل عليا

الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

لغتي الجميلة

السادس االبتدائي

احلصة
الفصل

أهمية القدوات والمثل األعلى .
اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

التهيئة
 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

الوسائل التعليمية

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 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

قدوات ومثل عليا

التقويم

ﺱ

تددددربي علدددى القدددراءة السدددليمة
وفهم المقروء واستيعاب جوانبه
واستثمارها.

تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور "
قدوات ومثل عليا ".

مشروع الوحدة ص . 35

ﺱ

اكتسددبي اتجاهددات وقدديم تتعلددق
بمحور " قدوات ومثل عليا ".

تفهم النص المسموع ومراعاة آداب
االستماع .

نص االستماع ص 40 - 36

ﺱ

افهمي النص المسموع ومراعدداة
آداب االستماع .

تتدرب على القراءة السليمة وفهم
المقروء واستيعاب جوانبه
واستثمارها.

تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من
جماليات وأساليب بالغية .
تعرف بنية نص وصف الشخصية .
ترسم همزتي الوصل والقطع وهمزة
(ابن ) رسما صحيحا .
تتعرف على استراتيجية قراءة التصفح

مدخل الوحدة ص 34 - 28

نص الفهم القرائي ص 43 - 41
أنشطة نص الفهم القرائي ص 50 – 44
اإلسرتاتيجية القرائية ص 56 - 51
الظاهرة اإلمالئية ص 64 – 57

ﺱ افهمددي النصددوص وتتددذوق مددا
فيهدددا مدددن جماليدددات وأسددداليب
بالغية .
ﺱ

بيني بنية نص وصف الشخصية

ﺱ

ارسمي همزتددي الوصددل والقطددع
وهمزة (ابن ) رسما صحيحا .

ﺱ

وضددددحي اسددددتراتيجية قددددراءة

التصفح
تتعرف على الفعل المضارع الصحيح
والمعتل اآلخر وتمييزهما في النصوص
المختلفة
تتعرف على أسلوب االستثناء بد (غير ،
سوى) وتوظيفه في تواصلي الشفهي
واللغوي
ترسم عبارات بخط النسخ بعد تصحيح
األخطاء الواردة فيها .
تتعرف على اسم كان وأخواتها وخبرها
واستعمالهما بالعالمات األصلية
والفرعية .
تكتب نص وصف شخصية استنادا إلى
خصائصه البنائية .
الواجب المنزلي

الوظيفة النحوية ص 70 – 65
الصنف اللغوي ص 76 – 71

ﺱ

بينددي الفعددل المضددارع الصددحيح
والمعتددل اآلخددر وتمييزهمددا فددي
النصوص المختلفة

ﺱ

وضدددحي أسدددلوب االسدددتثناء بدددد
(غيدددر  ،سدددوى) وتوظيفددده فدددي
تواصلي الشفهي واللغوي

ﺱ

ارسمي عبارات بخط النسددخ بعددد
تصحيح األخطاء الواردة فيها .

ﺱ

وضدددحي اسدددم كدددان وأخواتهدددا
وخبرها واسددتعمالهما بالعالمددات
األصلية والفرعية .

الرسم الكتايب ص 80 – 77
النص الشعري ص 86 – 81
بنية النص الوصفي ص 94 – 87
أتواصل كتابيا ص 108 -102

التواصل الشفهي 117-115

اختبار الوحدة األوىل ص 123 -119

متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

ﺱ

اكتبدددي ندددص وصدددف شخصدددية
استنادا إلى خصائصه البنائية .

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظيات

الوحدة

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

التهيئة
واالستعداد

الدرس

أراجع مكتسبايت السابقة
اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف

بيين أنواع الكلمة

عريف كل نوع من أنواع الكلمة

أن تبني الطالبة أنواع الكلمة

أن تعرف الطالبة كل نوع من أنواع

التسميع والتقييم

الكلمة

أن حتفظ الطالبة قول ابن مالك

اذكري أنواع الفعل

أن تذكر الطالبة أنواع الفعل

وضحي أنواع اجلمل

أن توضح الطالبة أنواع اجلمل

والفعلية

قارين بني اجلملة االمسية

حلي تدريبات الدرس

أن تقارن الطالبة بني اجلملة االمسية

والفعلية

أن حتل الطالبة تدريبات الدرس
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:

تدريبات الكتاب من التدريب األول إىل التدريب الثامن ص 21-13
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...................... :

مهارات التفكير:
o
o
o
o
o
o

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

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

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

أساليب التقويم وأدواته
o
o
o
o
o
o
o
o

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

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

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

طريقة المسرد – فواز الحربي
الوحدة األولى ( قدوات ومثل عليا)

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

مراجعة

املكتسشبات
السابقة

األسبوع

الهدف ( المحتوى )
•

أن تبني الطالبة أنواع الكلمة

•

أن تعرف الطالبة كل نوع من أنواع الكلمة

•

أن حتفظ الطالبة قول ابن مالك

•

أن تذكر الطالبة أنواع الفعل

•

المهارة
o

•
•

أن حتل الطالبة تدريبات الدرس

•

أن تقرأ الطالبة األسئلة

•

أن جتيب الطالبة عن األسئلة املطلوبة

التشخيصي

• أن تكتب الطالبة ما ميلى عليها









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

o
االختبار

إستراتيجية التعلم النشط



أن توضح الطالبة أنواع اجلمل
أن تقارن الطالبة بني اجلملة االمسية والفعلية

التاريخ











 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

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

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










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
......... 

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

ورقة عمل
اسم الطالبة:

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

الـــصـــف :السادس االبتدائي
الموضوع :قدوات ومثل عليا

الـمـــادة :لغتي
ضعي عالمة ( )أسفل العبارة الصحيحة وعالمة ( )أسفل العبارةالخاطئة:
أول من أَسلَم من الرجال هو

أسلَم علي بن أبي طالب بعد
خديجة -رضي اهلل عنها.

()...

()...

عبد اهلل بن أبي قحافة.

أَهم أعمال علي بن أبي طالب:
محاربة المرتدِين بعد وفَاة النبيِ
ﷺ وجمع القرآن الكريم.

()...

ارسمي دائرة حول اإلجابة الصحيحة:


توفيت خديجة بِنْت خويلد قبل
الهِجْرَة بـ:

ولدت عائشة بِنت أبِي بكر الصديقِ-
رضي اهلل عنهما بِمكة المكرمة قَبل
الهِجرة بـ:

 خمس سنوات.

 خمس سنوات.

 أربع سنوات.

 سبع سنوات.

 ثالث سنوات.

 عشر سنوات.

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

لغتي 6ب 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)

اإلجراءات
دور المتعلمة

دور المعلمة
•

تقديم المعلومات المتوافرة
عن الفرق بين أنواع
الكلمة ،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
أنواع الفعل.
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 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 أنواع الفعل.
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

فرقي بين أنواع
الكلمة.

بيني أنواع الفعل.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تسترجع التلميذة
المكتسبات السابقة.
أن تتذكر التلميذة أنواع
الكلمة.
أن تتذكر التلميذة انواع
الفعل.
أن توضح التلميذة أنواع
الجملة.
أن تسترجع التلميذة االسم
من حيث العدد.
أن توضح التلميذة عالمات
اإلعراب.
أن تميز التلميذة األساليب
اللغوية التي درستها سابقا.
أن تحدد التلميذة كلمات
تحوي همزة متوسطة.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

المادة
أراجع مكتسباتي السابقة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
أسترجعي المكتسبات السابقة
المحتوى وفرض الدرس

لغتي الجميلة 6ب
مجسمات

األنشطة

أنواع الكلمة  ( :االسم – الفعل – الحرف)
أنواع الفعل  ( :الماضي – المضارع – األمر)
أنواع الجمل ( :الجملة األسمية و الجملة الفعلية)
شاهد – نظر
أكتب المضار والماضي من الفعلين السابقين وضعهم في جملة.

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
oحل المشكالت
oاالكتشاف واالستقصاء

نشاط ص
ص :13ص 21
.......................
..................

oالوصف الذهني
oالخرائط الذهنية
oالتعلم الذاتي
oالتعلم التعاوني
oأخرى........

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب.

المناقشة التدريبات األنشطة
الواجب المنزلي

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
أسترجعي المكتسبات
السابقة.
اذكري أنواع الكلمة.
اذكري انواع الفعل.
وضحي أنواع الجملة.
أسترجعي االسم من
حيث العدد.
وضحي عالمات
اإلعراب.
ميزي األساليب اللغوية
التي درست سابقا.
حددي كلمات تحوي
همزة متوسطة.

الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب.

الحصة:

اليوم والتاريخ:

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

المكتسبات السابقة :ما معنى القدوة؟
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 تفرق التلميذة بين أنواع الكلمة.
• أن تبين التلميذة أنواع الفعل.
• أن تذكر التلميذة أركان الجملة االسمية.
• أن تكتسب التلميذة سلوكيات وآداب الكتابة الصحيحة.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع :أراجع مكتسباتي السابقة.
عرض فلم تعليمي

التقويم

 .1أطلب من التلميذات في الصف أن يقسمن أنفسهن إلى مجموعات
بحيث تتضمن المجموعة على تلميذتين بحيث أطلب من كل
مجموعة منهم أن يقمن بالتفرقة بين أنواع الكلمة وأقوم بمتابعة
• فرقي بين أنواع الكلمة.
إجاباتهن وأقوم بتصويب ما وجد فيها من أخطاء.
 .2أوجه التلميذات إلى البحث داخل المكتبة المدرسية عن كتب
ومراجع مختلفة تتحدث عن أنواع الفعل وكذلك اإلطالع على
شبكة المعلومات العنكوتية ،ثم أطلب منهن جمع ما توفر لديهن • بيني أنواع الفعل.
من معلومات في صورة بحث منظم أقوم بمناقشتهن في نتائجه.
 .3أختار مجموعة من التلميذات أكلفهن بجمع وتنظيم أفكارهن حول • اذكري أركان الجملة االسمية.
أركان الجملة االسمية ويقمن بكتابة ما توصلن إليه في شكل نقاط
وأقوم بتنظيمها ووضعها في شكل لوحة إرشادية أزين بها جدار
الفصل .

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 :الوحدة األولى :قدوات ومثل عليا
المكون

الهدف

الحصة

معايدة
التلميذات

تهيئة التلميذات للعام
الدراسي الجديد

الثانية

معايدة
التلميذات

تهيئة التلميذات للعام
الدراسي الجديد

األولى
الفصل

الصف

المهارة المستهدفة

استراتيجية التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

مناقشة شفهية

الثالثة

مراجعة
عامة

مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها

المراجعة والربط بالمنهج
الجديد

الحوار والمناقشة

الرابعة

مراجعة
عامة

مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها

المراجعة والربط بالمنهج
الجديد

الحوار والمناقشة

الخامسة

مراجعة
عامة

مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها

المراجعة والربط بالمنهج
الجديد

الحوار والمناقشة

السادسة

مراجعة
عامة

مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها

المراجعة والربط بالمنهج
الجديد

الحوار والمناقشة

السابعة

مراجعة
عامة

مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها

المراجعة والربط بالمنهج
الجديد

الحوار والمناقشة

الثامنة

مراجعة
عامة

مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها

المراجعة والربط بالمنهج
الجديد

الحوار والمناقشة

مناقشة حوارية
مناقشة شفهية
مناقشة حوارية

أوراق قياس

تكليف منزلي

مناقشة شفهية
مناقشة حوارية
مناقشة شفهية

أوراق قياس

تكليف منزلي

مناقشة حوارية
مناقشة شفهية
مناقشة حوارية
مناقشة شفهية
مناقشة حوارية

أوراق قياس

تكليف منزلي

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

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

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

األحد 14 / / :هـ

تقويم تشخيصي

االثنين14 / / :
هـ

تقويم تشخيصي

الثالثاء14 / / :
هـ

تقويم تشخيصي

األربعاء14 / / :
هـ

تقويم تشخيصي

الخميس14 / / :
هـ

تقويم تشخيصي

األحد 14 / / :هـ

مدخل الوحدة

االثنين14 / / :
هـ

مدخل الوحدة

الهدف
تشخيص مكتسبات
الصف الخامس
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف السادس
تشخيص مكتسبات
الصف الخامس
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف السادس
تشخيص مكتسبات
الصف الخامس
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف السادس
تشخيص مكتسبات
الصف الخامس
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف السادس
تشخيص مكتسبات
الصف الخامس
االبتدائي وربطها
بمنهج الصف السادس
تتعرف مصطلحات
جديدة (الصحابي ،
التابعي  ،القدوة) -
تتعرف شخصيات
إسالمية تمثل قدوة في
حياتها
ترتب الصفات التي
ترى أنها تمثل قدوة
في حياتها

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

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

حصتان

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

ص 28

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

حصتان

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

ص32

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

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

توقيع
المديرة

طريقة نموذج الجوف – الليزر
عنوان الوحدة :الوحدة األولى :قدوات ومثل عليا
الحصة
1
2
3
4
5
6
7
8

الصف

المكون

الهدف

المهارة المستهدفة

معايدة
التلميذات
معايدة
التلميذات
مراجعة
عامة
مراجعة
عامة
مراجعة
عامة
مراجعة
عامة
مراجعة
عامة
مراجعة
عامة

تهيئة التلميذات للعام
الدراسي الجديد
تهيئة التلميذات للعام
الدراسي الجديد
مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها
مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها
مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها
مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها
مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها
مراجعة بعض المهارات التي
سبق دراستها

المراجعة والربط بالمنهج
الجديد
المراجعة والربط بالمنهج
الجديد
المراجعة والربط بالمنهج
الجديد
المراجعة والربط بالمنهج
الجديد
المراجعة والربط بالمنهج
الجديد
المراجعة والربط بالمنهج
الجديد

استراتيجية التدريس

الحوار والمناقشة
الحوار والمناقشة
الحوار والمناقشة
الحوار والمناقشة
الحوار والمناقشة
الحوار والمناقشة

اإلجراءات

مناقشة شفهية
مناقشة حوارية
مناقشة شفهية
مناقشة حوارية
مناقشة شفهية
مناقشة حوارية
مناقشة شفهية
مناقشة حوارية
مناقشة شفهية
مناقشة حوارية
مناقشة شفهية
مناقشة حوارية

أداة التقويم

أوراق قياس
تكليف منزلي
أوراق قياس
تكليف منزلي
أوراق قياس
تكليف منزلي

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

اليـوم
السادس ابتدائي
لغتي
المادة
التاريخ
أراجع مكتسباتي السابقة
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

أن تسترجع التلميذة المكتسبات
السابقة.
أن تتذكر التلميذة أنواع الكلمة.
أن تتذكر التلميذة انواع الفعل.
أن توضح التلميذة أنواع الجملة.
أن تسترجع التلميذة االسم من
حيث العدد.
أن توضح التلميذة عالمات
اإلعراب.
أن تميز التلميذة األساليب اللغوية
التي درستها سابقا.
أن تحدد التلميذة كلمات تحوي
همزة متوسطة.

الواجب

أنواع الكلمة  ( :االسم – الفعل – الحرف)
أنواع الفعل  ( :الماضي – المضارع – األمر)
أنواع الجمل ( :الجملة األسمية و الجملة الفعلية)
شاهد – نظر
أكتب المضار والماضي من الفعلين السابقين وضعهم
في جملة.

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

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 أسترجعي المكتسبات السابقة.
المطلوب منه وحله ،وأقوم بمراقبة أداء التلميذات
اذكري أنواع الكلمة.
وتحديد األكثر إعتماداً على نفسها واألكثر اتباعاً
اذكري انواع الفعل.
لطريقة التفكير العلمي في حل المشكالت وأقوم
وضحي أنواع الجملة.
بإبراز مجهودها وتحيتها.
أسترجعي االسم من حيث
أطلب من التلميذات التأمل في الصور الموضحة
العدد.
بالكتاب المدرسي لفترة قصيرة من الوقت ،ثم أطلب
وضحي عالمات اإلعراب.
منهن التعليق على مضمون كل صورة من هذه
ميزي األساليب اللغوية التي
الصور.
درست سابقا.
أقوم بقراءة العبارات الموضحة بالتدريب قراءة
حددي كلمات تحوي همزة
صحيحة ومضبوطة بالشكل ومن ثم أقسم التلميذات
متوسطة.
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.
حل أسئلة الكتاب

المادة  :لغتي
األسبوع/اليوم

الصف  :السادس ابتدائي

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

التهيئة

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع
الدرس

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

مدخل الوحدة

-8التقويم (

)

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تسترجع التلميذة المكتسبات
السابقة.
أن تتذكر التلميذة أنواع الكلمة.
أن تتذكر التلميذة انواع الفعل.
أن توضح التلميذة أنواع الجملة.
أن تسترجع التلميذة االسم من
حيث العدد.
أن توضح التلميذة عالمات
اإلعراب.
أن تميز التلميذة األساليب اللغوية
التي درستها سابقا.
أن تحدد التلميذة كلمات تحوي
همزة متوسطة.
أن تقرأ التلميذة النص قراءة
صحيحة.
أن تكتسب التلميذة اتجاهات وقيم
تتعلق بمجال " قدوات ومثل عليا".
أن تعرف التلميذة واجبها اتجاه
الصحابة رضوان اهلل عليهم.
أن تقرأ النصوص التالية،ثم تمأل
المخطط بما يناسبه.
أن تتعرف التلميذة علي نسب
السيدة خديجة راضي اهلل عنها.
أن تعرف التلميذة نسب سيدنا على
ابن ابي طالب رضي اهلل عنه ومدة
خالفته.
أن تعرف التلميذة نسب سيدنا
ابوبكر الصديق راضي اهلل عنه
ومدة خالفته.

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

أسترجعي المكتسبات السابقة.
اذكري أنواع الكلمة.
اذكري انواع الفعل.
وضحي أنواع الجملة.
أسترجعي االسم من حيث
العدد.
وضحي عالمات اإلعراب.
ميزي األساليب اللغوية التي
درست سابقا.
حددي كلمات تحوي همزة
متوسطة.

أقرئي النص قراءة صحيحة.
أعرفي واجبك اتجاه الصحابة
رضوان اهلل عليهم.
أقرئي النصوص التالية،
ثم أملئي المخطط بما يناسبه.
تعرفي علي نسب السيدة
خديجة راضي اهلل عنها.
تعرفي على نسب سيدنا على
ابن ابي طالب رضي اهلل عنه
ومدة خالفته.
تعرفي على نسب سيدنا ابوبكر
الصديق راضي اهلل عنه ومدة
خالفته

الصف

السادس ابتدائي

طريقة الوحدات – وسائل
لغتي

المــــادة

األحد

اليـوم

الدرس

قدوات ومثل عليا

التاريخ

ملخص الوحدة

نصوص الوحدة(أبو بكر – علي خديجة -عائشة – عمر بن الخطاب – لن أركع لغير هللا – سيدة نساء
أهل الجنة – أول سفير في اإلسالم – تصفح كتاب – أكمل الناس خلقا وخلقا ) الدروس اللغوية
والتواصل اللغوي ( :االستثناء بغير وسوى – الفعل الصحيح والفعل المعتل – همزتا الوصل والقطع
– خط النسخ – رفع اسم كان وأخواتها )

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 قدوات ومثل عليا.
 )4تتعرف استراتيجية قراءة التصفح.
 )3تقرأ الطالبة النصوص ق راءة صحيحة ويستوعبها ويستثمرها .
 )6تفهم النص المسموع ويراعي آداب االستماع.
 )5تكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل بمحور قدوات ومثل عليا
 )8تفهم بنية النص وصف الشخصية.
)7ترسم همزتي الوصل والقطع وهمزة ( ابن ) رسما صحيحا .
 )10تتعرف أسلوب االستثناء بغير وسوى ويوظفه
 )9تتعرف الفعل المضارع الصحيح والمعتل اآلخر ويميزهما .
 )12تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من جمال
 ) 11تتعرف اسم كان وأخواتها ويميزه ويستخدمه في جمل.
وأسليب بالغية.
 )13تكتب عبارات بخط النسخ بعد تصحيح أخطائها  )13تكتب نص سردي  )14تقتدي بسلوكيات وآداب من سيرة قدوات المسلمين
وهديهم

الفكرة الكبرى:
لنا قدوات ومثل عليا في حياتنا أولها الرسول صلى هللا عليه وسلم .
ستفهم المتعلمات أن :
 القدوات في حياتنا كثير نقتدي بهم ويدعم ذلك بزيادة الرصيد المعرفي واللغويمن خالل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية .

-

تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط همزتي القطع والوصل والفعل الصحيح
والفعل المعتل واسم كان وخبرها 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

أكمل الرسول قدوتنا وبعده الصحابه و........و ..........؟
ماذا تعرف عن سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا
عنه ؟
عللي – تسمية خط النسخ بهذا األسم ؟
كيف نميز اسم كان وخبرها وما إعرابها بالعالمات
الفرعية؟

س مثيل ألسلوب االستثناء بغير وسوى ؟

س ما جوانب وصف شخصية ما ؟

ستعرف المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

اتجاهات وقيم متصلة بمحور قدوات ومثل عليا من خالل
نصوص الوحدة .
رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل الشفهي والكتابي في
مجال قدوات ومثل عليا .
نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها
ونقدها .
كان وأخواتها وعملها – االستثناء بغير وسوى – الفعل
الصحيح والمعتل
رسم همزة القطع وهمزة الوصل .
كيفية كتابة وصف شخصية وكذلك عبارات بخط النسخ .

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال قدوات ومثل عليا .
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل الشفهي
والكتابي في مجال قدوات ومثل عليا .
فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها
وتذوقها ونقدها
معرفة كان وأخواتها وعملها .
معرفة الفرق بين همزتي الوصل والقط.
وصف شخصية مع عرض شفهي لسيرة غيرية.

الخطوة : 2

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية

❖ كتابة قصة
يراعى فيها
المهارات
اللغوية
التي
درست .
❖ إنجاز
مشروع
بعنوان من
.
نبيك؟
عمل مطوية
عن قدوات
ومثل عليا لنا .

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية
والتعليق ثم عرض صور ونشاطات المدخل بمبدأ االستكشاف ومناقشة
الطالبات فيها وتعزيز ذلك ببعض اآليات واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم
التي تدعم التعامل مع األسرة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على 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 :

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

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

ألقاءيه– تعلم نشط

نص المدخل( عمر بن الخطاب – خديجة – عائشة ) بهذه الخطوات ( -1قراءة صامتة -2.تقديم النص
صوتيا من المعلم أو التسجيل  -3.استثمار النص بتنفيذ النشاطات  4 .تقويم االستماع من خالل نص قصير
خاص يعده المعلم .

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

نص الفهم القرائي ( اول سفير في اإلسالم ) -ويتم عن طريق ( قراءة جهرية معبرة – فهم
وتحليل ونقد – وصف األفكار – تنفيذ األنشطة )

* 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.

األسلوب اللغوي ( االستثناء بغير وسوى ) بهذه الطريقة (  -1التمهيد  -2.قراءة األمثلة المختارة
 -3.ترديد الطالبات لألمثلة  -4.استخدام الخطوات األربع (قراءة – استماع النظر للجملة – كتابته )
الصنف اللغوي ( الفعل الصحيح والفعل المعتل اآلخر ) بهذه الخطوات  :عرض
نشاطات تعليمية – قراءة النشاط – توجيه وتقويم ومساعدة المعلم للطالبات .
استراتيجية قرائية :قراءة متعمقة –( تصفح كتاب ) قراءة المعلم  -توضيح االستراتيجية –
محاكاة الطالبات للمعلم – تقويم وتشجيع للطالبات )
نص االستماع ( سيدة نساء أهل الجنة ) بهذه الخطوات ( -1التهيئة -2.تقديم النص صوتيا من المعلم أو
التسجيل  -3.استثمار النص بتنفيذ النشاطات  4 .تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده المعلم .
النص اإلثرائي  (:لن أركع لغير هللا ) قراءة صامتة ومناقشة – قراءة جهرية وتعزيز من المعلم .
بنيةالنص  (أكمل الناس خلقا وخلقا ) استثمار نموج الكتاب -تصميم نشاطات -مواقف حيوية-
تصحيح وتقويم

✓

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

الظاهرة اإلمالئية  ( :همزتا الوصل والقطع وهمزة ابن ) ويتم بهذه الطريقة ( تمهيد –
مالحظة باالستقصاء – تحليل إمالئي – استنتاج.
الرسم ( خط النسخ ) ويتم بهذه الطريقة ( تمهيد – قراءة – تأمل – مالحظة ومقارنة
ومحاكاة
النص الشعري  ( :عمر بن الخطاب ورسول كسرى) تعريف باألديب -استماع النص
ومحاكاة الطالبات – نشاطات أنمي لغتي – أفهم وأحلل واتذوق.
الوظيفة النحوية (رفع اسم كان وأخواتها) وتتم بهذه الطريقة ( نشاط تمهيدي-
نشاطات التعلم – دعم النشاطات -تمكين الطالبات – نشاطات كتاب النشاط )
التواصل اللغوي ( وصف شخصية ) ( تعريف – كتابة النهاية – تصحيح وتعزيز)
قي نهاية الوحدة عمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرى  .مسابقة في كتابة نهاية
خطبة محفلية يراعى فيها الدروس اللغوية .

* 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

