مادة لغتي
الصف الرابع االبتدائي
التربية الفكرية

توزيع منهج مادة (مادة لغتي ) للصف ( رابع االبتدائي)
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

2/29

2/30

3/1

3/ 2

3/3

3/6

3/7

3/8

3/ 9

3/10

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

3/27

3/28

3/29

4/ 1

4/2

4/5

4/6

4/7

4/ 8

4/9

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

بداية الدراسة للفصل االول
إجازة اليوم الوطني

األحــــــــــد
الخميـــــــس

1444/02/01هـ
1444/02/26-25هـ

إجازة نهاية أسبوع مطولة

االحد واالثنين

1444/3/21-20هـ

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

التهيئة واالستعداد
تمييز صورة بجملة قصيرة
تمييز صورة بجملة قصيرة
تمييز صورة بجملة قصيرة
تنمية مهارة االستماع
تنمية مهارة االستماع
تنمية مهارة االستماع
التعبير عما يحيط به بجملة يسيرة
التعبير عما يحيط به بجملة يسيرة
التعبير عما يحيط به بجملة يسيرة
التعبير عما يحيط به بجملة يسيرة
مراجعة عامة
االختبارات
2022/8/28م
2022/9/22-21م
-16
2022/10/17م

إجازة نهاية أسبوع مطولة
بداية اختبار الفصل الدراسي االول

الخميـــــــس
األحــــــــــد

1444/4/16هـ
1444/4/26هـ

2022/11/10م
2022/11/13م

بداية اجازة الفصل الدراسي االول

نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/30هـ

2022/11/24م

مدير/ة المدرسة:

الخطة التعليمية
المادة
الهدف العام رقم 1

لغتي

تاريخ البدء

14..../..../....هـ

التعرف على التعبير عن صورة بجملة قصيرة 

تاريخ االنتهاء

14..../..../....هـ

األه ـ ــداف ال ـس ـل ــوك ـ ـيــة
1

إج ـ ــراءات التدريس
عرض الدرس:

ان تلصق الصور المتشابهة ببعضها

2

ان تصف ما تراه في الصورة

3

ان تصل ما بين الكلمات والصور التي امامك

4

ان ترتب البطاقات لتكمل الصورة بوضع الرقم الصحيح في المكان المناسب

5

ان تصل الكلمات بالصور المناسبة لها

الهدف ( ) 1

الوسائل
التعليمية

أساليب التعزيز

أساليب التقويم

طرق التدريس

الهدف ( ) 2

أعرض الدرس أمام الدارسات من خالل عروض
البور بوينت او السبورة ،حيث من خاللها تتعرف
التلميذات على التعبير عن صورة بجملة قصيرة ثم
أبين للتلميذات من خالل الشرح وضع ان تلصق
الصور المتشابهة ببعضها وابين لهم ان تصف ما
تراه في الصورة ثم أناقش التلميذات حول ان ترتب
البطاقات لتكمل الصورة بوضع الرقم الصحيح في
المكان المناسب وفي النهاية أسأل التلميذات عما
فهمن من الدرس وأستمع إلجاباتهن ثم أكتبها على
السبورة وأقرؤها وأطلب من التلميذات قراءتها
مجتمعين ثم منفردين
الهدف ( ) 3

الهدف ( ) 4

الهدف ( ) 5

يقوم المعلم بتحديد
الوسيلة المناسبة لكل
هدف

غذائي
مادي
اجتماعي
رمزي
نشاطي
مالحظة أداء
المهارة
تأدية التمارين
اإلجابة على األسئلة
أخرى
يقوم المعلم باختيار وتحديد
الطريقة المناسبة
للطالب لكل هدف سلوكي

مدى تحقق الهدف
وفقا للمعيار المحدد

العناصر
مناسبة
غير مناسبة
سبب عدم
المناسبة

مدة الهدف

الهدف
العام

األهداف
السلوكية

معيار األداء

إجراءات
التدريس

أساليب
التقويم

الوسائل
التعليمية

أساليب
التعزيز

طرق
التدريس

التحضير الوزاري

الموضوع
التعبير عن صورة بجملة قصيرة

المادة
لغتي  4ب
الهدف التعليمي

تاريخ االنتهاء
14 / /هـ

تاريخ البدء
14 / /هـ

أن تتعرف التلميذة على التعبير عن صورة بجملة قصيرة

تعليمات :تراعي المعلمة عند وضع االهداف السلوكية ان تصف التغيير المطلوب إحداثه في التلميذة ،ويمكن مالحظته وقياسه ،واصفة سلوك التلميذة لعملية التعليم وتكون
متسلسلة منطقيا لتبدأ من السهل موفرة فرصا للنجاح ،ومجزئة للهدف العام.

م

1
2
3
4
5

االهداف السلوكية
ان تلصق الصور المتشابهة ببعضها
ان تصف ما تراه في الصورة
ان تصل ما بين الكلمات والصور التي امامك
ان ترتب البطاقات لتكمل الصورة بوضع الرقم الصحيح في المكان المناسب
ان تصل الكلمات بالصور المناسبة لها
تعليمات :تعتبر الوسائل التعليمية مجموعة المواد واالجهزة والوسائط التي توظف في توضيح المهمات التعليمية فيما يسهل على التلميذة تعليمها.
الوسائل التعليمية المستخدمة
اخرى
نموذج بالفصل
الكتاب
السبورة
تعليمات :تراعي المعلمة في كل اجراء جميع مبادئ التعليم االساسية (التدرج ،والسهولة ،والمرونة ،والتكامل) المختصرة ،باإلضافة الي التعزيز الفوري.

إجراءات التدريس
المقدمة والتمهيد :التعرف على التعبير عن صورة بجملة قصيرة
عرض الدرس:

أعرض الدرس أمام الدارسات من خالل عروض البور بوينت او السبورة ،حيث من خاللها تتعرف التلميذات على التعبير عن
صورة بجملة قصيرة ثم أبين للتلميذات من خالل الشرح وضع ان تلصق الصور المتشابهة ببعضها وابين لهم ان تصف ما تراه في
الصورة ثم أناقش التلميذات حول ان ترتب البطاقات لتكمل الصورة بوضع الرقم الصحيح في المكان المناسب وفي النهاية أسأل
التلميذات عما فهمن من الدرس وأستمع إلجاباتهن ثم أكتبها على السبورة وأقرؤها وأطلب من التلميذات قراءتها مجتمعين ثم
منفردين
تعليمات :تراعي المعلمة في كل اجراء جميع مبادئ التعليم االساسية ( التدرج  ،والسهولة  ،والمرونة  ،والتكامل ) المختصرة  ،باإلضافة الي التعزيز الفوري .

اساليب التدريس
ايماءات

توجيه لفظي

حوار ونقاش

محاكاة ونمزجه

لعب

قصص

توجيه بدني

تمثيل

خبرة مباشرة

تعليمات :تلك التدريبات التطبيقية التي تكلف بها التلميذ بعد االنتهاء من اجراءات الدرس من اجل دعم ما تعلمه وتعميمه سواء كان ذلك في المدرسة او المنزل .

االنشطة العملية
استثمارات البيئة
المحيطة

تعزيز

ارسال ورقة
تعليمات لألسرة

عمل تدريبات
فنية

عمل تدريبات
منزلية

زيارات ورحالت

استثمار
المواقف

عمل
مسابقات

تعليمات :تلك االساليب المستخدمة من قبل المعلمة للرفع من مستوى قابلية التلميذة للتعلم  ،علي ان ال تصل لحد االشباع .
اســــــــــالــــــــــيــــــــــب الــــــــــتــــــــــعــــــــــزيــــــــــز
اخرى
تعزيز نشاطي
تعزيز مادي
تعزيز غذائي

اجتماعي

مالحظات اداء المهارة

تعليمات :تلك االساليب االجراءات التي تهدف الي التعرف علي مدي تقدم اداء التلميذة .
اســــــــــالــــــــــيــــــــــب الــــــــــتــــــــــعــــــــــزيــــــــــز
اخرى
تأمين التمارين
تعزيز مادي
االجابة على االسئلة المباشرة

مدي اتقان التلميذ للمهارات واالهداف السلوكية

الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

( يكتب االتقان باألرقام )

• عند اشتراك أكثر من تلميذة بمهارة عامة يسجل مدي اتقانهم للهدف السلوكي حسب الجدول التالي
الرقم

اسم التلميذة

الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*تحقيق الهدف:
90
 .1اتقن بنسبة
 .2اتقن معظم المهارة بنسبة 75
 .3اتقن بعض المهارة بنسبة 60
 .4لم يتقن.

%100
%89
%74

مالحظات المعلمة:
...................................... .................................... .. ...................................... ......................................
...................................... ...................................... ...................................... ......................................
...................................... ...................................... ...................................... ......................................

المالحظات الفنية:
...................................... ...................................... ...................................... ......................................
...................................... ...................................... ...................................... ......................................
...................................... ...................................... ...................................... ......................................

االسم  ...................................... /التوقيع  ...................................... /التاريخ ...................................... /

الخطة التعليمية الفردية
الموضوع
لغتي
أن تتعرف التلميذة على التعبير عن صورة بجملة قصيرة
من

المادة
الهدف قصير المدى
المدة

التعبير عن صورة بجملة قصيرة

الى
التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(
ان تلصق الصور المتشابهة ببعضها

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

ان تصف ما تراه في الصورة

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

ان تصل ما بين الكلمات والصور التي امامك

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

ان ترتب البطاقات لتكمل الصورة بوضع الرقم الصحيح في المكان المناسب

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

طرق التدريس

العرض
• المقدمة والتمهيد:












 oالتعرف على التعبير عن صورة بجملة قصيرة

• عرض الدرس:

أعرض الدرس أمام الدارسات من خالل عروض البور بوينت او السبورة ،حيث من
خاللها تتعرف التلميذات على التعبير عن صورة بجملة قصيرة ثم أبين للتلميذات من خالل
الشرح وضع ان تلصق الصور المتشابهة ببعضها وابين لهم ان تصف ما تراه في الصورة
ثم أناقش التلميذات حول ان ترتب البطاقات لتكمل الصورة بوضع الرقم الصحيح في
المكان المناسب وفي النهاية أسأل التلميذات عما فهمن من الدرس وأستمع إلجاباتهن ثم
أكتبها على السبورة وأقرؤها وأطلب من التلميذات قراءتها مجتمعين ثم منفردين

الوسائل التعليمية







الوسائل السمعية
الوسائل البصرية
الوسائل الحسية
وسائل التقنية الحديثة
)الحاسب اآللي-السبورة
الذكية جهاز
العرض(

أساليب التعزيز







لفظي
مادي
معنوي
غذائي
اجتماعي
رمزي

أساليب التقييم







الواجب المنزلي

المادة:

معلمة
القائدة التربوية:
المشرفة

التربوية:

التقويم النهائي لألهداف

مالحظة األداء
اإلجابة المباشرة
المناقشة
تأدية التمارين
تصحيح األخطاء
االختبارات

 أتقن
 لم يتقن
مالحظات:

المالحظات

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

التوجيه اللفظي
الحوار والنقاش
المحاكاة والنمذجة
القصص
التوجيه البدني
التمثيل
تحليل المهارة
التعلم باللعب
الخبرة المباشرة
أخرى:

الطريقة العرضية

الصف

المادة
الهدف قصير المدى
المقدمة والتمهيد

لغتي
أن تتعرف التلميذة على التعبير عن صورة بجملة قصيرة

الرابع االبتدائي

تاريخ البدء
تاريخ
االنتهاء

التعرف على التعبير عن صورة بجملة قصيرة

األهداف السلوكية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)


 .1ان تلصق الصور المتشابهة ببعضها
 .2ان تصف ما تراه في الصورة



عرض الدرس:

أعرض الدرس أمام الدارسات من خالل عروض البور بوينت او 

السبورة ،حيث من خاللها تتعرف التلميذات على التعبير عن صورة
 .3ان تصل ما بين الكلمات والصور التي امامك
بجملة قصيرة ثم أبين للتلميذات من خالل الشرح وضع ان تلصق الصور
 .4ان ترتب البطاقات لتكمل الصورة بوضع
المتشابهة ببعضها وابين لهم ان تصف ما تراه في الصورة ثم أناقش
التلميذات حول ان ترتب البطاقات لتكمل الصورة بوضع الرقم الصحيح
الرقم الصحيح في المكان المناسب
في المكان المناسب وفي النهاية أسأل التلميذات عما فهمن من الدرس
 .5ان تصل الكلمات بالصور المناسبة لها
وأستمع إلجاباتهن ثم أكتبها على السبورة وأقرؤها وأطلب من التلميذات
قراءتها مجتمعين ثم منفردين









أساليب التعزيز
مدي إتقان التلميذ
للمهارات واألهداف
( يكتب اإلتقان باألرقام)

14 / /هـ
14 / /هـ

الوسائل
التعليمية

السبورة  -الكتاب -
نموذج -بالفصل -
أخرى.........

أساليب
التدريس

األنشطة العملية

التوجيه
اللفظي
الحوار
والنقاش
المحاكاة
والنمذجة
القصص
التوجيه
البدني
التمثيل
تحليل
المهارة
التعلم باللعب
الخبرة
المباشرة
أخرى:









استثمارات البيئة
المحيطة
إرسال ورقة
تعليمات لألسرة
عمل تدريبات فنية
عمل تدريبات
منزلية
زيارات ورحالت
استثمار المواقف
عمل مسابقات

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي–أخرى.............
الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

المسرد

التعبير عن صورة بجملة قصيرة

موضوع الدرس
األسبوع اليوم التاريخ الفصل

الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

الوسيلة

المهارة

إستراتيجية التدريس

آداه التقويم

األحد

14 / /هـ

السبورة

الثالثاء

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

االثنين

14 / /هـ
14 / /هـ

األربعاء
الخميس

14 / /هـ

أن تتعرف التلميذة على التعبير عن صورة بجملة قصيرة

.1
.2
.3
.4

.5

ان تلصق الصور
المتشابهة ببعضها
ان تصف ما تراه
في الصورة
ان تصل ما بين
الكلمات والصور
التي امامك
ان ترتب البطاقات
لتكمل الصورة
بوضع الرقم
الصحيح في
المكان المناسب
ان تصل الكلمات
بالصور المناسبة
لها

)

الترتيب

(

تحديد
الهدف

( )

األقالم الملونة

االتصال

(

)

اإللقاء

(

)

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

التقويم

(

)

الكتابة

(

)

القراءة

(

)

الفهم

(

)

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

الحوار
والمناقشة

(

)

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

(

)

االستكشاف
(
واالستقصاء

)

تمثيل الدوار

(

)

القصة

(

)

أرى

(

)

العصف
الذهني

(

)

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

التفكير
الناقد

 استثمارات البيئة
المحيطة
 إرسال ورقة تعليمات
لألسرة
 عمل تدريبات فنية
 عمل تدريبات منزلية
 زيارات ورحالت
 استثمار المواقف

(

)
)

 عمل مسابقات

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة .............................. ....................................

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

االســم:
الوحدة

الرتبية الفكرية
الصف الرابع االبتدائي

الفصل الدراسي األول 1444هـ

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

الثانية :لغت

أنظر مث أصف ما أراه يف الصورة

أصل ما بني الكلمات والصور

الدرس

الفصل:

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

األول :التعبري عن صورة جبملة قصرية

أسعار مواد التربية الفكرية للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  30لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  60لاير

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

