مادة لغتي

الصف األول المتوسط

الوحدةُ األولى
القيمُ اإلسالميةُ

أقرأُ وأتأمَّلُ
القصص20:

القصص22:

القصص24:

القصص23:

تحضير التعلم الرقمي

لغتي  1م

نوع الدرس

األحد

اليوم

األهداف

األربعاء
الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

اإلثراءات
األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

توقيع المعلم/ة

•
•
•
•
•

تأملي الصور الموضحة.
أجيبي عن األسئلة التالية.
اختاري عنواناً مناسباً للصور األربع.
ضعي رقم الصورة داخل اإلطار المناسب.

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

االختبارات

عــن بــعــد O

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

الثالثاء

حــضــــوري O

• أن تتأمل الطالبة الصور الموضحة.
•
• أن تجيب الطالبة عن األسئلة التالية.
•
• أن تختار الطالبة عنواناً مناسباً للصور األربع.
•
• أن تضع الطالبة رقم الصورة داخل اإلطار المناسب

االثنين

املعينات التعليمية

موضوع الدرس

مدخل الوحدة :القيم اإلسالمية

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

القيم اإلسالمية

⃝ بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

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

الكفاية األساسية للدرس:

الوحدة األولى (القيم االسامية)
مدخل الوحدة األولى

حل أنشطة حول مضمون الوحدة .

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

األهداف
أن تقــرأ الطالبــة الــء
صحيحة

الوحدة
األولى

الدرس

قــرا ة زياد وأحمد صــديقان مءــذ الصــار نجحــا فــي المرحلــة االبتداليــة وانــتقال لــى اقرلــــي الــــء
صحيحة
الصف األول المتوسط اشتاق أحمد لى زميله زياد فأراد زيارته

قــــرا ة

 -1أتأمل الصور األرب ثم أنفذ المطلوب
أن تتأمل الطالبة الصــور االربـ
ويءفذ المطلوب

تأملي الصور االرب ويءفذ
المطلوب

أجيب عن السؤالين التالينن
-1
لماذا زار أحمد زياد
أ-
لماذا دهش أحمد
ب-
 -2أتحدث أمام مجموعتي عن الصورتين الثانية وأول متوسط ة
أن تجي ـ الطالبــة ــس االســئلة  -3ابحث عن السلوك السلبي او اإليجابي في الصورتين
 -4أبدي رأي في تصرف زياد
المتعلقة بالصور
 -5لو كنت مع زياد لفعلت التالي (أناقش مجموعتين معلال ما أقول)
ثانيا -1:اختار عنوانا مناسبا للصور األربع السابقة من العناوين التالية وأبين
احترام الصديق
أدب اللقاء
السبب:أخالق أحمد
العنوان الذي اخترته.............................

أايبـــــي ـــــس االســـــئلة
المتعلقة بالصور

العنوان الذي أخترته.............
ما الحرف األول في العنوان الذي اخترته
-2
أن تختار الطالبة ءوانــا مءاســبا
ما الفرق بين الهمزتين في كل من :أخالق – احترام
-3
للصور االرب
أسمي نوع الخط الذي كتب به العنوان األول والثاني
-4

اختـــارع
للصور االرب

أن تض ـ الطالبــة رقــم الصــورة ثالثا :أضع رقم الصورة داخل اإلطار المناسب:
في االطار المءاس

ضــعي رقــم الصــورة فــي
االطار المءاس

شخصيات القصة
الزمان
المكان
الحدث األهم
ان تحـ ـدد الطالبـــة الكـــلوكيات رابعا  /أحكي ما شاهدته في الصور األربع (نشاط اوال) بأسلوب قصصي)
الحكءة والكلوكيات الكيئة
خامسا أشرك من بجواري في ملء سلة المجوهرات وسلة المهمالت بما
يناسبها من سلوك وأخالق
سادسا :أناقش مجموعتي في المواقف وأبين رأيي فيها
أن تكــون الطالبــة امــل اســمية سابعا :أتعاون مع مجموعتي في إعادة ترتيب الكلمات لتكوين جمل مفيدة
مس الكلمات اللمعطاة
مبدوءة بأسماء
ثامنا :أناقش من بجواري في مضمون الصورة واكتبي تعليقا في حدود خمس

ءوانـــا مءاســـبا

حددع الكــلوكيات الحكــءة
والكلوكيات الكيئة
كــوني امــال اســمية مــس
الكلمات اللمعطاة

معلمة املادة....................... :

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

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة لغتي اخلالدة

اإلدارة العامة للتعليم ..................
مدرسة................................ :

للصف األول املتوسط

( الفصل الدراسي األول)

كلمات
أن تكـــــتم للبيتـــــيس الـــــذيس تاسعا  /استمع للبيتين الذين ينشدهما معلمةي ثم أبين ما يلي:
في النشاط التاسع يقرأ المعلمة البيتين التاليين:
تءشدهما المعلمة
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
والبيت يعرفه والحل والحرم
وليس قولك من هذا بصائره
أن تجي الطالبة س االسئلة
العرب تعرف من أنكرت والعجم
المتعلقة بالبيتيس
كل كلمتين متضادين
-1
.....................................
 -2جنس الممدوح مذكر – مؤنث

اســـتمعي للبيتـــيس الـــذيس
تءشدهما المعلمة

أايبي س االسئلة
المتعلقة بالبيتيس

معلمة املادة....................... :

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

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

طريقة المسرد – فواز الحربي
الوحدة األوىل (القيم االسامية)

عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع:
الهدف

• أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة
مدخل

• أن تتأمل الطالبة الصور االربع وينفذ املطلوب
• أن جتيب الطالبة عن االسئلة املتعلقة ابلصور

الوحدة األوىل • أن ختتار الطالبة عنواان مناسبا للصور االربع
• أن تضع الطالبة رقم الصورة يف االطار املناسب

مدخل

• ان حتدد الطالبة السلوكيات احلسنة والسلوكيات السيئة
• أن تكون الطالبة مجل امسية من الكلمات املعطاة

الوحدة األوىل • أن تستمع للبيتني الذين ينشدمها املعلمة
أن جتيب الطالبة عن االسئلة املتعلقة بيالبيتني

نص االنطالق
(قبس من
القرآن

• أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهرية صحيحة.
• أن تنطلق الطالبة يف نطق كلملت النص
• أن تنب الطالبة موقع مدينة مدين يف الوقت احلايل

الكريم)
نص االنطالق
(قبس من
القرآن

• أن تتعرف الطالبة على قصة موسى مع بنات شعيب
• أن تنب الطالبة كيف تزوج موسى إبحدى بنات شعيب
• أن تصوغ الطالبة األفكار املستفادة من الدرس

الفترة :
إستراتيجية التدريس
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاون
حل املشكالت
اسلوب احلوار
االستنتاج
العصف الذهن
خرائط املفاهيم
التفكري اإلبداعي
البحث واالكتشاف
التفكري الناقد
هيكلة السمكة
االستقصاء

اإلجراءات

أداء التقويم

كتاب الطالبة

 oاختبار تشخيصي

)

(
.

)

(

دليل املعلمة
(

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاون
حل املشكالت
اسلوب احلوار
االستنتاج
العصف الذهن
خرائط املفاهيم
التفكري اإلبداعي
البحث واالكتشاف
التفكري الناقد
هيكلة السمكة
االستقصاء

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاون
حل املشكالت
اسلوب احلوار
االستنتاج
العصف الذهن
خرائط املفاهيم
التفكري اإلبداعي
البحث واالكتشاف
التفكري الناقد
هيكلة السمكة

كتاب الطالبة
)
(
.
)
(
دليل املعلمة
)
(

o
o
o
o
o
o

التعليم التعاون
حل املشكالت
اسلوب احلوار
االستنتاج
العصف الذهن
خرائط املفاهيم

كتاب الطالبة
)
(
.

(

)
.
)

دليل املعلمة
(

 oاختبار ختامي
 oمالحظة

 oإجناز مشروع

)

كتاب الطالبة

(

 oورقة عمل

 oاختبار تشخيصي
 oورقة عمل

 oاختبار ختامي
 oمالحظة

 oإجناز مشروع

)
 oاختبار تشخيصي
 oورقة عمل

 oاختبار ختامي
 oمالحظة

 oإجناز مشروع

 oاختبار تشخيصي
 oورقة عمل

 oاختبار ختامي
 oمالحظة

مسرد مادة

لغتي الخالدة
الوحدة األوىل (القيم االسامية)

عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

التاريخ

المكون
الكريم)

األسبوع:

أول متوسط
الفترة :

الهدف

• أن تستظهر الطالبة اآلايت
أن تتعرف الطالبة على معان املفردات اجلديدة

نص االنطالق
(أنشطة

التنمية

القرائية )

• أن جتيب الطالبة عن أنشطة مكون أمني لغيت
• أن جتيب الطالبة عما هو مطلوب يف مكون أجيب

أمني لغتي
أجيب

أفكر

استثمر

• أن جتيب الطالبة عن األسئلة يف مكون أفكر
• أن تتلو الطالبة اآلايت يف مكون استثمر
أن جتيب الطالبة عن أنشطة استثمر

معلمة المادة :أ......................................................... /

المشرفة التربوية  :أ................................................/

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات

o
o
o
o
o

التفكري اإلبداعي
البحث واالكتشاف
التفكري الناقد
هيكلة السمكة
االستقصاء

)
(
دليل املعلمة
)
(

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاون
حل املشكالت
اسلوب احلوار
االستنتاج
العصف الذهن
خرائط املفاهيم
التفكري اإلبداعي
البحث واالكتشاف
التفكري الناقد
هيكلة السمكة
االستقصاء

كتاب الطالبة
)
(
.
)
(
دليل املعلمة
)
(

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاون
حل املشكالت
اسلوب احلوار
االستنتاج
العصف الذهن
خرائط املفاهيم
التفكري اإلبداعي
البحث واالكتشاف
التفكري الناقد
هيكلة السمكة
االستقصاء

كتاب الطالبة
)
(
.
)
(
دليل املعلمة
)
(

أداء التقويم
 oإجناز مشروع

 oاختبار تشخيصي
 oورقة عمل

 oاختبار ختامي
 oمالحظة

 oإجناز مشروع

 oاختبار تشخيصي
 oورقة عمل

 oاختبار ختامي
 oمالحظة

 oإجناز مشروع

مديرة المدرسة  :أ....................................................../

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
ليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

القيم اإلسالمية
المكون (المحتوى)

 6أسابيع

الصف
الهدف

• أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة
مدخل الوحدة األول • أن تتأمل الطالبة الصور األربع وينفذ املطلوب
• أن جتيب الطالبة عن األسئلة املتعلقة ابلصور
• أن ختتار الطالبة عنواان مناسبا للصور األربع
تابع مدخل الوحدة
األول

نص االنطالق (قبس
من القرآن الكريم)

• أن حتدد الطالبة السلوكيات احلسنة والسلوكيات السيئة
• أن تكون الطالبة مجل امسية من الكلمات املعطاة
• أن تستمع للبيتني الذين ينشدمها املعلم

الحصة
استراتيجية التدريس

✓ العصف الذهني +
الحوار والنقاش +
االستقراء
⃝

أخرى ...................:
⃝

المعينات التعليمية
⃝
⃝

⃝

√
√
√
√
√

✓ الرؤوس المرقمة
 +األلعاب
واأللغاز+الكرسي
الساخن

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

• أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهورية صحيحة.

⃝

أخرى ...................:
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

✓ القصة  +تبادل
األدوار +تدوين
المالحظات

• أن تبني الطالبة موقع مدينة مدين يف الوقت احلايل

• أن جتيب الطالبة عن أنشطة مكون أمني لغيت

نص االنطالق (أنشطة • أن جتيب الطالبة عما هو مطلوب يف مكون أجيب
• أن جتيب الطالبة عن األسئلة يف مكون أفكر
• أن تتلو الطالبة اآلايت يف مكون استثمر

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

أن جتيب الطالبة عن األسئلة املتعلقة ابلبيتني

• أن تنطلق الطالبة يف نطق كلمات النص

⃝

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

أداء التقويم

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

⃝

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

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

⃝

⃝

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

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

✓ أسئلة البطاقات +
خرائط المفاهيم +
التدريس التبادلي
⃝

أخرى ...................:
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

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

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

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

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

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

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

⃝

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

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

أخرى ...................:

• أن تصوغ الطالبة األفكار املستفادة من الدرس

التنمية القرائية )

األسبوع

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

الطريقة البنائية – فواز الحربي
عنوان الدرس

الفصل

الوحدة األولى (القيم

الحصة

الوسيلة التعليمية

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

االسامية) مدخل الوحدة األولى التاريخ
تمهيد الدرس
األهداف السلوكية

طريقة التدريس

المادة

قراءة

الصف

أول متوسط

هل زرت إحدى الصديقات يف األجازة الصيفية؟
المستوى

المحتوى وإجـراءات عــرض الـدرس

التقـــويــم

الزمن

األهداف السلوكية

المستوى

المحتوى وإجـراءات عــرض الـدرس

التقـــويــم

أن تق ر ر أ الطالب ر ررة ال ر ررنء ر ر ا ة

تحليل

زايد وأمحد صديقان منذ الصغ جنحا يف امل حلة اببتدائية وانتقال إىل الصررا األو

ا ئي النء ا ة صحيحة

صحيحة
أن تتأمررل الطالبررة الصررور ابربر
وينفذ املطلوب

أن جتي ررل الطالب ررة ع ررال ابسر ر لة
املتعلقة ابلصور

أن ختت ررار الطالب ررة عن رروان مناس رربا
للصور ابرب
.

املتوسط اشتاق أمحد إىل زميله زايد فأراد زايرته
المعرفة  -1أأتمل الصور األرب مث أنفذ املطلوب

فهم

تحليل

-1
أ-
ب-

أجيب عن السؤالي التالينن
ملاذا زار أمحد زايد
ملاذا دهش أمحد

 -2أحتدث أمام جمموعيت عن الصورتي الثانية وأول متوسط ة
 -3احبث عن السلوك السليب او اإلجيايب يف الصورتي
 -4أبدي رأي يف تصرف زايد
 -5لو كنت مع زايد لفعلت التايل (أانقش جمموعتي معلال ما أقول)
اثنيا -1:اختار عنواان مناسبا للصور األربع السابقة من العناوين التالية وأبي
احرتام الصديق
أدب اللقاء
السبب:أخالق أمحد
العنوان الذي اخرتته.............................

أتملر ري الصر ررور ابربر ر وينفر ررذ
املطلوب

أجير رري عر ررال ابسر ر لة املتعلقر ررة
ابلصور

اختاري عنرروان مناسرربا للصررور
ابرب
.

الزمن
(

)

دقائق

(

)

دقائق

(

)

دقائق

(

)

دقائق

األهداف السلوكية

المستوى

التقـــويــم

المحتوى وإجـراءات عــرض الـدرس

الزمن

العنوان الذي أخرتته.............
أن تض الطالبة ر م الصررورة يف
ابطار املناسل

تطبيق

.
ان حير رردد الطالبر ررة السر ررلو يات
احلسنة والسلو يات السي ة
أن تك ر ررون الطالب ر ررة مج ر ررل ا ي ر ررة
مال الكلمات اللمعطاة
أن تسر ر ر ر ررتم للبيتر ر ر ر ر الر ر ر ر ررذيال

فهم

تحليل

-2
-3
-4

ما احلرف األول يف العنوان الذي اخرتته
ما الفرق بي اهلمزتي يف كل من :أخالق – احرتام
أمسي نوع اخلط الذي كتب به العنوان األول والثاين

اثلثا :أضع رقم الصورة داخل اإلطار املناسب:

ض ررعي ر ررم الص ررورة يف ابط ررار

(

املناسل

دقائق

)

شخصيات القصة
الزمان
المكان
الحدث األهم
رابعا  /أحكي ما شاهدته في الصور األربع (نشاط اول) بأسلوب قصصي)
خامسا أشرك من بجواري في ملء سلة المجوهرات وسلة المهمالت بما يناسبها ح ر ررددي الس ر ررلو يات احلس ر ررنة ( )
من سلوك وأخالق
دقائق
والسلو يات السي ة
سادسا :أناقش مجموعتي في المواقف وأبين رأيي فيها
سابعا :أتعاون مع مجموعتي في إعادة ترتيب الكلمات لتكوين جمل مفيدة مبدوءة
بأسماء

.

ر ر ر رروي مج ر ر ر ررال ا ي ر ر ر ررة م ر ر ر ررال

ثامنا :أناقش من بجواري في مضمون الصورة واكتبي تعليقا في حدود خمس
كلمات
تاسعا  /استمع للبيتين الذين ينشدهما معلمةي ثم أبين ما يلي:

الكلمات اللمعطاة

(

)

دقائق

األهداف السلوكية
ينشدمها املعلمة

المستوى
تقبل

أن جتي ررل الطالب ررة ع ررال ابسر ر لة
املتعلقة بيالبيت

الواجب المنزلي

تذكر

المحتوى وإجـراءات عــرض الـدرس
في النشاط التاسع يقرأ المعلمة البيتين التاليين:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
والبيت يعرفه والحل والحرم
وليس قولك من هذا بصائره
العرب تعرف من أنكرت والعجم

 -1كل كلمتي متضادين
.....................................
 -2جنس املمدوح مذكر – مؤنث

التقـــويــم

الزمن

اسر ر ر ر ررتمعي للبيت ر ر ر ر ر الر ر ر ر ررذيال
ينشدمها املعلمة
أجير رري عر رال ابسر ر لة املتعلقر ررة
بيالبيت

(

)

دقائق
(

)

دقائق

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

سالمي ىة ى
القيمىاإل ى

العنوان

عدديىبعضىالقيمىاإلسالمي ىةىى .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 " القيم اإلسالمية ".
تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .
تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية .
تعرف األسماء من حيث التنكير والتعريف والتذكير والتأنيث وتمييزها واستخدامها .
تعرف أحوال المبتدأ والخبر وتمييزه واستخدامه .
تعرف همزة الوصل وتمييزها .
تعرف أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت .
استظهار خمس آيات من القرآن الكريم وعشرة أبيات شعرية .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذذه الوحذدة علذى
القيم اإلسالمية .
السؤال األول  :ما أحوال المبتدأ والخبر ؟
ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
•
•
•
•









األسماء من حيث التنكير والتعريف والتذكير
والتأنيث .
أسلوب األمر .
أحوال المبتدأ والخبر .
همزة الوصل .
أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت .
ستعرف المتعلمات :
األسذذماء مذذن حيذذث التنكيذذر والتعريذذف والتذذذكير
والتأنيث .
أحوال المبتدأ والخبر .
همزة الوصل .
أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت .
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.
جمع المعلومات .

السؤال الثاني  :اذكري أنواع الوصالت .
السؤال الثالث  :اذكري بعض القيم اإلسالمية .





•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
بيان األسماء من حيث التنكير والتعريف والتذكير
والتأنيث .
ذكر أحوال المبتدأ والخبر .
معرفة همزة الوصل .
توضيح أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت .
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.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن القيم اإلسالمية .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح القيم اإلسالمية .
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 :
القذيم اإلسذالمية ثذم عذرض صذور ونشذاطات المذدخل

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صذور لذبع
بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها .
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقذديم األسذئلة األساسذية مذع مناقشذة المهمذات األدائيذة التذي تعمذل علذى
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 مجموعذات  ،تنفيذذ وعذرض الصذور مذن الكتذاب المدرسذي ومتابعذة تعبيذر
المجموعات حول هذه الصور .
نص االنطالق ( قبس من القرآن )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعذد اسذتماع لقذراءة المعلمذة ثذم
حل أسئلة التنمية القرائية  ( :أقرأ  ،أنمي لغتي  ،أجيب  ،أفكر  ،أستثمر  ،ألخص  ،أبحث ) .
األساليب والتراكيب اللغوية  ( :المذكر والمؤنث  ،األمر  ،رسم همزة الوصذل  ،تكوينذات خذط الرقعذة  ،مهذارات
الحوار  ،النكرة والمعرفة  ،المبتدأ والخبذر  ،كتابذة نهايذة مغذايرة لقصذة ) تمهيذد للمهذارة وشذرحها ومحاكذاة
الطالبات لها .
نص االستماع ( صدقة )  ( :أستمع ثم أجيب  ،أفكر ) السماع إلى نص االستماع من المسجل أو من المعلمذة ثذم
اإلجابة عن أنشطة النص .
نص الدعم ( اإلسالم وقيمة النفس البشرية )  :قراءة النص في منافسذة بذين المجموعذات بعذد اسذتماع لقذراءة
المعلمة .
النص الشعري ( من أخالق النبي  : ) استماع النص من شريط أو من المعلمة ومحاكاة الطالبات ثم حل أسئلة
( أكتشف النص  ،أنمي لغتي  ،أفهم وأحلل  ،أتذوق  ،ألقي ) .
مكون
النص اإلثرائي ( جدتي عليك رحمة هللا )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعد استماع لقراءة المعلمة
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح القيم
اإلسالمية

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

طريقة الوحدات – فواز الحربي
القيم اإلسالمية

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

الأولىأ أ

لغتيأالخالدةأ أ

الولأالمتوسطأ أ

التهيئة
 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

أ

احلصة
الفصل

أهمية التعرف على القيم اإلسالمية
اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

التاريخ

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 )

التقويم

كتاب الطالبة

القيم اإلسالمية
أن تجيب الطالبة عن أسئلة مدخل
الوحدة

أجيب عن أسئلة مدخل الوحدة

زايد وأمحد صديقان منذ الصغر جنحا ف املرحلة االبتدائية وانتقال إىل الصف األول املتوسط اشتاق أمحد إىل زميله زايد فأراد

زايرته
أن تقرأ الطالبة النص قراءة
جهرية صحيحة

أن تجيب الطالبة على أسئلة
التنمية القرائية

أن تقرأ الطالبة الدروس اللغوية
وتجيب على األسئلة

ﺱ

أجيبي عن األسئلة المتعلقةة
بمدخل الوحدة

قبس من القرآن الكرمي

السبِ ِ
َما َوَر َد َماء
َما تَ َو َّجهَ تِلْ َقاء َم ْديَ َن قَ َ
يل {َ }22ول َّ
يقول هللا تعاىلَ :ول َّ
سى َرِِّب أن هتْ ِديَِِن َس َواء َّ
ال َع َ
َم ْديَ َن َو َج َد َعلَ ْي ِه أ َُّمةً ِِم َن الن ِ
َّاس يَ ْس ُقو َن َوَو َج َد ........
أوال :مكون أنمي لغتي
أوال-1 :أتلو النص القرآين مع مراعاة آداب التالوة

ﺱ

اقرئي النص قةراءة جهريةة
صحيحة

التنمية القرائية

الدروس اللغوية
املذكر واملؤنث :املذكر هو :ما يصح أن تشار إليه هبذا
املؤنث هو :ما يصح أن تشار إليه هبذه

ﺱ

أجيبةةي علةةى أسةةئلة التنميةةة
القرائية

ﺱ

اقرئةةةي الةةةدروس اللغويةةةة
وأجيبي على األسئلة

التواصل اللغوي

تعريف فعل االمر
أن تجيب الطالبة عن أسئلة
التواصل اللغوي
أن تجيب الطالبة على أسئلة
التنمية القرائية.

األمر هو طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب

القتل دنب عظيم من أعظم الذنوب لذا حرم اإلسالم استباحة دماء الناس بغري وجه حق يقول النيب حممد صلى هللا عليه

وسلم (إن أول ما حيكم بني العباد ف الدماء) ونفس اإلنسان عظيمة عند هللا وإزهاق الروح حملرم عنده فقتل النفس الواحدة

مبثابة قتل البشرية كلها

ﺱ

التواصل اللغوي

أقسام االسم من حيث مدلوله

-1
-2
أن تجيب الطالبة عن أسئلة
التواصل اللغوي

معرفة :وهو ما دل على شيء أو شخص معني

من أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم
زانتك ف اخللق العظيم مشائل

النص الشعري

متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

ﺱ

أجيبي عةن أسةئلة التواصةل
اللغوي

منها وما يتعشق الكرباء

يغرى هبن ويولع الكرماء

النص اإلثرائي

أن تقرأ الطالبة النص اإلثرائي
قراءة صحيحة بأسلوب شعري
وتجيب على أسئلته
الواجب المنزلي

أجيبةةي علةةى أسةةئلة التنميةةة
القرائية

نكرة :وهو ما دل على شيء أو شخص غري معني

اي من له األخالق ما هتوى العال

أن تقرأ الطالبة أبيات النص
قراءة صحية بأسلوب شعري
وتجيب على أسئلته

التنمية القرائية

ﺱ

أجيبي عةن أسةئلة التواصةل
اللغوي

ﺱ

اقرئي النص قةراءة جهريةة
صحيحة.

ﺱ

اقرئي النص اإلثرائي قراءة
صةةحيحة بأسةةلوب معبةةر ثةةم
أجيبي على األسئلة

ورقة عمل لغة عربية أول متوسط

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم

املوضوع :الوحدة األولى (النص االثرائي ) جدتي عليك رحمة الله

االسم/

………………………………………………………………………...

الفصل/

……………….

أكملي الفراغات التالية "
ما أكثر الذكرايت وما أقل ما  ........يف الذاكرة إن نسيت فلن أنسى ذلك اليوم
الذي عدت فيه من املدرسة وقد ضاقت يف  ......الدنيا أحسست وقتها أنين .....
من خرم إبرة وذلك حني دخل املعلم وهو حيل أوراق اإلمالء ليقرأ علينا درجاهتا واذكري
أنين أرسلت  .....من أعماق صدري ألنين أعرف  .......يف اإلمالء

حددي مشكلة عادل
...................................................................
بيين كيف شعر عادل بعد معرفة النتيجة
...................................................................
وضحي ماذا فعلت اجلدة لكي خترج عادل من حزنه
...................................................................
استنتجي ما يستفاد
...................................................................

استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

لغتي الخالدة 1م ف1
مدخل الوحدة :القيم اإلسالمية.
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
أهم القيم المشتمل عليها
الدرس ،وتوزيع األسئلة
لمناقشتها من قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
الصفات الحسنة التي يجب ان
يتحلى بها المسلم.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)

•
•
•

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(أهم القيم المشتمل عليها
الدرس) ،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 الصفات
الحسنة التي يجب ان يتحلى بها
المسلم.
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 /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

اذكري أهم القيم
المشتمل عليها
الدرس.

عددي الصفات
الحسنة التي يجب
ان يتحلى بها
المسلم.

استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

لغتي الخالدة ـ الصف األول المتوسط

المادة
مدخل الوحدة :القيم اإلسالمية
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
اذكري عدد من الصفات الحسنة التي يجب ان يتحلى بها المسلم.

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تتأمل الطالبة الصور
الموضحة.

أوالً :تأمل الصور التالية ،ثُم نفذ المطلوب:
 -1أجيب عن السؤالين التاليين:
• لماذا زار أحمد زيادا؟
• لماذا دهش أحمد؟
 -2أتحدث أمام مجموعتك عن الصورتين الثانية والرابعة.
 -3أبحث عن السلوك االيجابي أو السلبي في الصورتين األولى
والثالثة.
 -4أبدي رأيي في تصرف زياد.

أن تجيب الطالبة عن
األسئلة التالية.
أن تختار الطالبة عنوانا ً
مناسبا ً للصور األربع.
أن تضع الطالبة رقم
الصورة داخل اإلطار
المناسب.

مجسمات

صور

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

ثاني ًا :أختار عنوان ًا مناسب ًا للصور األربع السابقة:

• أخالق أحمد.
• أدب اللقاء.
• احترام الصديق
ثالث ًا :أضع رقم الصورة داخل األطار المناسب:

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فلم تعليمي

تقييم الهدف

تأملي الصور الموضحة.
أجيبي عن األسئلة
 oحل المشكالت
التالية.
 oاالكتشاف واالستقصاء اختاري عنوانا ً مناسبا ً
للصور األربع.
ضعي رقم الصورة داخل
 oالصف الذهني
اإلطار المناسب.
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

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

لغتي  1م
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

موضوع الدرس
مدخل الوحدة :القيم اإلسالمية.
ما أهم القيم اإلسالمية المشتمل عليها الدرس؟

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

تقويم قبلي

اختاري عنوانا مناسبا للصور األربع.

أدوات التقويم

نشاط إثرائي

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

❑استماع

ضعي رقم الصورة داخل اإلطار
المناسب.

تقويم بنائي

أنشطة ملف اإلجناز

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم

أحكي ما شاهدته في الصور بأسلوب
قصصي.

تقويم ختامي

الواجبات املنزلية

األربعاء

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

أن تتأمل الطالبة الصور الموضحة.
أن تجيب الطالبة عن األسئلة التالية .في بداية الدرس بشرح األفكار العامة التي يشتمل عليها الدرس ،ثُم أطلب
أن تختار الطالبة عنوانا مناسبا
من الطالبات أن يتأملن الصور الموضحة بالكتاب المدرسي جيدا ،ثُم أختار
للصور األربع.
مجموعة منهن أسألهن واحدة بعد األخرى عما يشاهدن في الصور.
أن تضع الطالبة رقم الصورة داخل أترك الطالبات لمدة دقيقة يتأملن الصور جيدا ،ثُم أطلب منهن أن يجيبن عن
اإلطار المناسب.
األسئلة الموضحة بعد أن أقوم بقراءة األسئلة وشرح مضمونها للطالبات.
أن تحكي الطالبة ما شاهدته في
أشرح الصور والتعليق على كل صورة منها ووصفها للطالبات ،ثُم أقوم
الصور بأسلوب قصصي.
بإجراء مسابقة ترفيهية معهن على نظام المجموعات حيث أطلب من كل
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
مجموعة أن تعنون الصور بالعنوان المناسب.
بالدرس.
أقسم الطالبات في الصف إلى مجموعات بحيث أختار لكل مجموعة منهن
أن تلتزم الطالبة بحل تدريبات الكتاب صورة من الصور األربع وأطلب منهن أن تضع رقم الصورة داخل اإلطار
المدرسي.
المناسب.
أطلب من الطالبات أن يقمن بعمل ملخص لما شاهدته في الصور داخل
اخلربات السابقة
الكراس المدرسي ويكون بأسلوب قصصي ،ثُم أستمع إلى ما توصلن إليه
كل منهن وأكافئ الطالبة التي تحصل على أفضل النتائج.
أقوم بعرض ورقة العمل على الطالبات ،ثُم أساعدهن في اإلجابة على
مراجعة لما سبق دراسته
السؤال الموضح بها.
معلومة إثرائية

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

اذكري عدد من الصفات الحسنة التي
يجب ان يتحلى بها المسلم.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....

الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :اذكري عدد من الصفات الحسنة التي يجب أن يتحلى بها المسلم.
قراءة نص من مرجع صحيح
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى ...................
نشاط رقم ( )
الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ
أهداف المكون

•
•
•
•

أن تتأمل الطالبة الصور الموضحة.
أن تجيب الطالبة عن األسئلة التالية.
أن تختار الطالبة عنواناً مناسباً للصور األربع.
أن تضع الطالبة رقم الصورة داخل اإلطار
المناسب.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الصف :األول المتوسط

المادة :لغتي الخالدة

الموضوع :مدخل الوحدة :القيم اإلسالمية

عرض صور

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

التقويم

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون

• أطلب من الطالبات أن يتأملن الصور الموضحة بالكتاب المدرسي جيداً• ،
ثُم أختار مجموعة منهن أسألهن واحدة بعد األخرى عما يشاهدن في
•
الصور.
•
أن
منهن
أطلب
ُم
ث
ً،
ا
جيد
الصور
يتأملن
دقيقة
لمدة
الطالبات
• أترك
•
يجيبن عن األسئلة الموضحة بعد أن أقوم بقراءة األسئلة وشرح
مضمونها للطالبات.
• أقوم بإجراء مسابقة ترفيهية معهن على نظام المجموعات حيث أطلب
من كل مجموعة أن تعنون الصور بالعنوان المناسب.
• أقسم الطالبات في الصف إلى مجموعات بحيث أختار لكل مجموعة
منهن صورة من الصور األربع وأطلب منهن أن تضع رقم الصورة
داخل اإلطار المناسب.
التواصل اللغوي

عرض فيلم تعليمي

الخرائط الذهنية

تأملي الصور الموضحة.
أجيبي عن األسئلة التالية.
اختاري عنواناً مناسباً للصور األربع.
ضعي رقم الصورة داخل اإلطار المناسب.

لعب األدوار

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

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
األول متوسط
لغتي
المادة
التاريخ
مدخل الوحدة :القيم اإلسالمية
موضوع الدرس
الحصة
اذكري عدد من الصفات الحسنة التي يجب ان يتحلى بها المسلم.
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
في بداية الدرس بشرح األفكار العامة التي يشتمل
عليها الدرس ،ثُم أطلب من الطالبات أن يتأملن
أوالً :تأمل الصور التالية ،ثم نفذ المطلوب:
الصور الموضحة بالكتاب المدرسي جيداً ،ثُم أختار
 -1أجيب عن السؤالين التاليين:
مجموعة منهن أسألهن واحدة بعد األخرى عما
• لماذا زار أحمد زيادا؟
يشاهدن في الصور.
أترك الطالبات لمدة دقيقة يتأملن الصور جيداً ،ثُم
• لماذا دهش أحمد؟
أطلب منهن أن يجيبن عن األسئلة الموضحة بعد أن
 -2أتحدث أمام مجموعتك عن الصورتين
أن تتأمل الطالبة الصور
أقوم بقراءة األسئلة وشرح مضمونها للطالبات.
الثانية والرابعة.
تأملي الصور الموضحة.
الموضحة.
أشرح الصور والتعليق على كل صورة منها
 -3أبحث عن السلوك االيجابي أو السلبي في
أجيبي عن األسئلة التالية.
أن تجيب الطالبة عن األسئلة
ووصفها للطالبات ،ثُم أقوم بإجراء مسابقة ترفيهية
الصورتين األولى والثالثة.
ً
ً
اختاري عنوانا مناسبا للصور
التالية.
معهن على نظام المجموعات حيث أطلب من كل
 -4أبدي رأيي في تصرف زياد.
األربع.
أن تختار الطالبة عنواناً مناسباً
ثاني ًا :أختار عنوان ًا مناسب ًا للصور األربع السابقة:
مجموعة أن تعنون الصور بالعنوان المناسب.
ضعي رقم الصورة داخل
للصور األربع.
أقسم الطالبات في الصف إلى مجموعات بحيث
• أخالق أحمد.
اإلطار المناسب.
أن تضع الطالبة رقم الصورة داخل
أختار لكل مجموعة منهن صورة من الصور األربع
• أدب اللقاء.
اإلطار المناسب.
وأطلب منهن أن تضع رقم الصورة داخل اإلطار
• احترام الصديق
المناسب.
ثالث ًا :أضع رقم الصورة داخل األطار المناسب:
أطلب من الطالبات أن يقمن بعمل ملخص لما
شاهدته في الصور داخل الكراس المدرسي ويكون
بأسلوب قصصي ،ثُم أستمع إلى ما توصلن إليه كل
منهن وأكافئ الطالبة التي تحصل على أفضل
النتائج.
حل أسئلة الكتاب
الواجب

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :لغتي
المهارة

-1الترتيب(

)

الوسيلة
السبورة

مدخل الوحدة :القيم اإلسالمية

األسبوع/اليوم

الصف  :األول متوسط
( المكون ) موضوع
الدرس

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

تابع مدخل الوحدة :القيم اإلسالمية

-7اإللقاء ( )

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تتأمل الطالبة الصور
الموضحة.
أن تجيب الطالبة عن
األسئلة التالية.
أن تختار الطالبة عنواناً
مناسباً للصور األربع.
أن تضع الطالبة رقم
الصورة داخل اإلطار
المناسب.

أن تمأل الطالبة صندوق
المجوهرات وسلة المهمالت
بما يناسبها من سلوك
وأخالق.
أن توضح الطالبة رأيها في
المواقف المبينة بالصور.
أن ترتب الطالبة الكلمات
لتكوين جملة مفيدة مبدوءة
بأسماء.
أن تناقش الطالبة مضمون
الصورة.

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

o

تأملي الصور
الموضحة.
أجيبي عن األسئلة
التالية.
اختاري عنواناً
مناسباً للصور
األربع.
ضعي رقم الصورة
داخل اإلطار
المناسب.

o

املئي صندوق
المجوهرات وسلة
المهمالت بما
يناسبها من سلوك
وأخالق.
وضحي رأيك في
المواقف المبينة
بالصور.
رتبي الكلمات
لتكوين جملة مفيدة
مبدوءة بأسماء.
ناقشي مضمون
الصورة.

o
( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

o
o

o
o
o

طريقة الوحدات – وسائل

الصف

المــــادة

األول المتوسط

لغتى

الدرس

القيم اإلسالمية

تمهيد

عددي بعض القيم اإلسالمية .

اليـوم

االثنين

األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

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

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تتدرب على القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه واستثمارها.
❖ تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور " القيم اإلسالمية ".
❖ تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .
❖ تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية .
❖ تعرف األسماء من حيث التنكير والتعريف والتذكير والتأنيث وتمييزها واستخدامها .
❖ تعرف أحوال المبتدأ والخبر وتمييزه واستخدامه .
❖ تعرف همزة الوصل وتمييزها .
❖ تعرف أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت .
استظهار خمس آيات من القرآن الكريم وعشرة أبيات شعرية .

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على القيم اإلسالمية .

ستفهم المتعلمات :
-

األسماء من حيث التنكير والتعريف والتذكير والتأنيث .
أسلوب األمر .
أحوال المبتدأ والخبر .
همزة الوصل .

-

أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما أحوال المبتدأ والخبر ؟
السؤال الثاني  :اذكري أنواع الوصالت .

-

السؤال الثالث  :اذكري بعض القيم اإلسالمية .

ستعرف المتعلمات :
 األسماء من حيـث التنكيـر والتعريـف والتـذكيروالتأنيث .
 أحوال المبتدأ والخبر . -همزة الوصل .

-

أساسيات خط الرقعة وأنواع الوصالت .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 بيان األسماء من حيث التنكير والتعريفوالتذكير والتأنيث .
 ذكر أحوال المبتدأ والخبر . -معرفة همزة الوصل .

-

توضيح أساسيات خط الرقعة وأنواع
الوصالت .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات
*عمل أبحـا مـن
االنترنت عن القيم
اإلسالمية .
*أن تحضر
الطالبات قصة
توضح القيم
اإلسالمية .

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 التعلمية

األنشطة التعليمية :
 مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية ثـم عـرض صـورونشاطات المدخل بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها .
 إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائيـةالتي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المـراد إكسـابها للطالبـات بترتيـب الكتـاب لهـابقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتـالي
:
 مــدخل الوحــدة  :تقســيم الطالبــات لعــدة مجموعــات و تنفيــذ وعــرض الصــور مــن الكتــابالمدرسي ومتابعة تعبير المجموعات حول هذه الصور .
 نص االنطالق ( قبس من القرآن )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعد استماعلقراءة المعلمة ثم حل أسئلة التنمية القرائية  ( :أقرأ و أنمي لغتي و أجيب و أفكر و أستثمر
و ألخص و أبحث ) .
 األساليب والتراكيب اللغوية  ( :المذكر والمؤنث و األمر و رسـم همـزة الوصـل و تكوينـاتخط الرقعة و مهارات الحـوار و النكـرة والمعرفـة و المبتـدأ والخبـر و كتابـة نهايـة مغـايرة
لقصة ) تمهيد للمهارة وشرحها ومحاكاة الطالبات لها .
 نص االستماع ( صدقة )  ( :أسـتمع ثـم أجيـب و أفكـر ) السـماع إلـى نـص االسـتماع مـنالمسجل أو من المعلمة ثم اإلجابة عن أنشطة النص .
 نص الدعم ( اإلسالم وقيمة النفس البشرية )  :قراءة النص في منافسة بـين المجموعـاتبعد استماع لقراءة المعلمة .
 النص الشعري ( من أخالق النبي  : ) استماع النص من شريط أو من المعلمة ومحاكاة( أكتشف النص و أنمي لغتي و أفهم وأحلل و أتذوق و
الطالبات ثم حل أسئلة مكون
ألقي ) .
 النص اإلثرائي ( جدتي عليك رحمة اهلل )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعـات بعـداستماع لقراءة المعلمة
 توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها . -تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتك  :معلمة .
الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

• تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
❖ اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

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

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

اليوم

التاريخ

مدخل الوحدة .

14 / /هـ

نص االنطالق .

14 / /هـ

الصنف اللغوي .

14 / /هـ

الوظيفة النحوية .

14 / /هـ

األسلوب اللغوي .

14 / /هـ

الرسم اإلمالئي .

14 / /هـ

لرسم الكتابي .

14 / /هـ

التواصل الشفهي .

14 / /هـ

التواصل الكتابي .

14 / /هـ

نص االستماع .

14 / /هـ

نص الدعم .

14 / /هـ

الصنف اللغوي .

14 / /هـ

النص الشعري .

14 / /هـ

النص اإلثرائي .

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

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

