الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ....................
مدرسة .................................. :

مادة لغتي
تحضير بوابة التعليم الوطنية }عين{
الصف الثالث متوسط
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة التربوي/ة

 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالب وجعله ضابط
لسلوكه وتصرفاته  ،وتنمية محبة الله وتقواه وخشيته في
قلبه .
 تزويد الطالببالخبرات والمعارف المالئمة لسنه  ،حتى يلم
باألصول العامة و المبادئ األساسية للثقافة والعلوم .
 تشويق الطالب للبحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتبع
العلمي .
 تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالب
وتعهده بالتوجيه والتهذيب .
 تربية الطالب على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي
يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّ
مل المسؤولية .
 تدريب الطالب على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح
النصح و اإلخالص لوالة أمره .
 حفز همة الطالب الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي
تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 تعويد الطالب االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة واستثمار
فراغها في األعمال النافعة لدينها ومجتمعها .
 تقوية وعي الطالب لتعرف بقدر سنه كيف تواجه اإلشاعات
المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ الدخيلة.
 إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة .

 -1صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية
سليمة .
 -2تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب .
 -3تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من
الفوائد العقلية التي تعود عليها التباع أسلوب االستقراء
في دراسة القواعد .
 -4االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح
بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة .
 -5إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف
اللغوية المختلفة.
 -6شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
 -7أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث
ينطق الكلمات نطقا صحيحا ويؤدي المعاني أداء حسنا .
 -8أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة
مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية .
 -9تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث يستطيع الطالبة
تركيز االنتباه فيما سمع .
 -11تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطالع من خالل
القراءة الحرة .
 -11اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات
جديدة .
 -12القدرة على حفظ النصوص .
 -13القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور
واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة .
 -14القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف .
 -15تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم
الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي .

 -16تنمية بعض االتجاهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباه
وقوة المالحظة والعناية بالنظام والنظافة وإجادة الخط
وحسن استعمال عالمات الترقيم.
 -17زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلومات
والخبرات والثقافة بما يشتمل عليه من موضوعاتها من
فنون األدب والثقافة والعلوم .
 -18حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف
اإلنسانية من جيل إلى جيل
 -19تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين .
 -21تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب
معهم .
 -21تتمكن من التعبير عن أفكاره وأحاسيسه .
 -22تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع
واحترام اآلخرين .
 -23تستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا .
 -24تتكون لديه القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة
اليومية .
 -25تنمي قدرته على التفكير المنظم في حديثه وكتابته .
 -26يوظف ثروته اللفظية في موضوعات التعبير .
 -27تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين .
 -28يميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات
الكتابية والشفهية .
 -29تكتسب القدرة على فن اإللقاء .
 -31تطبق ما تعلمه من القواعد النحوية واإلمالئية في
التعبير .
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 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلم

توقيع المدير

بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير و اوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال
امية وايضآ جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضيربالطرق الحديثة مع شرح فيديو واثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم
إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً
لحقوقنا في التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون
علمنا.

ق اللَّهَ يَجْ عَ ْل لَهُ َم ْخ َرجاً،
 تذكر قوله تعالى (( َو َم ْن يَت َّ ِ
َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َح ْي ُ
ب))
ث ال يَحْ ت َ ِ
س ُ
للشراء الكترونيآ علي الرابط
www.mta.sa/c
او االتصال
1555117125

مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
1557977722

تلفون المكتب /

مؤسسة التحاضير الحديثةWWW.MTA.SA

اﻟﻤﺎدة
ﻟﻐﺘﻲ
اﻟﺨﺎﻟﺪة

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة
اﻷوﻟﻰ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
اﺳﺄل ﻃﻼﺑﻚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ " ﺣﻘﻮق" ,وﻣﻌﻨﻰ " واﺟﺒﺎت"
اﻃﺮح ﻟﻬﻢ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻼ.
اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ص.16
ﺣﺚ ﻃﻼﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﺣﺪة.
أﻣﺎﻣﻚ ﺣﺼﺘﺎن ,ﻓﺎﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ,واﺳﺘﺸﻌﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ-ﻟﻐﺘﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ-
ﻣﺨﺘﺮﻋﻮن وﻣﻜﺘﺸﻔﻮن-ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

أن ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﻟﺘﺰام
ﺑﻬﺎ.

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ-ﻟﻐﺘﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪة-
ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ-ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﻔ ﺮ ق اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻤﺘﺮادﻓﺎت.
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﻘﺪرات ،وإﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ ودون ﺧﻮف ،وإﻟﻘﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،وﻋﺮض أﻓﻜﺎره ،وﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ واﻟﺨﻄﺄ ،واﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ .واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻴﻦ ,ورﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﺒﺮز ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ

أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ أو اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻣﺎم اﻟﻄﻼب ،واﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻄﺎء وإﻋﺎدة اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ,وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺪرس.

أ ن ﻳ ﺠ ﻴ ﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋ ﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪرس.
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺨﻄﻮط أو أﺳﻬﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎت
ﺗﺴﻤﻰ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺮﺑﻂ .
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﻨﺸﻂ،
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ  ،ورﺑﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺟﻴﺪﴽ ﻟﻠﻨﺺ .وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻫﺪاف اﻟﺪرس ,وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.
وﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ذﻫﻨﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺺ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﺒﺮز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ) ﺧﺮﻳﻄﺔ ذﻫﻨﻴﺔ( ،وﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﺮدﻳﺔ وﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻋﺮض ﻟﻄﻼﺑﻚ ﻣﻘﻄﻌﴼ ﻗﺼﻴﺮﴽ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ,وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ,واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻬﺎ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳ ﺒ ﻴ ﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ درﺳﻬﺎ.
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﻘﺪرات ،وإﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ ودون ﺧﻮف ،وإﻟﻘﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،وﻋﺮض أﻓﻜﺎره ،وﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ واﻟﺨﻄﺄ ،واﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ .واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻴﻦ ,ورﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﺒﺮز ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﻦ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪرس ,وﻳﻬﺪف اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻗﻴﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪرس ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ,ﻟﺬا اﺧﺘﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻴﺲ
ﻟﻚ ذﻟﻚ .واﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﺤﻮي اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ وﺻﻴﺔ ذي اﻹﺻﺒﻊ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ) ﻓﻮاﷲ إن ﻟﻚ أﺟﻼ ﻻ ﻳﻌﺪوك ( أﺳﻠﻮب :

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻛﻠّﻒ ﻃﻼﺑﻚ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺜﺮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺪرس
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻧﺘﺒﻪ ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻼﺑﻚ
ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ اﻣﺎم اﻟﻄﻼب وﻋﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ درﺳﻚ

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
وﺟّﻪ ذو اﻹﺻﺒﻊ اﻟﻌﺪواﻧﻲ وﺻﻴﺘﻪ إﻟﻰ:

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ-اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ-ﻧﺤﻦ واﻟﻮﻃﻦ-ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ

ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻃﻦ

واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ-اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ-ﻧﺤﻦ واﻟﻮﻃﻦ-واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ

ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻃﻦ

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
درب ﻃﻼﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاء اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ،ﻣﺮاﻋﻴًﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻘﺎء اﻟﺠﻴﺪ.
اﺳﺘﻌﻦ ﺑﻤﺤﺘﻮى ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﻛﻦ ﺣﺮﻳﺼًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺛﺮوة اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﺺ.

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻗﺪم اﻟﺪرس ﻟﻄﻼﺑﻚ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ,واﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت اﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ.
اﻃﺮح ﺳﺆاﻻ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎه ﻣﺪرﺳﺘﻪ واﻃﻠﺐ اﻻﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎرة ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ.

