مادة لغتي

الصف الثاني المتوسط

توزيع منهج مادة ( لغتي) للصف ( الثاني المتوسط )
األسبوع

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2/1

2-2

2-3

2- 4

2-5

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

الفهم القرائي  -إستراتيجية قراءة -اقرئي نص التلفاز -
التحليل األدبي تقني  -أفهم وأحلل  -أتذوق الرسم اإلمالئي الرسم الكتابي

2/29

2/30

3/1

3/ 2

3/3

ظروف الزمان والمكان  -الجملة الخبرية المنفية  -الوظيفة النحوية

3/6

3/7

3/8

3/ 9

3/10

الفاعل إستراتيجية الكتابة المصباح المغرور  -تخطيط كتابة الموضوع -مهارة التحدث

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

نوادر وقيم المدخل  -نص االستماع  -الصدقة والكوب

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

إستراتيجية قراءة  -النص الشعري  :الضيف الثقيل

3/27

3/28

3/29

4/ 1

4/2

الرسم اإلمالئي -الكتابي  -الصنف اللغوي

4/5

4/6

4/7

4/ 8

4/9

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

األسماء الخمسة  -األسلوب اللغوي الوظيفة النحوية
إستراتيجية الكتابة  -إستراتيجية الكتابة – الفن الكتابي تخطيط كتابة الموضوع إستراتيجية مهارة
التحدث
مراجعة عامة
االختبارات

المدخل عالم فيزيائي
التهيئة  -نص االستماع

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة اليوم الوطني

الخميـــــــس

1444/02/26-25هـ

2022/9/22-21م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

االحد واالثنين

1444/3/21-20هـ

-16
2022/10/17م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

إجازة نهاية أسبوع مطولة
بداية اختبار الفصل الدراسي
االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

الخميـــــــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

األحــــــــــد

1444/4/26هـ

2022/11/13م

نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/30هـ

2022/11/24م

مدير/ة المدرسة:

تحضير التعلم الرقمي
موضوع الدرس

مدخل الوحدة :التقنيات

لغتي  2م

نوع الدرس

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

تقنيات

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•
•

األهداف

األربعاء

أن تكتب الطالبة االستخدامات الممكنة لكل جهاز من قبل هؤالء.
أن تناقش الطالبة آداب وأخالقيات استخدام جهاز الحاسوب.
أن تقرأ الطالبة النص قرءاة صامتة.
أن تعيد الطالبة رسم الكلمات الملونة متأملة حرفي النون والياء في أوضاعهما المختلفة.
أن تصنف الطالبة حسب الداللة وفق الجدول

الخميس

التاريخ

•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝

البرجكتر ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

الكتاب ⃝
⃝

اكتبي االستخدامات الممكنة لكل جهاز من قبل هؤالء.
ناقشي آداب وأخالقيات استخدام جهاز الحاسوب.
اقرئي النص قراءة صامتة.
أعيدي رسم الكلمات الملونة متأملة حرفي النون والياء في أوضاعهما المختلفة.
صنفي حسب الداللة وفق الجدول.
البطاقات ⃝
أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

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

األحد

نموذج التحضير الجديد باستخدام استراتيجيات التعلم النشط
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

لغتي الخالدة 2م ف1
مدخل الوحدة :التقنيات
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
التقنيات واستخداماتها ،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
آداب وأخالقيات استخدام جهاز
الحاسوب.
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)

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(التقنيات واستخداماتها)،
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 آداب
وأخالقيات استخدام جهاز
الحاسوب.
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

عرفي التقنيات
وعددي
استخداماتها.

ناقشي آداب
وأخالقيات
استخدام جهاز
الحاسوب.

طريقة استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

مدخل الوحدة :التقنيات

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما هي مميزات التقنيات الحديثة للفرد وللمجتمع؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تكتب الطالبة
االستخدامات الممكنة لكل
جهاز من قبل هؤالء.
أن تناقش الطالبة آداب
وأخالقيات استخدام جهاز
الحاسوب.
أن تقرأ الطالبة النص
قرءاة صامتة.
أن تعيد الطالبة رسم
الكلمات الملونة متأملة
حرفي النون والياء في
أوضاعهما المختلفة.
أن تصنف الطالبة حسب
الداللة وفق الجدول.

أوأل )1 :أشترك مع مجموعتي؛ لكتابة االستخدامات الممكنة
لجهاز من قبل هؤالء (خالل ثالث دقائق):

أدوات التقويم
التقويم الختامي

لغتي الخالدة ـالصف الثاني
المتوسط
مجسمات

التاريخ

صور

األنشطة

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء

 )2أناقش مجموعتي حول آداب وأخالقيات استخدام جهاز
الحاسوب ،ثم أكتب بعض ما توصلنا.
ثانياً :نص المدخل
 )1أقرأ النص التالي قراءة صامتة ،وأستخدم الهامش ألدون
أهم األحداث:
 )2أُعيدُ رسمَ الكلماتِ الملوَّنة باللونِ األحمرِ متأمالً حرفي
النون والياء في أوضاعها المختلفة:
 )3أصنف التالي حسب الداللة وفق الجدول:
سنة أربعٍ وخمسين وتسعِ مئةٍ وألف ،الريف الهندي ،لندن،
أعوام ،باكستان ،العام التالي.

 oالصف الذهني
ما أهم القيم المشتمل
عليها الدرس؟

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

فلم تعليمي

تقييم الهدف
اكتبي االستخدامات
الممكنة لكل جهاز من
قبل هؤالء.
ناقشي آداب وأخالقيات
استخدام جهاز
الحاسوب.
اقرئي النص قراءة
صامتة.
أعيدي رسم الكلمات
الملونة متأملة حرفي
النون والياء في
أوضاعهما المختلفة.
صنفي حسب الداللة
وفق الجدول.

 oأخرى ........
األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

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

لغتي 2م
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

الواجبات املنزلية

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

أستهل الدرس بشرح األفكار العامة التي تشتمل عليها الوحدة ،ثُم أطلب من الطالبات أن
يتأملن الصورة الموضحة بالكتاب المدرسي جيداً ،ثُم أختار مجموعة منهن أسألهن
واحدة بعد األخرى عن اإلجابة عن السؤال المبين بالنشاط.
أترك الطالبات لمدة دقيقة في النشاط المطروح جيداً ،ثُم أطلب منهن أن يتناقشن من
خالل معلوماتهن حول آداب وأخالقيات استخدام جهاز الحاسوب.
أقرأ النص قراءة على الطالبات ،ثُم أطلب منهن قراءته قراءة صامتة لبعض الوقت ،ثُم
أقوم بإجراء مسابقة ترفيهية معهن على نظام المجموعات حيث أطلب من كل مجموعة
أن يجيبن على ما هو مطلوب بالنشاط.
أقسم الطالبات إلى مجموعات بحيث أكلف كل مجموعة منهن باإلجابة على السؤال
الموضح بالنشاط بعد أن أقوم بقراءته عليهن وشرحه ،ثُم أستمع إلى اإلجابات المختلفة
من المجموعات وأكافئ المجموعة التي تحصل على أفضل اإلجابات.
أطلب من الطالبات قراءة العبارات الموضحة بالنشاط ،ثُم أقوم بتخطيط الجدول الموضح
بالنشاط على السبورة وأطلب منهن تصنيف العبارات في الجدول وفق ما هو مطلوب
حيث أثيب الطالبة التي تحصل على أفضل اإلجابات.
أجري مسابقة بين طالبات الصف على طريقة المجموعات حيث أطلب من كل مجموعة
منهن باإلجابة عن كل نقطة من نقاط التدريب حيث أكافئ المجموعة التي تصل إلى
اإلجابة قبل األخرى.
أقوم بعرض ورقة العمل على الطالبات ،ثُم أساعدهن في اإلجابة على السؤال الموضح
بها.

اقرئي النص قراءة صامتة.

معلومة إثرائية

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

التقويم

أعيدي رسم الكلمات الملونة متأملة
حرفي النون والياء في أوضاعهما
المختلفة.

أكملي الفراغات في الجدول.

تقويم ختامي

مراجعة لما سبق دراسته

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

تقويم قبلي

اخلربات السابقة

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

األربعاء

تقويم بنائي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)
أن تكتب الطالبة االستخدامات الممكنة لكل
جهاز من قبل هؤالء.
أن تناقش الطالبة آداب وأخالقيات استخدام
جهاز الحاسوب.
أن تقرأ الطالبة النص قرءاة صامتة.
أن تعيد الطالبة رسم الكلمات الملونة متأملة
حرفي النون والياء في أوضاعهما المختلفة.
أن تكمل الطالبة الفراغات في الجدول.
أن تصنف الطالبة حسب الداللة وفق الجدول.
أن تعيد الطالبة ترتيب الكلمات للحصول على
إجابة لألسئلة الموضحة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تتيقن الطالبة من دور التقنيات الحديثة في
تقدم األمم.

موضوع الدرس
مدخل الوحدة :التقنيات
ما هي مميزات التقنيات الحديثة للفرد وللمجتمع؟

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

❑استماع

اذكري الدروس المستفادة من نص
المدخل.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير

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

بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي
اليوم والتاريخ:

الصف :الثاني المتوسط

الحصة:

المادة :لغتي الخالدة

الموضوع :مدخل الوحدة :التقنيات

المكتسبات السابقة :ما هي مميزات التقنيات الحديثة للفرد وللمجتمع؟
التهيئة:
نشاط رقم (

حديث جاري
قصة
أخرى ...................
)

الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ

طرح مشكلة

•
•
•
•
•

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

التقويم

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون
•
•
•
•

استراتيجيات التدريس

قراءة نص من مرجع صحيح

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

أهداف المكون

أن تكتب الطالبة االستخدامات الممكنة لكل جهاز
من قبل هؤالء.
أن تناقش الطالبة آداب وأخالقيات استخدام جهاز
الحاسوب.
أن تقرأ الطالبة النص قرءاة صامتة.
أن تعيد الطالبة رسم الكلمات الملونة متأملة
حرفي النون والياء في أوضاعهما المختلفة.
أن تصنف الطالبة حسب الداللة وفق الجدول.

عرض صور

أطلب من الطالبات أن يتأملن الصورة الموضحة بالكتاب المدرسي
جيداً ،ثم أختار مجموعة منهن أسألهن واحدة بعد األخرى عن اإلجابة
عن السؤال المبين بالنشاط.
أترك الطالبات لمدة دقيقة في النشاط المطروح ،ثُم أطلب منهن أن
يتناقشن من خالل معلوماتهن حول آداب وأخالقيات استخدام جهاز
الحاسوب.
ُ
أقرأ النص قراءة على الطالبات ،ثم أطلب منهن قراءته قراءة صامتة
لبعض الوقت ،ث ُم أقوم بإجراء مسابقة معهن على نظام المجموعات
حيث أطلب من كل مجموعة أن يجيبن على ما هو مطلوب بالنشاط.
أقسم الطالبات إلى مجموعات بحيث أكلف كل مجموعة منهن باإلجابة
على السؤال الموضح بالنشاط بعد أن أقوم بقراءته عليهن وشرحه.
التواصل اللغوي

عرض فيلم تعليمي

•
•
•
•
•

الخرائط الذهنية

اكتبي االستخدامات الممكنة لكل جهاز من
قبل هؤالء.
ناقشي آداب وأخالقيات استخدام جهاز
الحاسوب.
اقرئي النص قراءة صامتة.
أعيدي رسم الكلمات الملونة متأملة حرفي
النون والياء في أوضاعهما المختلفة.
صنفي حسب الداللة وفق الجدول.

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 …………………

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولى

موضوع الوحدة

تقنيات

اليوم

التاريخ

األسبوع

الزمن المتوقع للوحدة
الصف

المكون (المحتوى)

الحصة

الهدف

• أن تشا ااا

إستراتيجية التدريس

لطالب ا ا ا اع جمموعت ا ا ا ةتاال ا ا ت ا اات

ا

ملمكن جلهاز حلا ب

مدخل الوحدة األول • أن تقرأ لطالب نص مل خل قر ءة صا ت
• أن جتيب لطالب عن أل ئل ملتعلق النص مل خل وقف
• أن تتعاون لطالب ع ز الئ لتنفيذ هما

ملشروع

✓ حل المشكالت +
االستقراء +
المناقشة

المعينات التعليمية
⃝

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

⃝

⃝

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

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

أداء التقويم

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

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

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

• أن حترص لطالب على آد ب ت تماع جلي  .ن حيث
( جللس  ،إلصغاء ،ع م قاطع ملتح ث )

نص االستماع

• أن تذةر لطالب ش صيا

لنص ملسموع

• أن ترالط لطالب الني لش صي و لعمل لذي تقوم ال

• أن تكون لطالب وجه إجيااليًّا حنو وضوع لوح ة
• أن تتح ث لطالب عن ملشاه

✓ لعب األدوار +
خرائط المفاهيم +
تدوين المالحظات
أخرى ...................:
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

⃝

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

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

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

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

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

• أن جتيب لطالب عن أ ئل لنص
• أن تقرأ لطالب لنص قر ءة جهري صحيح .
الفهم القرائي رسام
القلب

• أن تنطلق لطالب ا نطق ةلما

لنص

• أن تتعرف لطالب على فائ ة م لقلب

• أن تتجنب لطالب ةل ا يؤثر لبا على لقلب
• أن تصوغ لطالب ألفكا ملستفادة ن ل س
• أن تتعرف لطالب على عاين ملفرد

جل ي ة

✓ القصة  +العمل
الجماعي  +حل
المشكالت
أخرى ...................:
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

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

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

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

الطريقة البنائية
موضوع الدرس

مدخل الوحدة األوىل ( تقنيات )

الصف

الثاني المتوسط

أساليب وطرق التدريس

○

المادة

لغتي الخالدة

المكتسبات والمفردات
الجديدة

○

اليوم
التاريخ

حل أنشطة حول مضمون الوحدة

○

○

الحصة

○

○

○

التمهيد

األهداف السلوكية

مستوى الهدف

أن تشارك الطالبة مع جمموعته يف كتابة

تطبيق

االستخدامات املمكنة جلهاز احلاسب

المحتوى وعرض الدرس

إجراءات التعليم والتعلم

أوال  -1 :أشارك مع جمموعيت لكتابة االستخدامات املمكنة جلهاز احلاسب

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة

اآليل ( خالل ثالث دقائق كتاب الطالبة

 -2أانقش جمموعيت حول داب وأخالقيات استخدام جهاز احلاسب مث
أكتب بعض ما توصلنا إليه كتاب الطالبة

 -3نعد ما توصلنا إليه من خالل عرض تقدميي يف معمل احلاسوب املدرسي

أن تقرأ الطالبة نص املدخل قراءة صامتة

تطبيق

أن جتيب الطالبة عن األسئلة املتعلقة بنص

فهم

اثنيا  :نص املدخل ( عامل فيزايئي ) كتاب الطالبة

أقرأ النص قراءة صامتة وأستخدم اهلامش ألدون أهم األحداث

 -1أعيد رسم الكلمات امللونة ابللون األمحر متأمال حريف النون والياء
يف أوضاعهما املختلفة

املدخل موقف

 -2أكمل وفق املثال األول
 -3أصنف حسب الدالئل يف اجلدول

 -4أ) أكمل الفراغ يف الشكل حسب املطلوب

ب) أقرأ الكلمتني يف املكان امللون ابألخضر

أن تتعاون الطالبة مع زمالئه لتنفيذ مهمات

تطبيق

 -6أعيد ترتيب الكلمات ألحصل على إجابة كل سؤال

اثلثا  :املشروع  :أتعاون مع جممزعيت لتنفيذ مهمات املشروع

املشروع

التقويم الختامي

متابعة حل انشطة الكتاب

تقويم الهدف

شاركي مع مجموعتك
واإلجراءات التالية :
في كتابة االستخدامات
❖ أعرض أنشطة املدخل أمام الطالبات من خالل آلة الممكنة لجهاز الحاسب
العرض املتاحة

❖ أستمع ملشاركات الطالبات حول أنشطة املدخل

❖ أبدأ ابلنشاط األول فأعرضه أمام الطالبات مث
أطلب من البعض قراءته وأستمع ملشاركات

الطالبات واحده بعد االخرى

❖ أقدم التغذية الراجعة وقت احلاجة مع االستماع
لكل املشاركات وتشجيعها

❖ أدون اإلجاابت على السبورة لتدوينها يف الكتاب

اقرئي نص المدخل
قراءة صامتة

❖ أنتقل لباقي أنشطة املدخل بنفس الطريقة الىت أجيبي عن األسئلة
المتعلقة بنص المدخل
تنهي مجيع األنشطة
❖ أراعي مشاركة اجلميع يف أنشطة التهيئة للتعرف موقف
على مستوايت الطالبات

الواجب المنزلي

المالحظة والتقييم
حل أسئلة الكتاب

طريقة وحدات الملك عبداهلل
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

تى
تقنيا ى

العنوان

اذكريىوسائلىالنقلىى .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 " تقنيات ".
استخدام استراتيجية القراءة المتعمقة ( االستطالع ) .
تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .
تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية .
ترسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة على السطر .
ترسم حرفي ( ن  ،ي ) منفردين ومتصلين بخط الرقعة رسما صحيحا .
تعرف الظروف وتمييزها واستخدامها .
تعرف الجملة الخبرية المنفية ( االسمية ) وتمييزها واستخدامها .
تعرف الفاعل وتمييزه واستخدامه .
توظف استراتيجية كتابة ( تنظيم وتركيز  :أسلوب السبب والنتيجة ) .
تستظهر عشرة أبيات من الشعر .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية
ى

:

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذذه الوحذدة علذى
التقنيات .
السؤال األول  :اذكري الجملة الخبرية المنفية (االسمية) .
ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
•
•
•
•








كيفية رسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة
على السطر .
كيفية رسم حرفي ( ن  ،ي ) منفردين ومتصلين
بخط الرقعة رسما صحيحا .
الظروف .
الجملة الخبرية المنفية ( االسمية ) .
الفاعل .
ستعرف المتعلمات :
كيفية رسم الهمزة المتوسطة علذى يذاء والمفذردة
على السطر .
الظروف .
الجملة الخبرية المنفية ( االسمية ) .
الفاعل .
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.

السؤال الثاني  :بيني كيفية رسم الهمزة المتوسطة على
ياء والمفردة على السطر .
السؤال الثالث  :عددي وسائل النقل .





•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
بيان كيفية رسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة
على السطر .
توضيح الظروف .
معرفة الجملة الخبرية المنفية ( االسمية ) .
بيان الفاعل .
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 .

 جمع المعلومات .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن التقنيات .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح رسام القلب .
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 :
التقنيذات ثذم عذرض صذور ونشذاطات المذدخل

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صذور توضذح بعذ
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 المدخل ( عالم فيزيائي )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعد استماع لقراءة المعلمة .
نص االستماع  :السماع إلى نص االستماع من المسجل أو من المعلمة ثم اإلجابة عن أنشطة النص .
نص الفهم القرائي ( رسام القلب )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعذد اسذتماع لقذراءة المعلمذة ثذم
حل مكون ( أنمي لغتي  ،أجيب  ،أفكر  ،أقرأ ) .
األساليب والتراكيب اللغوية  ( :استراتيجية قراءة  ،الرسم اإلمالئي  ،الرسم الكتابي  ،ظروف الزمان والمكذان ،
الجملة الخبرية المنفية ( االسمية )  ،الفاعل  ،استراتيجية الكتابة ) تمهيد للمهارة وشرحها ومحاكاة الطالبذات
لها .
التحليل األدبي ( نداء االثير )  :استماع النص من شريط أو من المعلمة ومحاكاة الطالبات ثم حل أسذئلة مكذون (
أكتشف النص  ،أنمي لغتي  ،أفهم وأحلل  ،أتذوق  ،ألقي ) .
النص اإلثرائي ( هاتف دقيق داخل أسنانك )  :قراءة الذنص فذي منافسذة بذين المجموعذات بعذد اسذتماع لقذراءة
المعلمة .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح التقنيات

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

( المذذهمة األدائيذذة )
اسم الوحدة  :تقنيات
الصف  :الثاني المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن التلفاز وعمل مطوية عن :
( وسائل النقل – الفاعل )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هذ الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

طريقة وحدات – فواز الحربي
تقنيات

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

لغتي الخالدة

الثاني المتوسط

احلصة
الفصل

أهمية التعرف على التقنيات
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 )

التقويم

كتاب الطالبة

تقنيات
أن تجيب الطالبة عن األسئلة
المتعلقة بمدخل الوحدة
أن تقرأ الطالبة نص المدخل
قراءة صامتة ثم تجيب على
األسئلة
أن تتحلى الطالبة بآداب الستماع
الجيد (حسن الجلسة – حسن
اإلنصات – النتباه لما يسمع)

أجيب عن األسئلة املتعلقة مبدخل الوحدة

أوال  -1 :أشارك مع جمموعيت لكتابة االستخدامات املمكنة جلهاز احلاسب اآليل ( خالل ثالث دقائق ك الطالبة
اثنيا  :نص املدخل ( عامل فيزايئي ) كتاب الطالبة

ﺱ

نص املدخل

 -1أقرأ النص قراءة صامتة وأستخدم اهلامش ألدون أهم األحداث

ﺱ

نص االستماع

اقرئةةي نةةص المةةدخل قةةراءة
صةةةامتة ثةةةم أجيبةةةي علةةةى
األسئلة

أشرتك مع من جبواري لذكر وسائل النقل اليت توصلنا إىل كل من

( اجلزر – القمر – املساجد )  -1:أستمع لنص وسائل النقل مث أجيب أحدد وسائل النقل اليت ورد ذكرها يف النص

ﺱ

تحلى بآداب الستماع الجيةد
(حسةةةن الجلسةةةة – حسةةةن
اإلنصةةةةات – النتبةةةةاه لمةةةةا
يسمع)

ﺱ

اقرئي نص الفهم القرائي ثم
تجيب على األسئلة .

أقرأ نص الفهم القرائي قراءة جهرية

إذا كنت يف هم وضيق ومل تتمكن من التحدث إىل والديك فإنك قد تكتب هلما رسالة تطلب منهما العون
أن تقرأ الطالبة نص الفهم
القرائي ثم تجيب على األسئلة .

أجيبي عن األسئلة المتعلقةة
بمدخل الوحدة

اسرتاتيجية قراءة

تعريف اسرتاتيجية القراءة :

يقصد ابسرتاتيجية القراءة الطريقة أو اخلطة أو التوجه العلمي الذي يتبعه القارئ يف الوصول إىل اهلدف
التحليل األديب
تقن

أن تقرأ الطالبة استراتيجية قراءة

أن تقرأ الطالبة أبيات النص
قراءة صحيحة بأسلوب شعري
ثم تجيب على األسئلة

الرسم اإلمالئي

تكتب اهلمزة املتوسطة على ايء يف احلاالت التالية ك
-1

إذا كانت مكسورة وما قبلها مفتوح

ان تالحظ الطالبة رسم الهمزة في
 -2إذا كانت كسرة وما قبلها ساكن
الكلمات الملونة
ج
الرسم الكتايب
أن ترسم الطالبة حرفي ( ن  ،ي) الصنف واألسلوب اللغوي لوظيفة النحوية
منفردين ومتصلين بخط الرقعة
أن تتعرف الطالبة على الصنف
القاعدة  :تسبق اجلملة االمسية أبدوات تفيد النفي منها ما هو فعل مثل ( ليس ) ومنها ما هو حرف مثل ( ال – ما )
واألسلوب ثم تجيب عن األسئلة
مكون اسرتاتيجية الكتابة
أن تتعرف الطالبة الوظيفة
النحوية وتجيب على األسئلة .
أن تقرأ الطالبة استراتيجية
الكتابة ثم تجيب على األسئلة
أن تقرأ الطالبة النص قراءة
جهرية صحيحة.
الواجب المنزلي

النص اإلثرائي

متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

ﺱ

اقرئي استراتيجية القراءة

ﺱ

اقرئي أبيةات الةنص قةراءة
صحيحة بأسلوب شعري ثم
أجيبي على األسئلة
لحظةةي رسةةم الهمةةزة فةةي
الكلمات الملونة

ﺱ

ارسةةةةمي حرفةةةةي ( ن  ،ي)
منفةةةردين ومتصةةةلين بخةةةط
الرقعة
تعرفةةةةي علةةةةى األسةةةةلوب
والصةةةنف ثةةةم أجيبة ةي عةةةن
األسئلة
تعرفةةةي الوظيفةةةة النحويةةةة
وتجيب على األسئلة .
اقرئي استراتيجية الكتابة ثم
أجيبي على األسئلة
اقرئي النص قةراءة جهريةة
صحيحة.

ﺱ

ﺱ

ﺱ
ﺱ
ﺱ

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

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

األولى

الكفاية األساسية للدرس:

أن تشارك الطالبة مع مجموعته
في كتابة االستخدامات الممكنة
لجهاز الحاسب
أن تقرأ الطالبة نص المدخل قراءة
صامتة
أن تجيب الطالبة عن األسئلة
المتعلقة بنص المدخل موقف

أن تتعاون الطالبة مع زمالئه لتنفيذ
مهمات المشروع
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:

مدخل الوحدة األولى ( تقنيات )

حل أنشطة حول مضمون الوحدة .

المحتوى
( كتاب الطالبة)

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

أوال  -1 :أشارك مع مجموعتي لكتابة االستخدامات الممكنة لجهاز الحاسب
اآللي ( خالل ثالث دقائق ك الطالبة
 -2أناقش مجموعتي حول داب وأخالقيات استخدام جهاز الحاسب ثم أكتب
بعض ما توصلنا إليه كتاب الطالبة
 -3نعد ما توصلنا إليه من خالل عرض تقديمي في معمل الحاسوب المدرسي
ثانيا  :نص المدخل ( عالم فيزيائي ) كتاب الطالبة
 -1أقرأ النص قراءة صامتة وأستخدم الهامش ألدون أهم األحداث
 -2أعيد رسم الكلمات الملونة باللون األحمر متأمال حرفي النون والياء في
أوضاعهما المختلفة
 -3أكمل وفق المثال األول
 -4أصنف حسب الدالئل في الجدول
ثالثا  :المشروع  :أتعاون مع زمالئي لتنفيذ مهمات المشروع

شاركي مع مجموعتك في
كتابة االستخدامات الممكنة
لجهاز الحاسب

األهداف

التهيئة

الدرس

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

o
o
o
o
o
o

أجيبي عن األسئلة المتعلقة
بنص المدخل موقف

المالحظة والتقييم

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

اقرئي نص المدخل قراءة
صامتة

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
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 مسرد – فواز الحربي
الوحدة األوىل ( تقنيات )

عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع:

الهدف

الفترة :
األنشطة
بب ع جمب ب

• أن تش ا ا ا اابة ع جمب ع ا ا ا ااب ا ا ا ا
مدخل

ااا ا

ب ا ا ا ااب

عالس خدع بت عمل كنب جلهبز عحلبسب
• أن تقرأ ع جمب عب نص عملدخل قرعءة صب ب

الوحدة األوىل • أن جتيب ع جمب عب ن عألسئلب عمل علقب نص عملاادخل
قف
( تقنيات )
• أن ت ع ا اابطن ع جمب ع ا ااب ا ا ا ز ت ا ا ا ن يا ا ا ه ا اابت
عملشرطع

• أن حترص ع جمب عااب لا

آدعب عالسا بع عجليااد

 .ن حيث
• ( عجللسب ،عإلصغبء ،دم قبطعب عمل حدث )
• أن ت ر ع جمب عب شخصيبت ع نص عملس ع

نص االستماع • أن تا اار ط ع جمب عا ااب ا اال ع شخصا اايب طع ع ا اال ع ا ا
تق م
• أن تك ا ا ن ع جمب عا ااب يها ااب إضب ي ا اب ا ا
ع حدة
• أن ت حدث ع جمب عب ن عملشبهد

اا ع

بب ع جمب ب

إستراتيجية التدريس
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ع عليم ع عبطن
حل عملشكتت
عسل ب عحل عة
عالس ن بج
ع عصف ع هن
خرع ط عمل بهيم
ع كري عإل دع ي
ع عحث طعال شبف
ع كري ع نبقد
هيكلب ع س كب
عالس قصبء

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ع عليم ع عبطن
حل عملشكتت
عسل ب عحل عة
عالس ن بج
ع عصف ع هن
خرع ط عمل بهيم
ع كري عإل دع ي
ع عحث طعال شبف
ع كري ع نبقد
هيكلب ع س كب
عالس قصبء

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ع عليم ع عبطن
حل عملشكتت
عسل ب عحل عة
عالس ن بج
ع عصف ع هن
خرع ط عمل بهيم
ع كري عإل دع ي
ع عحث طعال شبف
ع كري ع نبقد
هيكلب ع س كب

o
o
o
o
o

ع عليم ع عبطن
حل عملشكتت
عسل ب عحل عة
عالس ن بج
ع عصف ع هن

اإلجراءات

بب ع جمب عب
)

(
.

)

(

د يل عملعل ب
(
(

)
.
)

د يل عملعل ب
(

 oعخ عبة تشخيصي
 oطةقب

ل

 oعخ عبة خ ب ي
 oتحظب

 oإجنبز شرطع

)

بب ع جمب عب

(

أداء التقويم

 oعخ عبة تشخيصي
 oطةقب

ل

 oعخ عبة خ ب ي
 oتحظب

 oإجنبز شرطع

)

بب ع جمب عب
)
(
.
)
(
د يل عملعل ب
)
(
بب ع جمب عب
)
(
.

 oعخ عبة تشخيصي
 oطةقب

ل

 oعخ عبة خ ب ي
 oتحظب

 oإجنبز شرطع

 oعخ عبة تشخيصي
 oطةقب

ل

 oعخ عبة خ ب ي

مسرد مادة

لغتي الخالدة
الوحدة األوىل ( تقنيات )

عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع:

الهدف

ثاني متوسط
الفترة :
األنشطة

o
o
o
o
o
o

• عن جتيب ع جمب عب ن أسئلب ع نص

بب ع جمب ب

• أن تقرأ ع جمب عب ع نص قرعءة يهريب صحيحب .
الفهم

القرائي (

رسام القلب )

• عن تنجملق ع جمب عب

نجمق ل بت ع نص

• أن ت عرف ع جمب عب ل فب دة ةسم ع قلب
• أن ت جنب ع جمب عب ل ب يؤثر سلعب ل ع قلب
• أن تص غ ع جمب عب عألفكبة عملس بدة ن ع دةس
• أن ت عرف ع جمب عب ل

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

إستراتيجية التدريس

عبن عمل ردعت عجلديدة

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

خرع ط عمل بهيم
ع كري عإل دع ي
ع عحث طعال شبف
ع كري ع نبقد
هيكلب ع س كب
عالس قصبء

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ع عليم ع عبطن
حل عملشكتت
عسل ب عحل عة
عالس ن بج
ع عصف ع هن
خرع ط عمل بهيم
ع كري عإل دع ي
ع عحث طعال شبف
ع كري ع نبقد
هيكلب ع س كب
عالس قصبء

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ع عليم ع عبطن
حل عملشكتت
عسل ب عحل عة
عالس ن بج
ع عصف ع هن
خرع ط عمل بهيم
ع كري عإل دع ي
ع عحث طعال شبف
ع كري ع نبقد
هيكلب ع س كب
عالس قصبء

اإلجراءات

)

(
د يل عملعل ب
)
(
بب ع جمب عب
)

(
.

)

(

د يل عملعل ب
(
(

)
.
)

د يل عملعل ب
(

 oتحظب

 oإجنبز شرطع

 oعخ عبة تشخيصي
 oطةقب

ل

 oعخ عبة خ ب ي
 oتحظب

 oإجنبز شرطع

)

بب ع جمب عب

(

أداء التقويم

 oعخ عبة تشخيصي
 oطةقب

ل

 oعخ عبة خ ب ي
 oتحظب

 oإجنبز شرطع

)

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

ورقة عمل
اسم الطالبة:

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

الـــصـــف:الثاني المتوسط
المادة  :لغتي الخالدة

الموضوع :تقنيـــــات

من استخدمات الحاسب اآللي:
معرفة آخر األخبار المحلية والدولية.
حفظ األطعمة وتجميدها.

( )

) ....................

(

عمل األبحاث والحصول على المعلومات( .

قدمت جامعة  .................لعبد السالم منحة دراسية.
السربون

كامبردج

لندن

تعلم عبد السالم محمد حب القراءة من . .................
والده

والدته

معلمه

ولد الفزيائي عبد السالم في بلدة صغيرة في . .................
الصين

تركيا

باكستان

)

طريقة البنائية – وسائل
األحد

اليـوم
الثاني متوسط
لغتي
المادة/الصف
التاريخ
مدخل الوحدة :التقنيات
موضوع الدرس
الحصة
ما هي مميزات التقنيات الحديثة للفرد وللمجتمع؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أوأل )1 :أشترك مع مجموعتي؛ لكتابة
االستخدامات الممكنة لجهاز من قبل هؤالء (خالل
ثالث دقائق):
اكتبي االستخدامات
أن تكتب الطالبة االستخدامات
الممكنة لكل جهاز من قبل هؤالء.
أن تناقش الطالبة آداب وأخالقيات
استخدام جهاز الحاسوب.
أن تقرأ الطالبة النص قرءاة
صامتة.
أن تعيد الطالبة رسم الكلمات
الملونة متأملة حرفي النون والياء
في أوضاعهما المختلفة.
أن تصنف الطالبة حسب الداللة
وفق الجدول.

الواجب

 )2أناقش مجموعتي حول آداب وأخالقيات
استخدام جهاز الحاسوب ،ثم أكتب بعض ما
توصلنا.
ثانياً :نص المدخل
 )1أقرأ النص التالي قراءة صامتة ،وأستخدم
الهامش ألدون أهم األحداث:
األحمر
باللون
الملونة
ت
 )2أُعي ُد رس َم الكلما ِ
َّ
ِ
ِ
متأمالً حرفي النون والياء في أوضاعها
المختلفة:
 )3أصنف التالي حسب الداللة وفق الجدول:
وتسع مئ ٍة وألف ،الريف
أربع وخمسين
سنة
ٍ
ِ
الهندي ،لندن ،أعوام ،باكستان ،العام التالي.

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

الممكنة لكل جهاز من قبل
أكتب التدريب على السبورة وأخرج الطالبات
هؤالء.
الواحدة تلو األخرى حتى يقمن بحل التدريب بدقة ناقشي آداب وأخالقيات
وأصوب الخطأ إن وجد وأكافئ الطالبة التي
استخدام جهاز الحاسوب.
تحصل على أفضل اإلجابات.
اقرئي النص قراءة
أختار مجموعة من الطالبات أكلفهن بجمع
صامتة.
وتنظيم أفكارهن حول موضوع التدريب والتفكير
بشكل جماعى منظم حول كيفية حل التدريب
أعيدي رسم الكلمات
بشكل تام ويقمن بكتابة ما توصلن إليه في شكل
الملونة متأملة حرفي
نقاط وأقوم بتنظيمها ووضعها في شكل لوحة
النون والياء في
إرشادية أزين بها جدار الفصل بمعاونة الطالبات
أوضاعهما المختلفة.
حتى يشعرن بقيمة مجهودهن.
صنفي حسب الداللة وفق
أقوم بعرض ورقة العمل على الطالبات ،ثُم
الجدول.
أساعدهن في اإلجابة على السؤال الموضح بها

حل أنشطة الكتاب المدرسي

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :لغتي
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني متوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تابع مدخل الوحدة :التقنيات

-8التقويم (

)

جهاز العرض

مدخل الوحدة :التقنيات

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

الفصل الدراسي  :االول
األهداف
أن تكتب الطالبة
االستخدامات الممكنة
لكل جهاز من قبل
هؤالء.
أن تناقش الطالبة آداب
وأخالقيات استخدام
جهاز الحاسوب.
أن تقرأ الطالبة النص
قرءاة صامتة.
أن تعيد الطالبة رسم
الكلمات الملونة متأملة
حرفي النون والياء في
أوضاعهما المختلفة.
أن تصنف الطالبة حسب
الداللة وفق الجدول.

أن تنفذ الطالبة مهمات
المشروع.
أن تجيب الطالبة عن
التدريب.

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

o
o
o
o

o

o
o

اكتبي االستخدامات
الممكنة لكل جهاز من
قبل هؤالء.
ناقشي آداب وأخالقيات
استخدام جهاز
الحاسوب.
اقرئي النص قراءة
صامتة.
أعيدي رسم الكلمات
الملونة متأملة حرفي
النون والياء في
أوضاعهما المختلفة.
صنفي حسب الداللة
وفق الجدول.

نفذي مهمات المشروع.
أجيبي عن التدريب.

وحدات وسائل

الصف

الثاني متوسط

الدرس
تمهيد

المــــادة

لغتي الخالدة

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

تقنيات

اذكري وسائل النقل .

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

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 " تقنيات ".
استخدام استراتيجية القراءة المتعمقة ( االستطالع ) .
تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .
تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية .
ترسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة على السطر .
ترسم حرفي ( ن  ،ي ) منفردين ومتصلين بخط الرقعة رسما صحيحا .
تعرف الظروف وتمييزها واستخدامها .
تعرف الجملة الخبرية المنفية ( االسمية ) وتمييزها واستخدامها .
تعرف الفاعل وتمييزه واستخدامه .
توظف استراتيجية كتابة ( تنظيم وتركيز  :أسلوب السبب والنتيجة ) .
تستظهر عشرة أبيات من الشعر .

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على التقنيات .

ستفهم المتعلمات :
-

كيفية رسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة على السطر .
كيفية رسم حرفي ( ن  ،ي ) منفردين ومتصلين بخط الرقعة رسما
صحيحا .
الظروف .
الجملة الخبرية المنفية ( االسمية ) .
الفاعل .

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

ستعرف المتعلمات :

السؤال األول  :اذكري الجملة الخبرية المنفية (االسمية) .
السؤال الثاني  :بيني كيفية رسم الهمزة المتوسطة على
ياء والمفردة على السطر .
السؤال الثالث  :عددي وسائل النقل

• كيفية رسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة
على السطر .
• الظروف .
• الجملة الخبرية المنفية ( االسمية ) .
• الفاعل .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 بيان كيفية رسم الهمزة المتوسطة على ياءوالمفردة على السطر .
 توضيح الظروف . معرفة الجملة الخبرية المنفية ( االسمية ) . -بيان الفاعل .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقــن نــواتج
التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة
التالية:

نقاشات
عمل أبحاث القدرة على
الزميالت -
حل أسئلة
من
اختبارات
التدريبات
االنترنت
قصيرة -
بالكتاب
عن
اختبارات
المدرسي
التقنيات .
طويلة -
أن تحضر
التذكير
الطالبات يتم من خالل
األكاديمي –
قصة
جدول
المفكرات -
توضح
األسئلة
المتابعة
رسام القلب
الفجائية -
.
المعد (
تقويم
مبتدئ  -نام األقران –
المطويات -
– كفء –
ملف
اإلنجاز.
متميز ) .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات ستقوم المعلمة
بما يأتي
بمايأتي

األنشطة التعليمية :
 مدخل وتمهيد إلثارة انتبااه الطالباات بعار-

-

-

-

صاور توضاح بعال التقنياات ثام
عر صور ونشاطات المدخل بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها .
إبااراز األفكااار واألفهااام الباقيااة للوحاادة بتقااديم األساائلة األساسااية مااع مناقشااة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهاارة والخبارة التعليمياة الماراد إكساابها للطالباات بترتياب
الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حساب إساتراتيجية التادري
المناسبة وهي كالتالي :
مدخل الوحدة  :تقسايم الطالباات لعادة مجموعاات  ،تنفياذ وعار الصاور مان
الكتاب المدرسي ومتابعة تعبير المجموعات حول هذه الصور .
نص المدخل ( عالم فيزيائي )  :قراءة النص في منافساة باين المجموعاات بعاد
استماع لقراءة المعلمة .
ناص االساتماع  :الساماع إلاى ناص االساتماع مان المساجل أو مان المعلماة ثاام
اإلجابة عن أنشطة النص .
نص الفهم القرائي ( رسام القلب )  :قراءة النص في منافسة باين المجموعاات
بعد استماع لقراءة المعلمة ثم حل مكون ( أنمي لغتي  ،أجيب  ،أفكر  ،أقرأ ) .
األساليب والتراكياب اللغوياة  ( :اساتراتيجية قاراءة  ،الرسام اإلمالئاي  ،الرسام
الكتابي  ،ظروف الزمان والمكان  ،الجملة الخبرية المنفية ( االسمية )  ،الفاعال
 ،استراتيجية الكتابة ) تمهيد للمهارة وشرحها ومحاكاة الطالبات لها .
التحليل األدباي ( تقناي )  :اساتماع الانص مان شاريط أو مان المعلماة ومحاكااة
الطالبات ثم حل أسئلة مكون ( أكتشف النص  ،أنمي لغتي  ،أفهم وأحلل  ،أتذوق
 ،ألقي ) .
النص اإلثرائي ( هاتف دقيق داخل أسنانك )  :قراءة النص في منافسة بااين المجموعااات بعااد
استماع لقراءة المعلمة .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
* المناقشة والحوار.

تعاوني – طريقة

* كتابة البحث .

ألقاءيه– تعلم

* عمل مطوية .

نشط – حوار

* كتابة قصة.

ومناقشة – تفكير

* تنفيذ نشاطات

ناقد

كتابي الطالبة

* قراءة نموذجية

والنشاط.

للنصوص.

* حل أوراق العمل.

* التعزيز المناسب

* المشاركة في رسم

* تقسيم

خرائط ذهنية أو

المجموعات.

خرائط مفاهيم .

*إعداد أورق

* جمع المعلومات

العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

تقنيات

مهمتك :

الثاني متوسط

المادة

لغتي الخالدة

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقن الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
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 والملصن .

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

أسعار مادة لغتي للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  40لاير
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

