مادة لغتي

الصف الثالث المتوسط

أتذكر أن
من آداب االستماع:
❑ اإلنصات.
❑ النظر إلى المتحدث.
❑ إظهار مالمح الفهم.
❑ تجنب المقاطعة.
❑ االستجابة للمتحدث والتفاعل معه.

التهيئة:
أشارك مجموعتي في
المهارات االتية:

تحضير التعلم الرقمي

لغتي  3م

موضوع الدرس

مدخل الوحدة :حُقُوقٌ وَوَاجِبَاتٌ

نوع الدرس

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

حُقُوقٌ وَوَاجِبَاتٌ

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

األحد
االثنين

اليوم

الثالثاء

• أن تنفذ الطالبة المطلوب بعد االستماع للحديث الشريف.
• أن تحدد الطالبة الفعل الماضي من الفعل (تدرون).
• أن تشير الطالبة بعالمة ( )عن يمين اإلجابة المناسبة بعد مشاهدة العرض الوثائقي.

األهداف

األربعاء
الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

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

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

• نفذي المطلوب بعد االستماع للحديث الشريف.
• حددي الفعل الماضي من الفعل (تدرون).
• أشيري بعالمة ( )عن يمين اإلجابة المناسبة بعد مشاهدة العرض الوثائقي

⃝ بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

 5أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

حقوق وواجبات

األسبوع

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

• أن تلتزم الطالبة آبداب االستماع

• أن جتيب الطالبة عن األسئلة املتعلقة ابحلديث

مدخل الوحدة األول • أن حتدد الطالبة اإلجابة الصحيحة
• أن تقرأ الطالبة نصا املدخل قراءة صحيحة

• أن تتعاون الطالبة مع زمالئه لتنفيد مهمات املشروع

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

✓ خرائط المفاهيم +
⃝ √ البرجكتر
االستقراء  +العصف
⃝ √ السبورة
الذهني
⃝ √ الكتاب

⃝

أخرى ...................:

⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

⃝

⃝

⃝

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

⃝

⃝

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

الطالبررة عل رى آداب االسررتماع اجليررد نمررن (يررث

اجللسة ،اإلصغاء ،عدم مقاطعة املتحدث )

نص االستماع

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

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

• أن تبحث عن نص خلطبة حمفلية
• أن حتررر

أداء التقويم

• أن تذكر الطالبة شخصيات النص املسموع
• أن تربط الطالبة بني الشخصية والعمل الذي تقوم به
توجها إجيابيًّا حنو موضوع الو(دة
• أن تكون الطالبة ً
• أن تبني الطالبة رأيه يف العرض

✓ لعب األدوار  +فرز ⃝

المفاهيم  +العمل
الجماعي
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 الطالبة عن أسئلة النص
• أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهرية صحيحة ن
• أن تنطلق الطالبة يف نطق كلمات النص
نص الفهم القرائي

• أن تتعرف الطالبة على أمهية الرب ابلوالدين
• أن حتر الطالبة على (قوق والديه

• أن تصوغ الطالبة األفكار املستفادة من الدرس
• أن تتعرف الطالبة على معاين املفردات اجلديدة

✓ التدريس التبادلي +
العمل الجماعي +
المناقشة
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 – فواز الحربي
موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

أن تلتزم الطالبة آبداب االستماع
أن جتيب الطالبة عن االسئلة املتعلقة
ابحلديث
أن حتدد الطالبة اإلجابة الصحيحة
أن تقرأ الطالبة نصا املدخل قراءة
صحيحة
أن حتدد الطالبة ما هو مطلوب
أن تتعاون الطالبة مع زمالئه لتنفيد
مهمات املشروع

أن تبحث عن نص خلطبة حمفلية
التقويم الختامي

المادة

الوحدة األولى ( حقوق وواجبات)
مدخل الوحدة

لغتي الخالدة

المفردات الجديدة

الثالث متوسط

○

○

اليوم
التاريخ

حل أنشطة حول مضمون الوحدة
○

○

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة

○

○

○

ﺱ ما هي حقوق هللا علينا ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أوال  :أستمع للحديث الشريف وأنفذ التايل  :
 -1رسم خريطة معرفية  :لبيان احلقوق الواردة حتت عنوان  ( :احلقوق يف حديث معاذ بن جبل رضي هللا
عنه ...ص 12
 -2إعداد اخلريطة الذهنية منزليا يف شكل عرض تقدميي
 -3أ) حتديد الفعل املاضي من الفعل ( تدرون )
ب) إيراد أمثلة أخرى على منط الفعل املعطى :
سعى ............... ................... ..............
اثنيا  :أشاهد العرض الواثئقي مث أشري بعالمة (√ )عن ميني اإلجابة املناسبة مما يلي  :كتاب الطالبة ص 12
ندوة
خطبة دينية  -خطبة حمفلية
اثلثا  :نصا املدخل ص  14كتاب الطالبة
-1أقرأ النصني قراءة معربة
 -2أعيد رؤسم الكلمات اليت حتتها خط يف النصني ص 15
 -3أتعاون مع من جبواري لنبني شفهيا احلقوق والواجبات
رابعا  :أشاهد العرض مث أحدد ( كتاب الطالبة ص )16
خامسا  :املشروع  :أتعاون مع أفراد جمموعيت لتنفيذ مهمات املشروع ص  17كتاب الطالبة
سادسا  :أحبث عن نص خلطبة حمفلية مث أنسخ منه فقرة ....

حل أسئلة الدرس

إجراءات التعليم و التعلم

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة
األنشطة واإلجراءات التالية :
❖ أعرض أنشطة املدخل أمام الطالبات من
خالل آلة العرض املتاحة
❖ أستمع ملشاركات الطالبات حول أنشطة
املدخل
❖ أبدأ ابلنشاط األول فأعرضه أمام الطالبات
مث أطلب من البعض قراءته وأستمع ملشاركات
الطالبات واحدة تلو األخرى
❖ أقدم التغذية الراجعة وقت احلاجة مع
االستماع لكل املشاركات وتشجيعها
❖ أدون اإلجاابت على السبورة لتدوينها يف
الكتاب
❖ أنتقل لباقي أنشطة املدخل بنفس الطريقة تى
تنهي ميع األنشطة
❖ أراعي مشاركة اجلميع يف أنشطة التهيئة
للتعرف على مستوايت الطالبات
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

تقويم الهدف

رقابة ذاتية !
أجييب عن االسئلة املتعلقة
ابحلديث ؟
حددي اإلجابة الصحيحة ؟
اقرئي نصا املدخل قراءة صحيحة
؟
حددي ما هو مطلوب ؟
نفذي مهمات املشروع ؟
احبثي عن نص خلطبة حمفلية ؟

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

تى
حقوقىوواجبا ى

العنوان

كىى .ى
اذكريىبعضىاحلقوقىوالواجباتىعلي 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 " حقوق وواجبات ".
استخدام استراتيجية القراءة المتعمقة ( االستطالع ) .
تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع .
تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية .
تستخدم استراتيجية زيادة التركيز والفهم ( األسئلة ) .
ترسم األلف اللينة في األفعال الثالثية .
ترسم ( ل  ،ال ) بخط الرقعة رسما صحيحا .
تعرف اسم الفاعل وتمييزه واستخدامه .
تعرف أسلوب القسم وتمييزه واستخدامه .
تعرف الحال وتمييزه واستخدامه .
تستظهر خمس آيات من القرآن الكريم ونص ذي اإلصبع العدواني وعشرة أبيات من الشعر .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
ىى

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذذه الوحذدة علذى
حقوق وواجبات .
السؤال األول  :ما اسما الزمان والمكان ؟
ستفهم المتعلمات أن :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
•
•
•
•









كيفية رسم األلف اللينة في األفعال الثالثية .
كيفية رسم ( ل  ،ال ) بخط الرقعة رسما صحيحا .
اسم الفاعل .
أسلوب القسم .
الحال .
كيفية كتابة خطبة محفلية .
ستعرف المتعلمات :
كيفية رسم بعذ الكلمذات المفصذولة خطذا رسذما
صحيحا
اسما الزمان والمكان
االستثناء
الصفة ( النعت )
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  :بيني أداة االستثناء .
السؤال الثالث  :عرفي الصفة ( النعت ) .





•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
بيان كيفية رسم بع الكلمات المفصولة خطا رسما
صحيحا
توضيح اسما الزمان والمكان
معرفة االستثناء
ذكر الصفة ( النعت )
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 حقوق وواجبات .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح بع الحقوق والواجبات .
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 :
الحقوق والواجبذات ثذم عذرض صذور ونشذاطات

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور توضح بع
المدخل بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها .
إبراز األفكار واأل فهام 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 ( وصية ذي اإلصبع العذدواني وقصذيدة أميذة بذن أبذي الصذلت )  :قذراءة الذنص فذي منافسذة بذين
المجموعات بعد استماع لقراءة المعلمة .
نص االستماع  :السماع إلى نص االستماع من المسجل أو من المعلمة ثم اإلجابة عن أنشطة النص .
نص الفهم القرائي ( وقضى ربك )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعذد اسذتماع لقذراءة المعلمذة ثذم
حل مكون ( أنمي لغتي  ،أجيب  ،أفكر  ،أقرأ ) .
األساليب والتراكيب اللغوية  ( :استراتيجية قراءة  ،األف اللينة في األفعال الثالثية  ،رسم ( ل  ،ال ) بخط الرقعة
 ،اسم الفاعل  ،القسم  ،الحال  ،استراتيجية الكتابة ) تمهيد للمهارة وشرحها ومحاكاة الطالبات لها .
التحليل األدبي ( دين الكريم )  :استماع النص من شريط أو من المعلمة ومحاكاة الطالبات ثذم حذل أسذئلة مكذون
( أكتشف النص  ،أنمي لغتي  ،أفهم وأحلل  ،أتذوق  ،ألقي ) .
النص اإلثرائي ( ليس منا )  :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 بع
الحقوق
والواجبات

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  :حقوق وواجبات
الصف  :الثالث المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن حقوق وواجبات وعمل مطوية عن :
( االستثناء  ،النعت  ،اسما الزمان والمكان )
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 .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )
❖ مدخل الوحدة .

14 / /هـ

❖ نص المدخل .

14 / /هـ

❖ نص االستماع .

14 / /هـ

❖ الفهم القرائي .

14 / /هـ

❖ إستراتيجية قراءة .

14 / /هـ

❖ التحليل األدبي .

14 / /هـ

❖ الرسم اإلمالئي .

14 / /هـ

❖ الرسم الكتابي .

14 / /هـ

❖ الصنف اللغوي .

14 / /هـ

❖ األسلوب اللغوي .

14 / /هـ

❖ الوظيفة النحوية .

14 / /هـ

❖ التواصل الكتابي .

14 / /هـ

❖ التواصل الشفهي .

14 / /هـ

❖ النص اإلثرائي .

14 / /هـ

اليوم

التاريخ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
حقوق وواجبات

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

لغتي الخالدة

الثالث المتوسط

احلصة
الفصل

أهمية التعرف على الحقوق والواجبات
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

حقوق وواجبات
أن تجيب الطالبة عن األسئلة
المتعلقة بمدخل الوحدة
أن تقرأ الطالبة نصا المدخل
قراءة صامتة ثم تجيب على
األسئلة
أن تتحلى الطالبة بآداب االستماع
الجيد (حسن الجلسة – حسن
اإلنصات – النتباه لما يسمع)

أن تقرأ الطالبة نص الفهم
القرائي ثم تجيب على األسئلة .

أجيب عن األسئلة املتعلقة مبدخل الوحدة

رسم خريطة معرفية  :لبيان احلقوق الواردة حتت عنوان  ( :احلقوق يف حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه ...

ﺱ

اثلثا  :نصا املدخل ص  20كتاب الطالب -أقرأ النصني قراءة معربة
نص االستماع

نص االستماع

ﺱ

إىل امة اإلسالم وإىل اجملتمعات املستغيثة من غوائل الفقر وشروره اليت جيرها خلراب العامل ومعموره إن كنتم تشفقون على نعيم

أجيبي عن األسئلة المتعلقةة
بمدخل الوحدة
اقرئةةي نص ةا المةةدخل قةةراءة
صةةةامتة ثةةةم أجيبةةةي علةةةى
األسئلة

عيشكم من البؤس والبؤساء وتدرؤون عن مجال حياتكم

أقرأ نص الفهم القرائي قراءة جهرية

نص االستماعإىل امة اإلسالم وإىل اجملتمعات املستغيثة من غوائل الفقر وشروره اليت جيرها خلراب العامل ومعموره إن كنتم .......

ﺱ

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

ﺱ

اقرئي نص الفهم القرائي ثم
تجيب على األسئلة .

اسرتاتيجية قراءة
التحليل األديب

الرسم اإلمالئي

أن تقرأ الطالبة استراتيجية قراءة
أن تقرأ الطالبة أبيات النص
قراءة صحيحة بأسلوب شعري
ثم تجيب على األسئلة
ان تالحظ الطالبة رسم األلف
اللينة على األفعال الثالثية
أن ترسم الطالبة حرفي ( ل  ،ال)
بخط الرقعة
أن تتعرف الطالبة على الصنف
واألسلوب اللغوي ثم تجيب عن
األسئلة
أن تتعرف الطالبة الوظيفة
النحوية وتجيب على األسئلة .
أن تقرأ الطالبة استراتيجية
الكتابة ثم تجيب على األسئلة

أول الكلمة

األلف الينة هي ألف ساكنة مفتوح ما قبلها  :مثل ألف كتاب وعصا وعاد وخيشى وإىل وعلى وهي ال أتيت يف

الرسم الكتايب

الصنف واألسلوب اللغوي

اسم الفاعل :
اسم مشتق من الفعل للداللة على من وقع منه الفعل
الوظيفة النحوية

القاعدة :
احلال تكون صاحلة للوقوع يف جواب للسؤال بكلمة ( كيف ) ؟

ﺱ

ﺱ

اقرئي أبيةات الةنص قةراءة
صحيحة بأسلوب شعري ثم
أجيبي على األسئلة

ﺱ

الحظ ةي رسةةم األلةةف اللينةةة
على األفعال الثالثية

ﺱ

ارسةةةةمي حرفةةةةي ( ل  ،ال)
بخط الرقعة

ﺱ

تعرفةةةةةي علةةةةةى الصةةةةةنف
واألسلوب اللغوي ثم أجيبي
عن األسئلة

ﺱ

تعرفةةةي الوظيفةةةة النحويةةةة
وتجيب على األسئلة .
اقرئي استراتيجية الكتابة ثم
أجيبي على األسئلة
اقرئي النص قةراءة جهريةة
صحيحة.

مكون اسرتاتيجية الكتابة

تعريف اخلطبة  :اخلطبة  :هي فن مشافهة اجلمهور هتدف إىل استمالة اجلمهور ابحلجج املقنعة بغرض التأثري فيهم
النص اإلثرائي

أن تقرأ الطالبة النص قراءة
جهرية صحيحة.

ﺱ
ﺱ

الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

اقرئي استراتيجية القراءة

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 تجيب الطالبة عن السئلة
المتعلقة بالحديث
أن تحدد الطالبة اإلجابة الصحيحة
أن تقرأ الطالبة نصا المدخل قراءة
صحيحة
أن تحدد الطالبة ما هو مطلوب
أن تتعاون الطالبة مع زمالئه لتنفيد
مهمات المشروع
أن تبحث عن نص لخطبة
محفلية

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعينات المنزلية:

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

أن تلتزم الطالبة بآداب الستماع

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...................... :

الوحدة األولى ( حقوق وواجبات)
مدخل الوحدة

حل أنشطة حول مضمون الوحدة .

األهداف

التهيئة

الدرس

أول  :أستمع للحديث الشريف وأنفذ التالي :
 -1رسم خريطة معرفية  :لبيان الحقوق الواردة تحت عنوان  ( :الحقوق
في حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه ...ص 12
 -2إعداد الخريطة الذهنية منزليا في شكل عرض تقديمي
 -3أ) تحديد الفعل الماضي من الفعل ( تدرون )
ب) إيراد أمثلة أخرى على نمط الفعل المعطى :
سعى ............... ................... ..............
ثانيا  :أشاهد العرض الوثائقي ثم أشير بعالمة (√ ) عن يمين اإلجابة
المناسبة مما يلي  :كتاب الطالبة ص 12
ندوة
 خطبة محفليةخطبة دينية
ثالثا  :نصا المدخل ص  14كتاب الطالبة
-1أقرأ النصين قراءة معبرة
 -2أعيد رؤسم الكلمات التي تحتها خط في النصين ص 15
 -3أتعاون مع من بجواري لنبين شفهيا الحقوق والواجبات
رابعا  :أشاهد العرض ثم أحدد ( كتاب الطالبة ص16
خامسا  :المشروع  :أتعاون مع أفراد مجموعتي لتنفيذ مهمات المشروع ص
 17كتاب الطالبة
سادسا :أبحث عن نص لخطبة محفلية ثم أنسخ منه فقرة ....

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

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
الستكشاف
الستقصاء
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 السئلة المتعلقة
بالحديث ؟
حددي اإلجابة الصحيحة ؟
اقرئي نصا المدخل قراءة
صحيحة ؟
حددي ما هو مطلوب ؟
نفذي مهمات المشروع ؟
ابحثي عن نص لخطبة
محفلية ؟

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
الستنتاج
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

رقابة ذاتية !

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 المسرد – فواز الحربي
الوحدة األوىل ( حقوق وواجبات )

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )
• أن تلتزم الطالبة آبداب االستماع
• أن جتيب الطالبة عن االسئلة املتعلقة ابحلديث

مدخل

الوحدة

• أن حتدد الطالبة اإلجابة الصحيحة
• أن تقرأ الطالبة نصا املدخل قراءة صحيحة
• أن حتدد الطالبة ما هو مطلوب
• أن تتعاون الطالبة مع زميالهتا لتنفيد مهمات املشروع
• أن تبحث عن نص خلطبة حمفلية
• أن تلتزم الطالبة آبداب االستماع
• أن جتيب الطالبة عن االسئلة املتعلقة ابحلديث

مدخل

الوحدة

• أن حتدد الطالبة اإلجابة الصحيحة
• أن تقرأ الطالبة نصا املدخل قراءة صحيحة
• أن حتدد الطالبة ما هو مطلوب
• أن تتعاون الطالبة مع زميالهتا لتنفيد مهمات املشروع
• أن تبحث عن نص خلطبة حمفلية

نص

االستماع
( فئات
تكلؤها
عني

الشريعة)

التاريخ

• أن حت ر رررص الطالب ر ررة عل ر ر

داب االس ر ررتماع امي ر ررد م ر ررن ي ر ررث املس ر ررة

اإلصغاء عدم مقاطعة املتحدث )
• أن تذكر الطالبة شخصيات النص املسموع
• أن تربط الطالبة بني الشخصية والعمل الذي تقوم به
توجها إجيابيًّا حنو موضوع الو دة
• أن تكون الطالبة ً
• أن تبني الطالبة رأيها يف العرض

• أن جتيب الطالبة عن أسئلة النص

إستراتيجية التعلم النشط









 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير














المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح










 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير








المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح










 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
 األصالة
المالحظة
 الطالقة
التصنيف
 التطبيق
القياس
 التذكر
االستنتاج
 المرونة
عالقات األرقام
................. 
التوضيح















األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

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

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

مسرد مادة:

لغتي الخالدة

الوحدة األوىل ( حقوق وواجبات )

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

للصف:

المكون
نص

االستماع
( فئات
تكلؤها
عني

الشريعة)
الفهم

القرائي
( وقضى
ربك)

الفهم

القرائي
( وقضى
ربك)

الثالث المتوسط
األسبوع

• أن حت ر رررص الطالب ر ررة عل ر ر

اإلصغاء عدم مقاطعة املتحدث )
• أن تذكر الطالبة شخصيات النص املسموع
• أن تربط الطالبة بني الشخصية والعمل الذي تقوم به
توجها إجيابيًّا حنو موضوع الو دة
• أن تكون الطالبة ً
• أن تبني الطالبة رأيها يف العرض

• أن جتيب الطالبة عن أسئلة النص
• أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهرية صحيحة
• أن تنطلق الطالبة يف نطق كلمات النص
• أن تتعرف الطالبة عل أمهية الرب ابلوالدين
• أن حترص الطالبة عل

قوق والديها

إستراتيجية التعلم النشط























• أن تصوغ الطالبة األفكار املستفادة من الدرس
















• أن تصوغ الطالبة األفكار املستفادة من الدرس








• أن تتعرف الطالبة عل معاين املفردات امديدة
• أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهرية صحيحة
• أن تنطلق الطالبة يف نطق كلمات النص
• أن تتعرف الطالبة عل أمهية الرب ابلوالدين
• أن حترص الطالبة عل

قوق والديها

• أن تتعرف الطالبة عل معاين املفردات امديدة

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

الفصل الدراسي:
التاريخ

الهدف ( المحتوى )
داب االس ر ررتماع امي ر ررد م ر ررن ي ر ررث املس ر ررة

األول

 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
 األصالة
المالحظة
 الطالقة
التصنيف
 التطبيق
القياس
 التذكر
االستنتاج
 المرونة
عالقات األرقام
................. 
التوضيح
 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
 األصالة
المالحظة
 الطالقة
التصنيف
 التطبيق
القياس
 التذكر
االستنتاج
 المرونة
عالقات األرقام
................. 
التوضيح
 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
 األصالة
المالحظة
 الطالقة
التصنيف
 التطبيق
القياس
 التذكر
االستنتاج
 المرونة
عالقات األرقام
................. 
التوضيح

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

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

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

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

قائدة المدرسة :أ................................. /

نموذج التحضير الجديد باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

لغتي الخالدة 3م ف1
مدخل الوحدة :حقوقٌ َووَاجِبَاتٌ
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
مدخل الوحدة :حقوقٌ وَوَاجِبَاتٌ،
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
الحقوق التي وردت في حديث
معاذ بن جبل رضي اهلل عنه.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(مدخل الوحدة :حقوقٌ
وَوَاجِبَاتٌ) ،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 الحقوق التي
وردت في حديث معاذ بن جبل
رضي اهلل عنه.
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

وضحي واجبك
تجاه الوالدين.

عددي الحقوق
التي وردت في
حديث معاذ بن
جبل رضي اهلل
عنه.

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)

اسم المعلمة................................... /

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
اجبَاتٌ
مدخل الوحدةُ :حقُو ٌ
ق َو َو ِ
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
عددي الحقوق التي وردت في حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.

لغتي الخالدة ـالصف الثالث المتوسط

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تنفذ الطالبة المطلوب
بعد االستماع للحديث
الشريف.

نفذ التالي:
أوالا :أَستم ُع للحديث الشريف ،وأ ُ ِ
 .1رسم خريطة معرفية؛ لبيان الحقوق الواردة في النص تحت
عنوان:
الحقوق في حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه
 .2إعداد الخريطة الذهنية  -منزليا ا  -في شكل عرض تقديمي
(بور بوينت) وتضمينه حقيبة اإلنجاز
أ -تحديد الفعل الماضي من الفعل (تدرون) تدرون 
تدري ...........

أن تحدد الطالبة الفعل
الماضي من الفعل
(تدرون).
أن تشير الطالبة بعالمة
( )عن يمين اإلجابة
المناسبة بعد مشاهدة
العرض الوثائقي.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

ب -إيراد أمثلة أخرى على نمط الفعل المعطى:
سعى .............. .............. ..............
شير بعالمة ( )عن يمين
ثانياا :أُشاه ُد العرض الوثائقي ،ثُم أ ُ ُ
اإلجابة المناسبة مما يلي:
ُخطبة دينية
ُخ ْطبة محفلية
ندوة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

مجسمات

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
كتاب الطالب

فلم تعليمي

تقييم الهدف
نفذي المطلوب بعد
االستماع للحديث
الشريف.
حددي الفعل الماضي من
الفعل (تدرون).

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

أشيري بعالمة ( )عن
يمين اإلجابة المناسبة
بعد مشاهدة العرض
الوثائقي.

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

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

لغتي 3م
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

اخلربات السابقة

معلومة إثرائية

الواجبات املنزلية

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

أستهل الدرس بشرح األفكار العامة التي تشتمل عليها الوحدة ،ثُم أقدم
للطالبات الحديث الشريف المطروح في النشاط من خالل جهاز العرض
(الفالش) ،ثُم ألفت انتباه الطالبات لمضمون الحديث الشريف وأهم الحقوق
والواجبات الواردة فيه ويتم مناقشتهن في هذه الحقوق ،ثُم تدوين الطالبات
لها في المكان المخصص لها داخل الكتاب المدرسي.
أترك الطالبات لفترة قصيرة من الوقت يتأملن الفعل الوارد بالنشاط بعد
عرضها عليهن من خالل جهاز عرض مناسب ،أطلب منهن تحديد الفعل
الماضي من الفعل المذكور وذكر أمثلة أخرى على نمط المثال الموضح.
أجري مسابقة بين طالبات الصف على طريقة المجموعات حيث أطلب من
كل مجموعة منهن أن تختار اإلجابة الصحيحة وذلك بعد مشاهدة العرض
الوثائقي ،ثُم أقوم بتعزيز المجموعة التي تحصل على اإلجابة في أقل وقت
ممكن.
أقوم بتوزيع ورقة العمل على الطالبات ،ثُم أساعدهن في اإلجابة على
األسئلة التي تتضمنها الورقة من خالل قراءتها عليهن ،ثُم أقوم بمتابعة
الطالبات خالل إجاباتهن وأعزز الطالبات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

❑استماع

التقويم

أشيري بعالمة ( )عن يمين اإلجابة
المناسبة بعد مشاهدة العرض الوثائقي.

عددي الحقوق التي وردت في حديث
معاذ بن جبل رضي هللا عنه.

تقويم ختامي

مراجعة عامة لما سباق دراسته

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

تقويم قبلي

أن تكتسب الطالبة قيم واتجاهات
حول مجال حقوق وواجبات.

األربعاء

تقويم بنائي

أن تنفذ الطالبة المطلوب بعد
االستماع للحديث الشريف.
أن تحدد الطالبة الفعل الماضي من
الفعل (تدرون).
أن تشير الطالبة بعالمة ( )عن
يمين اإلجابة المناسبة بعد مشاهدة
العرض الوثائقي.

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

حددي الفعل الماضي من الفعل (تدرون).

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

موضوع الدرس
مدخل الوحدة :حُقُوق وَوَاجِبَات
ما واجبك تجاه الوالدين؟

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.
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
الحصة:

اليوم والتاريخ:

المادة :لغتي الخالدة

الصف :الثالث المتوسط

اجبَاتٌ
الموضوع :مدخل الوحدةُ :حقُو ٌ
ق َو َو ِ

المكتسبات السابقة :عددي الحقوق التي وردت في حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.
التهيئة:
نشاط رقم (

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

الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ
أهداف المكون

طرح مشكلة

عرض صور

قراءة نص من مرجع صحيح

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ
إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون

عرض فيلم تعليمي

التقويم

• ألفت انتباه الطالبات لمضمون الحديث الشريف وأهم الحقوق
• نفذي المطلوب بعد االستماع للحديث
• أن تنفذ الطالبة المطلوب بعد االستماع للحديث
ُ
والواجبات الواردة فيه ويتم مناقشتهن في هذه الحقوق ،ثم تدوين
الشريف.
الشريف.
الطالبات لها في المكان المخصص لها داخل الكتاب المدرسي.
• حددي الفعل الماضي من الفعل (تدرون).
• أن تحدد الطالبة الفعل الماضي من الفعل (تدرون).
بعد
بالنشاط
الوارد
الفعل
يتأملن
الوقت
من
قصيرة
لفترة
الطالبات
أترك
•
• أشيري بعالمة ( )عن يمين اإلجابة
• أن تشير الطالبة بعالمة ( )عن يمين اإلجابة
عرضها عليهن من خالل جهاز عرض مناسب ،أطلب منهن تحديد الفعل
المناسبة بعد مشاهدة العرض الوثائقي.
المناسبة بعد مشاهدة العرض الوثائقي.
الماضي من الفعل المذكور وذكر أمثلة أخرى على نمط المثال الموضح.
• أجري مسابقة بين طالبات الصف على طريقة المجموعات حيث أطلب
من كل مجموعة منهن أن تختار اإلجابة الصحيحة وذلك بعد مشاهدة
العرض الوثائقي ،ثُم أقوم بتعزيز المجموعة التي تحصل على اإلجابة
في أقل وقت ممكن.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

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
الثالث متوسط
لغتي
المادة
التاريخ
مدخل الوحدة :حُقُوقٌ وَوَاجِبَاتٌ
موضوع الدرس
الحصة
عددي الحقوق التي وردت في حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه.
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
أستهل الدرس بشرح األفكار العامة التي تشتمل عليها
نفذ التالي:
أوالً :أَستم ُع للحديث الشريف ،وأ ُ ِّ
الوحدة ،ثُم أقدم للطالبات الحديث الشريف المطروح في
 .1رسم خريطة معرفية؛ لبيان الحقوق الواردة
النشاط من خالل جهاز العرض (الفالش) ،ثُم ألفت انتباه
في النص تحت عنوان:
الطالبات لمضمون الحديث الشريف وأهم الحقوق
الحقوق في حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه
والواجبات الواردة فيه ويتم مناقشتهن في هذه الحقوق،
نفذي المطلوب بعد
 .2إعداد الخريطة الذهنية  -منزليا ً  -في شكل
ثُم تدوين الطالبات لها في المكان المخصص لها داخل
أن تنفذ الطالبة المطلوب بعد
عرض تقديمي (بور بوينت) وتضمينه حقيبة
الكتاب المدرسي.
االستماع للحديث
االستماع للحديث الشريف.
أترك الطالبات لفترة قصيرة من الوقت يتأملن الفعل
اإلنجاز
الشريف.
أن تحدد الطالبة الفعل الماضي من
الوارد بالنشاط بعد عرضها عليهن من خالل جهاز
(تدرون)
الفعل
من
الماضي
الفعل
تحديد
أ
حددي الفعل الماضي من
الفعل (تدرون).
عرض مناسب ،أطلب منهن تحديد الفعل الماضي من
تدرون  تدري ...........
الفعل المذكور وذكر أمثلة أخرى على نمط المثال
أن تشير الطالبة بعالمة ( )عن
الفعل (تدرون).
الموضح.
يمين اإلجابة المناسبة بعد مشاهدة
أشيري بعالمة ( )عن
ب -إيراد أمثلة أخرى على نمط الفعل المعطى:
أجري مسابقة بين طالبات الصف على طريقة
العرض الوثائقي.
المجموعات حيث أطلب من كل مجموعة منهن أن تختار يمين اإلجابة المناسبة بعد
سعى .............. ..............
اإلجابة الصحيحة وذلك بعد مشاهدة العرض الوثائقي ،ثُم مشاهدة العرض الوثائقي.
..............
أقوم بتعزيز المجموعة التي تحصل على اإلجابة في أقل
ُ
ُ
شير بعالمة
ثانياً :أُشاه ُد العرض الوثائقي ،ثم أ ُ
وقت ممكن.
( )عن يمين اإلجابة المناسبة مما يلي:
أقوم بتوزيع ورقة العمل على الطالبات ،ثُم أساعدهن في
ُخطبة دينية
اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها الورقة من خالل
ُخ ْطبة محفلية
قراءتها عليهن ،ثُم أقوم بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن
ندوة
وأعزز الطالبات الالتي يحصلن على أفضل الحلول
حل أسئلة الكتاب
الواجب

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :لغتي

-1الترتيب(

)

الوسيلة

( المكون ) موضوع الدرس

األهداف

السبورة

مدخل الوحدة :حُقُوقٌ َووَاجِبَاتٌ

األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث متوسط

المهارة

أن تنفذ الطالبة المطلوب
بعد االستماع للحديث
الشريف.
أن تحدد الطالبة الفعل
الماضي من الفعل
(تدرون).
أن تشير الطالبة بعالمة
( )عن يمين اإلجابة
المناسبة بعد مشاهدة
العرض الوثائقي.

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تابع مدخل الوحدة :حُقُوقٌ وَوَاجِبَاتٌ

-3االتصال (

)

الفصل الدراسي  :االول

أن تقرأ الطالبة النصين قرءاة
معبرة.
أن تستخرج الطالبة الحقوق
والواجبات الواردة في
النصين.
أن تكمل الطالبة العبارتين
مستخدمة الوزن الصرفي
السابق (فَاعِل)؛ لبيان حال
هذين الرجلين.
أن تستنبط الطالبة المُقْسَم به
و األمور التي أقسموا عليها
بعد مشاهدة العرض.
أن تنفذ الطالبة مهمات
المشروع.

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

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

(

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

o
o

نفذي المطلوب بعد
االستماع للحديث
الشريف.
حددي الفعل الماضي
من الفعل (تدرون).
أشيري بعالمة ( )عن
يمين اإلجابة المناسبة
بعد مشاهدة العرض
الوثائقي.

o
o
o
o

o

o

اقرئي النصين قراءة
معبرة.
استخرجي الحقوق
والواجبات الواردة في
النصين.
أكملي العبارتين
مستخدمة الوزن
الصرفي السابق
(فَاعِل)؛ لبيان حال
هذين الرجلين.
أستنبطي المُقْسَم به
واألمور التي أقسموا
عليها بعد مشاهدة
العرض.
نفذي مهمات المشروع.

طريقة وحدات -وسائل

الصف

الثالث متوسط

الدرس
تمهيد

المــــادة

لغتي الخالدة

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

حقوق وواجبات

اذكري بعض الحقوق والواجبات عليك .

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
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 " حقوق وواجبات ". استخدام استراتيجية القراءة المتعمقة ( االستطالع ) . تفهم النص المسموع ومراعاة آداب االستماع . تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية . تستخدم استراتيجية زيادة التركيز والفهم ( األسئلة ) . ترسم األلف اللينة في األفعال الثالثية . ترسم ( ل  ،ال ) بخط الرقعة رسما صحيحا . تعرف اسم الفاعل وتمييزه واستخدامه . تعرف أسلوب القسم وتمييزه واستخدامه . تعرف الحال وتمييزه واستخدامه . -تستظهر خمس آيات من القرآن الكريم ونص ذي اإلصبع العدواني وعشرة أبيات من الشعر .

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على حقوق وواجبات .
ستفهم المتعلمات :
-

كيفية رسم األلف اللينة في األفعال الثالثية .
كيفية رسم ( ل  ،ال ) بخط الرقعة رسما صحيحا .
اسم الفاعل .
أسلوب القسم .
الحال .
كيفية كتابة خطبة محفلية .

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

السؤال األول  :ما اسما الزمان والمكان ؟
السؤال الثاني  :بيني أداة االستثناء .
السؤال الثالث  :عرفي الصفة ( النعت ) .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•
•

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 .

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

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 .

الخطــوة  : 2تحديــد البــراهين واألدلــة علــى تحق ـ نــواتج
التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

عمل أبحاث
من
االنترنت
عن حقوق
وواجبات .
أن تحضر
الطالبات
يتم من خالل
قصة
توضح
جدول
بعض
المتابعة
الحقوق
والواجبات
المعد (
.
مبتدئ  -نام
القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي

– كفء –
متميز ) .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

األنشطة التعليمية :
 -مدخل وتمهيد إلثارة انتبااه الطالباات بعارو صاور توضاح بعاض الحقاوق

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

والواجبات ثم عرو صور ونشاطات المادخل بمبادأ االستكشااف ومناقشاة
الطالبات فيها .
 إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحادة بتقاديم األسائلة األساساية ماع مناقشاةالمهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
 عرو المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيابالكتاااب لهااا بقصااد تحقيقهااا واحاادة تلااو األخاارى وذل ا حسااب إسااتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
-

ماادخل الوحاادة  :تقساايم الطالبااات لعاادة مجموعااات  ،تنفيااذ وعاارو الصااور ماان الكتاااب
المدرسي ومتابعة تعبير المجموعات حول هذه الصور .
نص المدخل ( وصية ذي اإلصبع العدواني وقصيدة أمية بن أبي الصلت )  :قراءة النص
في منافسة بين المجموعات بعد استماع لقراءة المعلمة .
نص االستماع  :السماع إلى نص االستماع من المسااجل أو ماان المعلمااة ثاام اإلجابااة عاان
أنشطة النص .
نص الفهم القرائااي ( وقضااى ربا )  :قااراءة الاانص فااي منافسااة بااين المجموعااات بعاد
استماع لقراءة المعلمة ثم حل مكون ( أنمي لغتي  ،أجيب  ،أفكر  ،أقرأ ) .
األساليب والتراكيب اللغوية  ( :استراتيجية قراءة  ،األف اللينة في األفعال الثالثية  ،رسم
( ل  ،ال ) بخ اط الرقعااة  ،اساام الفاعاال  ،القساام  ،الحااال  ،اسااتراتيجية الكتابااة ) تمهيااد
للمهارة وشرحها ومحاكاة الطالبات لها .
التحلياال األدبااي ( دياان الكااريم )  :اسااتماع الاانص ماان شااريط أو ماان المعلمااة ومحاكاااة
الطالبات ثم حل أسئلة مكون ( أكتشف النص  ،أنمي لغتي  ،أفهم وأحلل  ،أتذوق  ،ألقي
).
النص اإلثرائي ( ليس منااا )  :قااراءة الاانص فااي منافسااة بااين المجموعااات بعااد اسااتماع
لقراءة المعلمة .
أنشطة كتاب النشاط  :الرجوع إلى كتاب النشاط لحل أنشطة الكتاب على الوحدة األولى .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل الوحدة .

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
اسم الوحدة

الصف

تقنيات

مهمتك :

الثالث متوسط

المادة

لغتي الخالدة

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحق 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 والملص

.

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

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

