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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على الر�سول أ
المني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
�أخي املعلم � /أختي املعلمة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ن�ضع بني يديك (دليل املعلم) لكتاب لغتنا العربية لل�صف الثاين بطبعته أ
الوىل� ,آملني اال�ستفادة منه يف
�إعداد الدرو�س وتنفيذها ك أ�حد امل�صادر التي ت�ساعد على حتقيق النتاجات التعلمية املرجوة.
ولعل من أ
ال�س�س املهمة التي بني عليها هذا الدليل �أنه �أحد الركائز لتحقيق املنهاج� ،إذ ين�سجم وخطة
التطوير الرتبوي املنبثقة من فل�سفة الرتبية والتعليم و�أهداف تطوير التعليم نحو االقت�صاد املبني على املعرفة.
ونحن� ,إذ نقدم �إليك هذا الدليل ,ن أ�مل �أن يكون مر�شداً ومورداً يف تخطيط الدرو�س مبا يتالءم مع
م�ستويات الطلبة والبيئة املادية ال�صفية و�أهداف املبحث ،كما ن أ�مل حتقيق التكامل بني النظرية والتطبيق؛ �إذ
نحو مبا�رش ,كما ارتبط بالنتاجات التع ّلمية وا�سرتاتيجيات التدري�س
ارتبط هذا الدليل بكتاب الطالب على ٍ
والتقومي� ،إ�ضافة �إىل اهتمامه بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTك أ�داة لتفعيل التع ّلم
اليجابي تخطيط ًا وتنفيذاً وتقومي ًا.
إ
ونحن� ,إذ ن�ضع هذا الدليل بني يديك؛ ف إ�ننا نقدم �أمثلة واجتهادات ال نتوقع منك الوقوف عندها
البداعية يف و�ضع البدائل �أو أ
الن�شطة املتنوعة �أو
ح�سب ،بل �أن تعدها منطلق ًا لتنمية خرباتك و�إبراز قدراتك إ
�إ�ضافة اجلديد �إىل املحتوى �أو بناء �أدوات تقومي مبعايري �أخرى جديدة.
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ت�ضمنت �صفحات الدليل جمموعة من العنا�رص التي ُيعتقد �أنها متثل �أبرز جوانب املوقف التعليمي
التعلمي ,ويف ما ي أ�تي تو�ضيح لكل منها.

نتاجات التعلم

نتاجات خا�صة يتوقع حتقيقها من قبل الطلبة ،وتتميز ب�شموليتها وتنوعها (معارف ،مهارات ،اجتاهات),
وتعد مرجع ًا للمعلم؛ �إذ ُيبنى عليها املحتوى ,كما تعد الركيزة أ
ال�سا�سية للمنهاج ,وت�سهم يف ت�صميم
املواقف التعليمية املنا�سبة ويف اختيار ا�سرتاتيجيات التدري�س وبناء �أدوات التقومي املنا�سبة لها.
املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
مفاهيم وم�صطلحات �أ�سا�سية وردت يف الكتاب املدر�سي ،يجب الرتكيز عليها يف ت�صميم املوقف التعليمي.

ال�سالمة العامة

�إر�شادات واحتياطات أ
المن وال�سالمة ,التي يجب مراعاتها عند تنفيذ املوقف التعليمي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

والجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم و الطلبة لتنفيذ املوقف التعليمي ,وهي �أي�ض ًا خطوات
اخلطوات إ
أ
مقرتحة ميكن للمعلم تطويرها �و تغيريها مبا يتالءم وظروف الطلبة و�إمكانات املدر�سة ,مع مراعاة توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت  TCIعند احلاجة.

�إدارة ال�صف

�إجراءات تهدف �إىل تنظيم املوقف التعلمي و�ضبطه؛ لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة ,ومن �أمثلتها ما ي أ�تي:
الجرائية.
 -1تنظيم زمني متوقع لكل خطوة من خطوات الدر�س إ
 -2تنظيم جلو�س الطلبة (جمموعات ،حلقة دائرية ،حرف .) .… ، U
 -3تهيئة البيئة ال�صفية (�إنارة كافية وتهوية ونظافة و …).
 -4تهيئة أ
الدوات واملواد الالزمة لتنفيذ الدر�س.
�	-5إثارة دافعية الطلبة للتع ّلم.
 -6ا�ستخدام �أوراق العمل و�أدوات التقومي املنا�سبة أ
والن�شطة املت�ضمنة.

معلومات �إ�ضافية

معلومات �إثرائية و�رضورية وموجزة ذات عالقة باملحتوى موجهة للمعلم والطالب ،تهدف �إىل �إثارة دافعية
الطالب وم�ساعدته على التعلم و�إىل �إثراء معارف املعلم باملحتوى ،بق�صد �إر�شاده من خالل ا�ستخدام م�صادر
تعليمية �أخرى متنوعة.

الزمن املتوقع

املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق النتاجات اخلا�صة.

الفروق الفردية

الن�شطة أ
جمموعة أ
وال�ضافات يف املحتوى التي ّمت �إعدادها لتقابل احتياجات الطلبة وفق قدراتهم
وال�سئلة إ
املتنوعة من حيث (النوع االجتماعي واالحتياجات اخلا�صة والبيئات االجتماعية).

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

والجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم �أو الطلبة لتقومي املوقف التعليمي وقيا�س مدى حتقق
اخلطوات إ
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النتاجات ,وهي عملية م�ستمرة يف �أثناء تنفيذ املوقف التعليمي ميكن تطويرها �أو بناء مناذج �أخرى م�شابهة
يتم تطبيقها بالتكامل مع �إجراءات �إدارة ال�صف.

التكامل الر�أ�سي أ
والفقي

الفقي فربطه مع املباحث أ
�أما الر�أ�سي ,فربط املفهوم مبفاهيم �أخرى �ضمن املبحث نف�سه ,و�أما أ
الخرى.

م�صادر التعلم

م�صادر تعليمية ميكن للطالب واملعلم الرجوع �إليها؛ بهدف زيادة معلوماتهم وخرباتهم وتدعيم حتقيق
النتاجات ,وت�شمل (كتب ًا ومو�سوعات ومواقع �إنرتنت و�أقرا�ص ًا مدجمة وزيارات ميدانية ومقابالت
�أ�شخا�ص و… )

املادة املحو�سبة

املادة التعلمية إاللكرتونية التي �أعدتها الوزارة يف عدد من املباحث الدرا�سية (الريا�ضيات ،والعلوم ،واحلا�سوب ،واللغة
بال�ضافة �إىل الت�سجيالت
والدارة املعلوماتية) لتكون رديفة وداعمة لتحقيق نتاجات التع ّلم ,إ
العربية ،والرتبية الوطنية ،إ
أ
والقرا�ص املدجمة و�أر�شيف التلفزيون الرتبوي.

�أخطاء �شائعة

توقعات ألخطاء حمتملة و�شائعة بني الطلبة واملجتمع ,تتعلق باملهارات واملفاهيم والقيم الواردة ,مع تقدمي
معاجلة لهذه أ
الخطاء.

املالحق

ت�ضمن الدليل مالحق منف�صلة يتناول كل منها �أحد اجلوانب آ
التية:
َّ
أ
�أدوات التقومي ,و�وراق العمل  ,وا�سرتاتيجيات التدري�س.
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الطلبة املتفوقون

� -1إجراء تعديل يف م�ستويات أ
الن�شطة حني يكت�شف املعلم ما يدل على وجود طالب متفوق ,لتتنا�سب هذه
الخرين� ،إذ �إن أ
أ
الن�شطة مع حاجات التفوق عند هذا الطالب وتولد التحدي عند الطلبة آ
الن�شطة التي
تكون دون م�ستوى قدرات الطالب املتفوق ت ؤ�دي �إىل تراجع اهتمامه و�إىل هبوط م�ستوى الدافعية عنده.
نحو دوري وم�ستمر عن أ
الن�شطة اخلا�صة به ؤ�الء الطلبة,
�	-2إعالم �أولياء �أمور الطلبة املتفوقني على ٍ
والمكانات املطلوبة واملنا�سبة
وتو�ضيح دورهم جتاه �أبنائهم املتفوقني من ناحية توفري اجلو املنا�سب إ
لتنمية مواهبهم وقدراتهم ورعايتها.

الطلبة الذين يعانون ا�ضطرابات نطقية

-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7

بالحباط؛ فال يتحدث يف
التحلي بال�صرب و�سعة ال�صدر يف �أثناء اال�ستماع �إىل الطالب؛ حتى ال ي�شعر إ
ال�صغاء كبري أ
الثر يف اجلانب الرتبوي والنف�سي للطالب,
املرات القادمة� ،إ�ضافة �إىل �أن لل�صرب وح�سن إ
كي يظل قادراً على اال�ستمرار يف �أدائه الناجح.
جتنب م�ساعدة الطالب يف �أثناء كالمه بنطق الكلمة بد ًال منه� ،أو تكميلها نيابة عنه حني يتلعثم يف
نطقها ؛ ألن ذلك ي ؤ�دي �إىل تعري�ضه للحرج واال�ضطراب.
جتنب �إجبار الطالب على �إعادة الكلمة التي يلثغ �أو يتلعثم يف نطقها �أمام آ
الخرين.
جتنب التوجيه والتدريب ال�صارمني؛ ألنهما يزيدان ال�ضغوطات النف�سية على الطالب وي�سببان له القلق.
توجيه الطلبة العاديني �إىل عدم اال�ستهزاء بالطالب الذي يعاين �صعوبة يف النطق.
ت�شجيع الطالب الذي يعاين ا�ضطرارات نطقية على امل�شاركة يف العمل اجلماعي؛ مل�ساعدته على
المكان.
التغلب على ال�صعوبات النطقية التي يواجهها قدر إ
ا�ستخدام اللغة ال�سليمة يف خماطبة الطالب يف كل املواقف ,وجتنب تكرار ما ي�صدر عنه من نطق غري �سليم.

الطلبة الذين يعانون �صعوبات ب�رصية

-1
-2

-3
-4

ال�ضاءة املنا�سبة يف �أماكن جلو�س الطالب ,بحيث ال تكون خفيفة.
توفري إ
ال�ضاءة على جانبي الطالب يف �أثناء جلو�سه ,ال �أمامه مبا�رشة� ,إ�ضافة �إىل الت أ�كد
احلر�ص على �أن تكون إ
ال�ضاءة اجليدة.
من جلو�سه �إىل جانب النافذة؛ ل�ضمان إ
ت�شجيع الطالب على ا�ستعمال أ
الدوات املعينة عند ال�رضورة من مثل امل�سجالت والعد�سات املكربة,
وارتداء النظارات الطبية با�ستمرار.
أ
�إعطاء الطالب وقت ًا �أطول من الوقت الذي يعطى للطلبة العاديني؛ ليتمكن من �داء املهمات التي يكلف بها.

الطلبة الذين يعانون �صعوبات حركية:

�	-1إيالء الطالب ذي ال�صعوبات احلركية االهتمام الكايف يف احلدود واملواقف املنا�سبة.
 -2توفري البدائل من أ
الن�شطة واملواقف املالئمة إلمكاناته وقدراته واحتياجاته.
بالجناز ال�سليم مثل غريه من الطالب العاديني وتكليفه
 -3العمل على رفع معنوياته عن طريق �إقناعه بالقيام إ
مبهمات تنا�سب �إمكاناته.

الطلبة الذين يعانون �ضعفاً يف ال�سمع

 -1حتدث ب�صوت م�سموع ,بحيث ال يكون مرتفع ًا ولتكن �رسعتك بالكالم متو�سطة.
�	-2أعد �صياغة الفكرة �أو ال�س ؤ�ال لي�صبح مفهوم ًا �أكرث للطالب �ضعيف ال�سمع.
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-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الق�صى املمكن ،مبا يف ذلك ال�شفافيات أ
ا�ستخدم املعينات الب�رصية �إىل احلد أ
والفالم و "وال�ساليدات"
ال�ضاءة.
وال�سبورة  ،وجتنب �أن يكون م�صدر املعلومات يف مكان �ضعيف إ
اح�صل على التغذية الراجعة من الطالب؛ أ
للت�كد من فهمه للمو�ضوع.
�شجع تطور مهارات التوا�صل مبا فيها الكالم وقراءته وتهجئة أ
ال�صابع والتوا�صل اليدوي.
بالفادة من املعلومات الب�رصية والطلبة آ
الخرين و املعلم.
دع الطالب يجل�س يف املكان الذي ي�سمح له إ
أ
�شجع الطالب ال�ضعيف �سمعي ًا على امل�شاركة يف الن�شطة ال�صفية ,وال تتوقع منه �أقل مما تتوقع من الطلبة
آ
الخرين يف ال�صف.
كن على ات�صال مبا�رش بالوالدين.
احر�ص على التوا�صل الدائم مع الطالب ال�ضعيف �سمعي ًا.

الطلبة الذين يعانون بطئاً يف التعليم

 -1ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز املتنوعة (املادية واملعنوية والرمزية واللفظية) وتقدمي التعزيز مبا�رشة بعد ح�صول
اال�ستجابة املطلوبة.
 -2التنويع يف �أ�ساليب التعليم املتبعة التي من �أهمها �أ�سلوبا التعليم الفردي واجلماعي.
 -3احلر�ص على �أن يكون التعليم وظيفي ًا يخدم الطالب يف حياته ويخطط له م�سبق ًا على ٍ
نحو منظم.
 -4عدم عزل الطالب املعوق عقلي ًا عن �أقرانه العاديني.
اليجابية ونقاط القوة
 -5الرتكيز على نقاط ال�ضعف التي يعاين منها ه ؤ�الء الطلبة ،وتقوية اجلوانب إ
عندهم.
�	-6إقامة عالقة �إيجابية وات�صال دائم مع �أولياء �أمور ه ؤ�الء الطلبة ,ومراقبة مدى تقدم الطالب يف �ضوء
الربامج التعليمية والرتبوية املقدمة.
اليجابي بني الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة وزمالئهم العاديني.
 -7تعزيز عملية التفاعل إ

ونحن� ,إذا ن�ضع بني �أيديكم هذا الدليل ,لن ؤ�كد �أنه نقطة انطالق لكم� ،آملني ال�صورة أ
الف�ضل واجلديرة
باالقتداء ،ومركزين على اجلانب التطبيقي يف التدري�س �أكرث من اجلانب النظري� ،ساعني �إىل تكامل التوجيه ,مع
تقديرنا للمعلم دائم ًا.
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تهدف خطة التطوير الرتبوي املبني على اقت�صاد املعرفة �إىل �إعداد جيل من الطلبة يتمتع مبهارات حياتية
المة و مبادئها وقيمها أ
ترتكز على عقيدة أ
ال�صيلة وميثل ا�ستثماراً حقيقي ًا للمعرفة واخلربات ,وحيث �إن
طلبة اليوم هم بناة املجتمع يف امل�ستقبل الذين يتحملون م�س ؤ�ولية االرتقاء به �إىل �أعلى امل�ستويات يف خمتلف
جوانب احلياة ،ف إ�ن املناهج اجلديدة ت�سعى �إىل تنمية الطالب الذي يتميز ب أ�نه:
 -1يبحث عن املعرفة وينظمها ويحللها ويوظفها ،ومن ثم يولد معرفة جديدة.
الخرين بطرق متعددة ملتزم ًا ب أ�خالقيات العمل اجلماعي التي ت�شمل احرتام آ
 -2يتوا�صل مع آ
الخرين
وح�سن اال�ستماع واملو�ضوعية يف احلوار… �إلخ.
والبداعي واال�ستق�صاء وحل امل�شكالت ب�صورة عملية على نحو م�ستمر،
 -3ميار�س التفكري الناقد إ
وي�ستخدم ذلك يف اتخاذ القرارات.
 -4ي�ستخدم �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )TCIب إ�تقان و�أمان و�أخالق ،يف البحث
والتحليل ومعاجلة البيانات والعرو�ض التقدميية … �إلخ ،مب�ستويات متقدمة.
نحو م�ستمر.
 -5يقدر ذاته مب�ستويات عالية ،وميار�س عمليات التقومي الذاتي على ٍ
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ال�صف الثاين أ
ال�سا�سي
املحور الرئي�س  :اال�ستماع
النتاجات العامة للمحور  /املحاور
يتوقع من الطالب �أن يكون قادر ًا على �أن :
 -ميتلك مهارة اال�ستماع اجليد.

النتاجات العامة لل�صف
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :

 -ميتلك ثروة لغوية تنا�سب م�ستواه املعريف النمائي.

 -ميتلك معارف واجتاهات ويوظفها يف مواقف

 -يفهم ما ي�سمعه من كلمات وجمل وخطابات مركبة.

 -يفهم امل�سموع ومييز منطه اللغوي.

 يربط بني التنغيم ال�صوتي واملحتوى املعريف للن�ص امل�سموع. -تنمو لديه عادات اال�ستماع اجليد و�آدابه.

حياتية متنوعة.

 ميتلك معجم ًا لغوي ًا ي�ستطيع التعبري من خاللهعن الق�ضايا املتنوعة.

 -مييز ما ي�سمعه من كلمات وجمل وخطابات مركبة.

 -تنمو لديه قيم واجتاهات �إيجابية متنوعة.

املحور الرئي�س  :املحادثة
النتاجات العامة للمحور  /املحاور
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :

 ميتلك مهارة التحدث بلغة �سليمة. يت�صف باجلر�أة والطالقة يف احلديث. يتح ّلى ب ��آداب التحدث يف مواقف حياتيةخمتلفة.

النتاجات العامة لل�صف
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :

 يعرب �شفوي ًا عن م�شاهداته وحاجاته وم�شاعره و�أفكاره م�ستعم ًال
جمال ً ق�صرية.

 ي�ستثمر ر�صيده الثقايف واملعجمي والرتكيبي أوال�سلوبي يف
مواقف حياتية متنوعة.

 يوظف ما اكت�سبه من معلومات ومفاهيم وحقائق معرفية وثقافيةجديدة تالئم م�ستواه النمائي يف تعبريه ال�شفوي.

 تنمو مهاراته العقلية املتنوعة من مالحظة وا�ستنتاج وحتليل وتقوميمبا يتالءم وم�ستواه النمائي.

 -يكت�سب عادات التحدث و�آدابه.
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ال�صف الثاين أ
ال�سا�سي
املحور الرئي�س  :القراءة
النتاجات العامة للمحور  /املحاور
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :

 ميتلك مهارة القراءة ويوظفها يف مواقفحياتية متنوعة.

 ميتلك معارف واجتاهات ويوظفها يف مواقفحياتية متنوعة.

النتاجات العامة لل�صف
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :

 يقر�أ ويفهم جم ًال ق�صرية ون�صو�ص ًا مكونة من قرابة ( )100كلمة يرتبط
ر�صيدها الثقايف واملعجمي والرتكيبي أ
وال�سلوبي باحلاجات اللغوية
والثقافية للطالب وباملواقف التوا�صلية أ
الكرث تداو ًال يف حياته.
 يكت�سب ر�صيداً معجمي ًا ي�شمل قرابة ( )1500 -1200كلمة مت�صلةبالر�صيد املكت�سب من املهارات اللغوية أ
الخرى.
 يكت�سب معلومات ومفاهيم وحقائق معرفية وثقافية جديدة تالئمم�ستواه النمائي من خالل املحتويات الثقافية التي تواكب مواقف
الخرى ،مع تذكر أ
تعلم املهارات اللغوية أ
ال�سا�سي منها وا�ستعماله
عند احلاجة.

 تنمو قدراته العقلية املتنوعة من مالحظة وفهم ومقارنة وتطبيق و حتليلوا�ستنتاج وتقومي وفق ما ينا�سب م�ستواه النمائي.
 تنمو رغبته يف القراءة وامليل �إىل ا�ستعمالها مع اكت�ساب قيم واجتاهاتوال�سالمية ونحو نف�سه
وجدانية �إيجابية متوازنة نحو ثقافته العربية إ
و�أ�رسته و�أقرانه ودينه وجمتمعه.

 ي�ستعمل حوا�سه ا�ستعما ًال �صحيح ًا يف �أثناء القراءة ويطبق عادات�صحيحة يف �أو�ضاع اجللو�س.

11

ال�صف الثاين أ
ال�سا�سي
املحور الرئي�س  :الكتابة

املحاور الفرعية  :ر�سم احلروف
كتابة جمل طويلة

كتابة مقاطع

كتابة كلمات

كتابة فقرات

كتابة ن�صو�ص

النتاجات العامة للمحور  /املحاور

كتابة جمل ق�صرية

النتاجات العامة لل�صف

يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :
 يكتب كلمات وجم ًال كتابة وا�ضحة �صحيحة.
 ميتلك مهارة الكتابة ويوظفها يف مواقف يكتب بخط وا�ضح ما يقوله �أو ي�سمعه �أو يمُ لى عليه من جمل وفقراتحياتية متنوعة.
حمددة يتوافق نطق �أ�صواتها مع ر�سمها الكتابي مبا يتالءم وم�ستواه
النمائي مراعي ًا بع�ض عالمات الرتقيم.

 -يعرب كتاب ًة عن حاجاته وم�شاهداته مبا يتالءم وم�ستواه النمائي.

 تنمو مهاراته العقلية املتنوعة من فهم ومالحظة ومقارنة وحتليلوا�ستنتاج مبا يتالءم وم�ستواه النمائي.

 يوظف ما اكت�سبه من ر�صيد معجمي يف تعبريه الكتابي.يكت�سب مما يكتبه �أو ميلى عليه قيم ًا واجتاهات �إيجابية نحو نف�سه ودينهالن�ساين.
وجمتمعه ووطنه و�أمته واملجتمع إ
 -ي�ستعمل حوا�سه ا�ستعما ًال �سليم ًا.

املحور الرئي�س  :النحو وال�رصف

أ
املحاور الفرعية :
المناط اللغوية
القواعد

النتاجات العامة للمحور  /املحاور

الرتاكيب أ
وال�ساليب
النحو وال�رصف

النتاجات العامة لل�صف

يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :
يتعرف �أمناط ًا لغوية جديدة ب�سيطة.
 يعرب ّعما يف نف�سه �شفوي ًا وكتابي ًا بلغة �سليمة ّ -
 يحاكي أعلى مثال العربية الف�صيحة.
المناط اللغوية املتع ّلمة.

 يوظف أالمناط اللغوية املتع ّلمة يف مواقف حياتية متنوعة.
 -يكت�سب قيم ًا واجتاهات �إيجابية متنوعة.
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توزيع الدرو�س ح�سب احل�ص�ص املقررة لها

اجلزء أ
الول







العودة �إىل املدر�سة

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

وجبة الفطور

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

�أ�سناين البي�ضاء

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

على طريق ال�سالمة

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

اللعب حتت ال�شم�س

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

13

اجلزء أ
الول
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قطف الزيتون

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

ا�ستعمال الدواء

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

الطالبة النجيبة

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

يف املكتبة

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

�أبو عبيدة
(ر�ضي اهلل عنه)

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

اجلزء الثاين







املحافظة على املواعيد

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

الباحث ال�صغري

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

الكهرباء

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

�أحافظ على بيئتي

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

املواظبة واالجتهاد

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

15

اجلزء الثاين


النحل
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�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب





خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

رحلة �إىل ال�شوبك

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

مطار امللكة علياء الدويل

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

الر�سامة ال�صغرية

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

احلا�سوب يف حياتنا

�ألفظ� ,أف�رس� ,أ�ستوعب
�أحلل و�أركب
�أحتدث
�أكتب
�أن�شد � /أحفظ
�أ�ستمع و�أجيب

خم�س ح�ص�ص
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة واحدة

منوذج مقرتح لتح�ضري ح�صة �صف ّية

17

الدر�س أ
الول العودة �إىل املدر�سة ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (العودة �إىل املدر�سة) قراءة جهرية �صحيحة و معربة.(ماجد ،بنظام ،مزينة ،جمهزةُ) مراعي ًا التنوين.
 يلفظ الكلماتٌ
 يقر�أ اجلملة (ما �أجمل العودة �إىل املدر�سة) مراعي ًا التعجب. يف�رس املفردات آالتية :رافق ،انطلقوا ،جمهزة.
 يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.
 -يبني دور املدر�سة يف املجتمع.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
رافق  ،انطلقوا ،جمهزة.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /أ�سئلة و�أجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة  ،البطاقات اخلاطفة ،العمل يف
الكتاب املدر�سي.
أ
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التمثيل ولعب الدوار ،التدريب على احلوار.
العمل اجلماعي /التعلم التعاوين ،املناق�شة.
 تهيئة الطلبة للدر�س ب� ؤس�الهم عن العطلة ال�صيفية وما عملوه فيها ،ثم �إدارة حوار ونقا�ش
حول �صورة الدر�س.
 قراءة الدر�س (قراءة قدوة) مع تلوين ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق ،ومراعاة التنوينوالتعجب ،ومتابعة انتباه الطلب با�ستمرار.
 تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية من خالل:
عر�ض اجلمل التي ت�شتمل على الكلمات آ
(ماجد ،بنظام ،مزينة  ،جمهزة) على
التية
ٌ
بطاقات وقراءتها مع مراعاة التنوين.
الن�شائية (ما �أجمل العودة �إىل املدر�سة) على بطاقة ,وقراءتها مع
عر�ض اجلملة ,إ
مراعاة التعجب.
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة حماكاة ،مع مراعاة التقومي التكويني با�ستمرار. تق�سيم الطلبة جمموعات ،وتوزيع �أوراق العمل التي �أعدها املعلم؛ لتف�سري الكلمات(رافق ،انطلقوا  ،جمهزة) من خالل و�صل الكلمة مبعناها ،مع �رضورة متابعة �أداء
املجموعات با�ستمرار ،وعر�ض املجموعات عملها �أمام الطلبة ،ومناق�شتها مع
الت�صويب والتعزيز.
أ
أ
والجابة عن ��سئلة الدر�س؛ للتو�صل �إىل الفكار
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،إالرئي�سة والقيم واالجتاهات آ
التية:
اهتمام الوالدين ب أ�بنائهم .اال�ستعداد ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد.
�إلقاء التحـــية.
اال�ستيقاظ باكراً بن�شـــاط� .أهمــية ال�صـــداقة.
�أثر عالقة املعلم بالطالب
دور املدر�سة يف املجتمع .االنتماء للوطن.
على نفو�س الطلبة.
 تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة من خالل طرح �أ�سئلة ,من مثل :ما الذي �أعجبك يفمدر�سة ماجد؟ ملاذا قال التالميذ ما �أجمل العودة �إىل املدر�سة؟
 قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات ،مع �رضورة ا�ستخدام التقومي التكويني واخلتامي.ميكن تكليف بع�ض الطلبة بلعب دور املعلم ب إ�عادة طرح ال� ؤ
س�ال على زمالئهم وتلقي
الجابة والتبديل بني �أدوار الطلبة (�سائل وجميب).
إ

.
.

..
.

..
.

..

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قراءة القدوة ,هي القراءة ال�صحيحة واملعربة عن املعنى التي يقدمها املعلم. قراءة املحاكاة ,هي قراءة الطلبة التي يحاكون فيها قراءة املعلم.ملحق (� )1أدوات التقومي:منوذج (� )1س ّلم التقرير اللفظي ,منوذج ()2
�سلم التقدير اللفظي.
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أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

الطلبة.القراءة.
الطلبة يف
بع�ضبع�ض
م�ستوىلدى
يف القراءة
�ضعفتدين
 -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات جديدة تت�ضمن التنوين. �أكمل العبارة آالتية :يتحدث الدر�س عن �أول يوم من �أيام…………
 �أحاكي النمط اللغوي آالتي :ما �أجمل العودة �إىل املدر�س ة!

�إثراء

 �أ�ستخدم املفردات آالتية يف جمل مفيدة :ابتهج ،رافق  ،انطلق
 �أ�ضع عنوان ًا جديداً للدر�س.� -أن�شد الن�شيد الوطني �أمام زمالئي.

 التقومي املبني على أالداء� /سلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 الرتبية االجتماعية ,الوحدة الثانية ,الدر�س الثالث ,ال�صف الثاين.التكامل الر�أ�سي

 لغتنا العربية ,الدر�س الثالث ,مدر�ستي ,ال�صف أالول

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات كلمات  ،لوحة اجليوب.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س أالول ,املحادثة.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س أالول ,ن�صو�ص ملحقة.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س أالول ,معاين الكلمات  ,التدريب ()1
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
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الدر�س أ
الول العودة �إىل املدر�سة ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يحلل الكلمات (اقرتب  ،ا�رسة ،قُرع) �إىل حروف ومقاطع. يولف بني احلروف واملقاطع لتكوين كلمات. يوظف كلمات من خربته لتكملة اجلمل الناق�صة. يولف من الكلمات آالتية جملة مفيدة :املدر�سة ،التالميذ ،دخل� ،صباح ًا.
 يف�رس معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات آالتية � :أدنى �صف� ،أعلى �صف ،ترتيبي

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
�أدنى �صف� ،أعلى �صف  ،ترتيبي.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /البطاقات اخلاطفة  ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،حل التدريبات والتمارين.
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التدريب.
العمل اجلماعي /املناق�شة ،التعلم التعاوين.
 تهيئة الطلبة من خالل طرح بع�ض أال�سئلة املتعلقة بالدر�س ,من مثل  :ما عنوان
الدر�س؟ �أين رافق �أبو ماجد وزوجته �أبناءهم؟ �أو تكليف الطلبة بقراءة الدر�س.
 حتديد التدريب و�إبراز الهدف منه. تق�سيم الطلبة جمموعات:املجموعة أ
الوىل
 -تلفظ الكلمات (اقرتب� ،أ�رسة ،قُرع) وحتللها �إىل حروف ومقاطع.

املجموعة الثانية
 تركب من احلروف واملقاطع كلمات ,وتقر�أها ثم تكتبها.املجموعة الثالثة
 تكمل الفراغ بالكلمة املنا�سبة ,كما يف املثال (�أنا يف ال�صف الثاين).املجموعة الرابعة
 تولف بني الكلمات آالتية لتكوين جملة مفيدة :املدر�سة ،التالميذ ،دخل � ،صباح ًا.
 متابعة الطلبة با�ستمرار ،وتوجيههم و�إر�شادهم ،وعر�ض احلل �أمام املجموعات،وتو�ضيح معنى �أدنى �صف� ،أعلى �صف ،ترتيبي ،مع الت�صويب والتعزيز.
 تنفيذ الطلبة حل التدريبات يف كتبهم ،وت�صحيح حلولهم �أو ًال ب أ�ول. ميكن �إ�رشاك �أكرث من جمموعة يف تنفيذ التدريب الثاين ّ(اركب من احلروف
واملقاطع آ
التية كلمات) … ،
 ميكن �إعداد �أوراق عمل تتعلق برتتيب الكلمات يف جمل مفيدة وتنفيذها منخالل العمل يف جمموعات.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 تكثيف التدريب على مهارتي التحليل والرتكيب ينمي املهارات القرائية والكتابية لدى الطلبة.ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )3أحلل و�أركب .ملحق (� )2أوراق العمل :ورقة عمل (.)1
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أحلل الكلمات آالتية �إىل حروف ومقاطع :ا�ستيقظ ،رفع ،ماجد
 �أ�ضع دائرة حول حروف املد يف الكلمات آالتية :عبور � ،أبي  ،قالت.
 �أركّ ب من احلروف واملقاطع آالتية كلمات:
مو      عَ     ما     رُفـِ
ِ
جد        قد       عد

�إثراء

 �أ�ستخدم الكلمات آالتية يف جمل مفيدة:
 �أقرتب ،ا�ستيقظ ،هن أ�. �أكتب ال�صور املمكنة للجملة آالتية :التقى ماجد ب أ��صدقائه.
 �أر�سم على برنامج الر�سم يف احلا�سوب� ,شاخ�صة ممر امل�شاة. أالداء� /س ّلم التقدير اللفظي.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �ضعف بع�ض الطلبة يف حتليل الكلمات �إىل حروف ومقاطع.� -ضعف بع�ض الطلبة يف تركيب كلمات من احلروف واملقاطع .

التكامل ا ألفقي

 الريا�ضيات ,الوحدة أالوىل ,العد الرتتيبي ,ال�صف الثاين.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -لوحة اجليوب ،بطاقات كلمات وجمل .

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س أالول ,تدريبات القراءة .)8/6( ، )8/4(,
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ع�رش ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
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الدر�س أ
الول العودة �إىل املدر�سة ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يتحدث لزمالئه عما فعله يف العطلة ال�صيفية بلغة �صحيحة. يذكر عبارة ين�صح بها زمالءه ب أ�ن يحافظوا على نظافة �صفهم. يتعرف معاين املفردات آالتية� :أن�صح ،مقتدي ًا.
 يراعي �آداب التحدث.�أكتب
 مييز الالم ال�شم�سية من الالم القمرية.ال مفيدة من الكلمات آ
 يكون جم ًالتية:
�رشح� ،شجرة ،جملة ،التلميذ ،املعلم ،قر�أ ،كتب ،ر�سم ،الدر�س.
 يقر�أ الن�ص املعد للكتابة. يكتب الن�ص املعد للكتابة. يختار كلمة من الن�ص وي�ضعها يف جملة مفيدة. يتعرف معاين املفردات آالتية :توافقها� ،إن�شائي.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
�أن�صح  ,مقتديا ,توافقها� ,إن�شائي.

ال�سالمة العامة

.

 اجلل�سة ال�صحية.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /أ�سئلة و�أجوبة ،العمل يف الكتاب ،حل التدريبات والتمارين،
البطاقات اخلاطفة.
التعلم من خالل أ
الن�شطة /الق�صة ،التدريب على احلوار.
العمل اجلماعي /املناق�شة  ،التعلم التعاوين.
�أحتدث
 تهيئة الطلبة من خالل طرح بع�ض أال�سئلة ,من مثل� :صف �شعورك لقدوم العطلة ال�صيفية. تكليف الطلبة جميعهم التحدث �أمام زمالئهم عما فعلوه يف العطلة ال�صيفية،وتكليف آ
وال�صغاء باهتمام.
الخرين اال�ستماع إ
 عر�ض اجلملة (�صفك جميل فحافظ على نظافته) على بطاقة ،وقراءتها ،و �إخفاءاجلزء أ
الول (�صفك جميل) وتكليف الطلبة و�ضع بداية اجلملة ،و�إنتاج جمل
جديدة حتاكي النمط.
 اال�ستماع �إىل الطلبة  ،مع التعزيز والت�صويب. مناق�شة الطلبة يف املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة آالتية� :أن�صح ،مقتدي ًا.
�أكتب
 تهيئة الطلبة من خالل اجللو�س ال�صحيح ،وحت�ضري �أدوات الكتابة ،وقراءة الدر�س. حتديد التدريب و�إبراز الهدف منه. تق�سيم الطلبة جمموعات ،وتوزيع فقرات الدر�س عليها ،وتكليف بع�ضها ا�ستخراجالخر ا�ستخراج الكلمات التي تبد�أ
الكلمات التي تبد�أ بالالم ال�شم�سية ،والبع�ض آ
بالالم القمرية ،وعر�ضها على ال�سبورة يف جدول.
 عر�ض كلمات التدريب الثاين (�رشح � ،شجرة ،جملة  ،التلميذ ،املعلم ،قر�أ،ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4أحتدث ،منوذج رقم (� )5أكتب.
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كتب ،ر�سم  ،الدر�س) ولفظها ،وتثبيتها على ال�سبورة ،ثم
توزيع بطاقات املعادالت الريا�ضية على جمموعات الطلبة
(بطاقة لكل جمموعة) للبحث عن الكلمات التي توافقها،
لتكوين جمل مفيدة ،وكتابتها كما يف املثال املعطى ،وعر�ض
احلل �أمام الطلبة.
 عر�ض الن�ص املعد للكتابة ،وقراءته  ،وتدريب الطلبة علىكتابته على ال�سبورة
المالء املنظور ،وت�صحيح
 �إمالء الن�ص على الطلبة بطريقة إدفاترهم وتقدمي التغذية الراجعة.
 تكليف الطلبة اختيار كلمة من الن�ص وا�ستخدامها يف جملة مفيدة. تنفيذ الطلبة حل التدريبات يف كتبهم ،ومتابعة حلولهموت�صحيحها �أو ًال ب أ�ول ،مع التعزيز والت�صويب.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

� -رضورة ت�سطري جزء من ال�سبورة ب�شكل دائم؛ لدر�س الكتابة.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أحتدث لزمالئي عما فعلته يوم �أم�س.� -أ�ضع دائرة حول الكلمات التي تبد�أ بالالم القمرية :الكتاب ،القلم ،ال�صف ،املدر�سة.

�إثراء

 �أتذكر حديث ًا �رشيف ًا يحث على النظافة. �أتذكر ثالث كلمات تبد�أ بالالم ال�شم�سية ،وثالث كلمات تبد�أ بالالم القمرية.� -أ�ضيف الالم ال�شم�سية �أو القمرية ،ثم �أقر�أ  :جديد� ،سوق  ،تالميذ ،علب.

 املالحظة� /س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

ال�سالمية ,اجلزء الثاين ,الدر�س أ
الول ,النظافة ,ال�صف الثاين.
 الرتبية إ -مع الريا�ضيات ,الوحدة الثانية ,اجلمع ,ال�صف الثاين.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -البطاقات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س أالول ,تدريبات القراءة ,التدريب ( .)8/8
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س العا�رش ,الكتابة. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الع�رشين ,الكتابة ,التدريب الثاين.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 -خجل بع�ض الطلبة من الوقوف �أمام زمالئهم والتحدث �إليهم .
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الدر�س أ
الول العودة �إىل املدر�سة ( أ�ن�شد ,أ��ستمع و أ�جيب )

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
 يقر�أ �أبيات الن�شيد (مدر�ستي) ب�صوت منغم. يتعرف معاين املفردات آالتية :ال�شوق ،بذور اخلري ،دروب العز ،ما �أبهاك،
املجد ،يرعاك ،أ
الويل.
 يتعرف أالفكار الرئي�سة للن�شيد.
 يبينّ واجبه نحو مدر�سته. يحفظ الن�شيد.الن�شاد
 يراعي مهارات إ�أ�ستمع و�أجيب
التية :أ
 يتعرف معاين املفردات آالويل� ،إربد ,دم�شق� ،إخال�صها ،ك�سب الثقة،
املجتمع املحلي  ،تكرمي ًا جلهودها ،و�سام الرتبية� ،أمانة عمان.
 يتعرف أالفكار الواردة يف الن�ص (زينب �أبو غنيمة).
 تنمو لديه القيم واالجتاهات آالتية :تقدير قيمة العمل ،تقدير دور املر�أة يف عملية
ال�صغاء باهتمام وتركيز.
الخال�ص يف العمل  ،إ
التنمية ،إ
 -يعيد رواية الن�ص.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

ال�شوق ،بذور اخلري ،دروب العز ،ما �أبهاك ،املجد ،يرعاك ،أ
الويل� ،إربد ،دم�شق،
�إخال�صها ،ك�سب الثقة ،املجتمع املحلي ،تكرمي ًا جلهودها ،و�سام الرتبية � ،أمانة عمان.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� :أ�سئلة و�أجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،الق�صة.
العمل اجلماعي /املناق�شة.
التفكري الناقد /التحليل.
�أن�شد
 تهيئة الطلبة بطرح �أ�سئلة مثرية للتفكري ,من مثل :ماذا لو مل يكن هناك مدار�س؟ عر�ض الن�شيد مكتوب ًا �أمام الطلبة ،وقراءته ب�صوت وا�ضح وم�سموع . تكليف الطلبة قراءة الن�شيد. مناق�شة الطلبة يف معاين املفردات آالتية :ال�شوق ،بذور اخلري ،دروب العز  ،ما
�أبهاك ،املجد ،يرعاك ,ب أ��ساليب متنوعة ,من مثل :ا�ستخدامها يف جمل ،التمثيل.
والجابة عن � ؤ
س�ال الدر�س للتو�صل �إىل
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة إالفكرة العامة للن�شيد ،أ
والفكار الرئي�سة ،والقيم واالجتاهات آ
التية :ال�شوق
�إىل املدر�سة .اجلد واالجتهاد .تقدير الدور الذي تلعبه املدر�سة.
 تدريب الطلبة على حفظ الن�شيد بيت ًا بيت ًا ،ومراعاة مهارات التعبري احلركي. اال�ستماع ملن يحفظ الن�شيد  ،مع التعزيز والت�صويب.�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة من خالل الن�شيد �أو ذكر �آيات و�أحاديث �رشيفة حتث على طلب العلممن مثل :قال عليه ال�سام" :طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم".
ال�صغاء ب�شكل
 �رسد الدر�س على �شكل ق�صة ت�ستثري اهتمام الطلبة وحتفيزهم على إجيد.
 -قراءة الن�ص (زينب �أبو غنيمة) ب�صوت وا�ضح وم�سموع.

.

.

 تو�ضيح معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدةالتية :أ
آ
الوىل� ،إربد دم�شق� ،إخال�صها ،ك�سب الثقة ،املجتمع
املحلي ،تكرمي ًا جلهودها ،و�سام الرتبية � ،أمانة عمان.
والجابة على �أ�سئلة
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،إالدر�س؛ للتو�صل �إىل الفكرة العامة لن�ص اال�ستماع ،أ
والفكار
الرئي�سة ،والقيم واالجتاهات آ
التية� :أ -تعرف �أ�سماء بع�ض
املدن أ
الردنية والعربية .ب� -أهمية العلم .ج -دور املر�أة يف
الخال�ص يف العمل.
ال�سهام يف عملية التنمية .د� -أهمية إ
إ
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد من مثل :ما ر�أيك يف زينب �أبو غنمية؟ماذا تعلمت منها؟
 -تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص (زينب �أبو غنيمة) ب�شكل مت�سل�سل.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 توظف املواد يف ال�صف لتوليد حركات �إيقاعية.العادة� ,سواء �أكان ذلك يف حالة
 هناك حاجة �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب إالقراءة �أو اال�ستماع ,إلتاحة الفر�صة للمحاكاة ال�صوتية أ
الدائية
للوحدات اللغوية.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6أن�شد و�أحفظ ،منوذج (� )7أ�ستمع و�أجيب ،منوذج
(� )8أ�ستمع و�أجيب.
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أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 بطء بع�ض الطلبة يف القراءة واحلفظ. قلق وخوف من تقدمي الن�شيد. -خجل من ا�ستخدام احلركات اجل�سدية.

أ�ن�شد :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

�سمي عنوان الن�شيد.
 �أ ّ �أردد �أبيات الن�شيد ب�صوت م�سموع. �أ�ستخرج من الن�شيد عبارة تت�ضمن دعاء للمدر�سة.�سمي �أول معلمة �أردنية.
 �أ ّ�سمي املدينة التي ولدت فيها.
� -أ ّ

�إثراء

 �أ ّيحث على طلب العلم.
تذكر �آية �أو حديث َا �رشيف ًا ّ
تذكر ا�سم دولة عربية ي�سافر الطلبة أ
 �أ ّالردنيون �إليها إلكمال درا�ستهم.
تذكر ا�سم دولة عربية ي أ�تي طلبتها �إىل أ
 �أ ّالردن إلكمال درا�ستهم.
 املالحظة� /س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

ال�سالمية ,اجلزء الثاين ,الدر�س أ
الول ,النظافة ,ال�صف الثاين.
 الرتبية إ الريا�ضيات  ,الوحدة الثانية ,اجلمع ,ال�صف الثاين.والتحدث �إليهم .
 -خجل بع�ض الطلبة من الوقوف �أمام زمالئهم ّ

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س أالول,اال�ستماع.
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,الكتابة,التدريب (.)2
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الدر�س الثاين وجبة الفطور ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (وجبة الفطور) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يقر�أ كلمتني مع ًا مراعي ًا الو�صل.تت�ضمن النداء قراءة ممثلة للمعنى.
 يقر�أ جملة �إن�شائيةّ
 يقر�أ جم ًال خربية مراعي ًا التوقف عند الفا�صلة والنقطة.
 يف�رس املفردات آالتية( :النافذة� ،رضوري ,وقاية� ،أثنى ،ن�شيط ،وجبة ,الغذاء).
 يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.
 يبني �أهمية الغذاء ووجبة الفطور للج�سم. -يبني ر�أيه يف موقف حممد.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

النافذة � ،رضوري ،وقاية� ،أثنى ،ن�شيط  ،وجبة ,الغذاء.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي،
التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة .التفكري الناقد /التحليل
أ
 تهيئة الطلبة للدر�س بذكر مقولة (العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم) ،وطرح بع�ض ال�سئلةالتمهيدية,من مثل :هل تناولت فطورك اليوم؟ ماذا حتب �أن تتناول يف وجبة الفطور؟ ما فائدة
الن�سان؟
الغذاء جل�سم إ
 عر�ض �صورة الدر�س و �إدارة نقا�ش حولها. قراءة املعلم الدر�س قراءة قدوة ملون ًا ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق والنمط اللغوي. متابعة انتباه الطلبة لقراءة املعلم با�ستمرار.أ
آ
 تدريب الطلبة �ضمن جمموعات على قراءة المناط اللغوية وال�صيغ اللفظية التية :موا�ضعنحو �صحيح يف اجلملتني"جل�س اجلميع" و" وجبة الفطور" بعر�ضها على بطاقات
الو�صل على ٍ
أ
الن�شائية" �أجل يا حممد" التي تت�ضمن
وقد حددت عليها موا�ضع الو�صل بال�سهم .اجلملة إ
موا�ضع التوقف" الفا�صلة والنقطة" يف اجلمل
النداء ,مع مراعاة التنغيم ال�صوتي يف النداء.
اخلربية املعطاة ,مع مراعاة أ
الداء القرائي.
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة (حماكاة) مع مراعاة التقومي التكويني. تق�سيم الطلبة جمموعات لتف�سري معاين املفردات الواردة يف الدر�س  ،املجموعة أالوىل:
ت�صل الكلمة مبعناها .املجموعة الثانية :ت�ستخرج من در�س القراءة كلمة مبعنى (مدح).
املجموعة الثالثة :ت�ستخدم الكلمات آ
التية يف جمل مفيدة (ن�شيط ،وجبة  ،الغذاء).
املجموعة الرابعة :حتدد الكلمة املخالفة يف املعنى لبقية الكلمات.
 عر�ض كل جمموعة عملها �أمام الطلبة ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز. التو�صل �إىل أأ
أ
الفكار الرئي�سة باحلوار واملناق�شة ,و�إجابة �أ�سئلة الدر�س ليتم ت�كيد �برز القيم
واالجتاهات أ
والفكار آ
التية:
 �أهمية الغذاء ووجبة الفطور جل�سم إالن�سان .ـ الن�شاط واال�ستيقاظ باكراً .ـ �رضورة جتديد التهويةودخول �أ�شعة ال�شم�س �إىل املنزل -.االنتظام يف تناول وجبة الفطور.
 طرح بع�ض أال�سئلة اال�ستنتاجية,من مثل :ملاذا رف�ض حممد تناول الطعام؟ ـ �إذا كنت مكان حممد،فهل تفعل مثله؟ -تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة والقدرة على �إ�صدار احلكم بطرح ال� ؤس�ال آ
التي:
ما ر�أيك يف موقف حممد؟ ملاذا؟ ـ قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات.

..

معلومات �إ�ضافية للمعلم

.

..

 يق�سم الغذاء ثالث جمموعات ,هي :جمموعة الطاقة ,وت�شمل الكربوهيدرات (الن�شوياتوال�سكريات والدهون) والربوتينات .جمموعة البناء ,وت�شمل املواد الربوتينية (م�صادر حيوانية
ونباتية) .جمموعة الوقاية من أالمرا�ض ,وت�شمل أ
(المالح املعدنية والفيتامينات).
اجلمل إالن�شائية :ت�شمل النداء ،والتعجب ،واال�ستفهام ،أ
والمر  ،والنهي ،والتمني  ،واملدح والذم,و....
اجلمل اخلربية :هو ما احتمل ال�صدق �أو الكذب ح�سب مطابقته للواقع �أو عدم مطابقته له.

.

ملحق (� )1أدوات التقومي منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي ,منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي.

26

الطلبة.القراءة.
الطلبة يف
بع�ضبع�ض
م�ستوىلدى
يف القراءة
�ضعفتدين
 -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أقر�أ مراعي ًا الو�صل� :أفراد أال�رسة� ،أ�شعة ال�شم�س
هيا.
هياّ ،
� -أقر�أ ب�صوت منا�سبّ :

�إثراء

والدي� ,آية من �سورة النحل تبينّ �أهمية الع�سل وفائدته.
 �أ�ستخرج مب�ساعدة معلمي �أوّ
 �أكمل:من �أغذية جمموعة الطاقة؛ أ
الرز ،و…
من �أغذية جمموعة البناء اللحوم ،و….
من �أغذية جمموعة الوقاية؛ الفواكه ،و……..

..
.

 التقومي املعتمد على أالداء ـ �س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

الول ,احلاجات أ
 الرتبية الوطنية ,ال�صف أال�سا�سية (الغذاء).
ال�سالمية ,ال�صف أ
الول� ,آداب تناول الطعام وال�رشاب ,در�س  1و2
 الرتبية إ الرتبية املهنية ,ال�صف الثاين ,وجبة الفطور ,مواعيد تناول الوجبات.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات كلمات وجمل� ،صور  ،القر�آن الكرمي .املو�سوعة العلمية للمواد الغذائية.للطالب
 -القر�آن الكرمي  ،كتب العلوم العامة والرتبية املهنية.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين والع�رشين ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين والع�رشين ,الن�صو�ص امللحقة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س اخلام�س ع�رش ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين والع�رشين ,معاين الكلمات ,التدريب (.)1

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 اخللط بني همزتي الو�صل والقطع وعدم القدرة على التفريقبينهما يف اللفظ.
 �صعوبة يف التلوين ال�صوتي مبا يتنا�سب وال�سياق والنمطاللغوي يف �أثناء أ
الداء القرائي.
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الدر�س الثاين وجبة الفطور ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 ي ؤ�لف من الكلمات ( :حول،جل�س ،املائدة ،اجلميع) جملة بنمط مو�صوف. يحلل اجلمل املعطاة �إىل عنا�رصها. يتعرف الكلمة التي فيها الالم القمرية. ي�ستخدم الظرف املنا�سب( :خلف ،فوق ،حول ،حتت� ،أمام) ليتم معنى اجلملة. يتعرف معنى املفردتني آالتيتني ( :اعتدل  ،حتلق).

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

الالم القمرية ،اعتدل ،يطوف  ،حتلق.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي،
التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة / .التحليل العمل اجلماعي /التعلم التعاوين.
 التهيئة :الربط بني در�س القراءة والتحليل والرتكيب بتكليف الطلبة قراءة الفقرة الثانيةمن الدر�س.
 حتديد التدريب ،و�إبراز الهدف منه. كتابة الكلمات (حول ،جل�س ،املائدة ،اجلميع) على بطاقات تق�ص على منط �أ�شكالهند�سية ،وعر�ضها �أمام الطلبة.
 تثبيت النمط املطلوب حماكاته على ال�سبورة (دائرة ،مربع ،مثلث ،م�ستطيل). تكليف الطلبة حماكاة النمط بو�ضع أال�شكال املت�شابهة �أ�سفل بع�ضها ،ثم كتابة اجلملة
املكونة يف امل�ستطيل وقراءتها.
 عر�ض جملة (ا�ستيقظت رمي ) على بطاقة.أ
 حتليل اجلملة �إىل عنا�رصها (فعل وفاعل) بف�صل كل كلمة على بطاقة وعر�ضها �مامالطلبة� ،أو تلوين كل كلمة بلون خمتلف.
 كتابة �أمثلة التدريب الثاين على بطاقات وتوزيعها على جمموعات الطلبة  ،وتكليفهمحتليلها �إىل عنا�رصها كما يف املثال املعطى ،وعر�ضها �أمام الطلبة.
أ
 تدريب الطلبة على نطق الالم القمرية نطق ًا �صحيح ًا بعر�ض جملة ( يف ال�صباح �تناولوجبة الفطور) على ال�سبورة �أو على بطاقة.
 قراءة اجلملة من .قبل املعلم قراءة �صحيحة ,وتكليف الطلبة و�ضع دائرة حول الكلمةالتي فيها الالم القمرية ،و�إعطاء �أمثلة �أخرى من الطلبة.
 تدريب الطلبة على توظيف �أمناط لغوية متعلمة ت�شمل الظروف (خلف ،فوق ،حول،حتت� ،أمام) يف مواقف حياتية ميرون بها وكتابتها بعر�ض املثال آ
التي(جل�س اجلميع
حول املائدة) على ال�سبورة وقراءته ،وتكليف الطلبة �إكمال اجلمل املعطاة مبا ينا�سبها مما
يف ال�شكل املجاور( .يكون الطلبة جم ً
ال جديدة حتوي ظروف ًا �أخرى).
أ
أ
 تو�ضيح معنى املفردتني( :اعتدل ،حتلق) ب إ�عطاء املرادف� ،و متثيل املعنى� ،و و�ضعالكلمة يف جملة.
 ت أ�كيد القيم واالجتاهات يف �أثناء تنفيذ التدريبات,من مثل املحافظة على ال�صالة و… تنفيذ الطلبة التدريبات يف كتبهم املدر�سية ,وتقدمي امل�ساعدة ملن يحتاجها ,مع املتابعةوالت�صحيح وتقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 عنا�رص اجلملة الفعلية الفعل والفاعل ,وقد يتعدى �إىل املفعول به ليتم معناه� ,أما عنا�رص اجلملةاال�سمية فهي املبتد�أ واخلرب -.الالم الفمرية هي التي تلفظ وتكتب ,والالم ال�شم�سية هي التي
تكتب وال تلفظ -.همزة الالم القمرية وال�شم�سية همزة و�صل.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (.)3
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أعيد ترتيب الكلمات ألكون جملة مفيدة� ,أكتبها ثم �أقر�أها.رمي � ،صوت �،سمعت ،والدتها.
 �أكمل اجلمل آالتية مبا ينا�سبها من الظروف (بني  ،فوق � ،أمام):
يجل�س علي … �أحمد وحممد .يقف املعلم ..الطالب .الكتاب  ..الطاولة.

�إثراء

 �أ�ضع خط أ� حتت الالم القمرية وخطني حتت الالم ال�شم�سية يف ما ي أ�تي :أ
ملت �أ�شعة ال�شم�س ون�سمات الهواء النقية املكان.
 �أحلل اجلملة آالتية �إىل عنا�رصها:
�رشب الولد احلليب.

 -املالحظة ـ �س ّلم التقدير.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 اخللط بني همزتي الو�صل والقطع ,وعدم القدرة علىالتفريق بينهما يف اللفظ.
� -صعوبة يف توظيف الظروف يف مكانها املنا�سب.

التكامل ا ألفقي

الول ,أ
 الريا�ضيات ،ال�صف أ(ال�شكال الهند�سية).
 الرتبية املهنية ،ال�صف الثاين( ،مواعيد تناول الوجبات).التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات كلمات وجمل.للطالب
 أاللوان  ،املق�ص  ،الكرتون.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين والع�رشين ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
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الدر�س الثاين وجبة الفطور ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يوظف عبارات ال�شكر والرتحيب والتهنئة والوداع يف مواقف حياتية متنوعة. يعرب �شفوي ًا بلغة �سليمة ومفردات دالة عن �شيء �أعجبه يف در�س القراءة. ينتج ثالث جمل ا�ستفهامية حول �أحداث الدر�س.(ال�صغاء باهتمام ،اجللو�س ال�صحيح.) …،
 يتحلى ب�آداب التحدث إ�أكتب
 يختار الكلمة املنا�سبة من الكلمات املعطاة ,ويكتبها. يكون جم ًال من كلمات ,ويقر�أها .
 -مييز التاء املربوطة من الهاء ,ويكتبها.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة � ،أن�شطة القراءة املبا�رشة  ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة / .التمثيل ،العمل اجلماعي
�أحتدث
 التهيئة بطرح أالتية :هل حتب م�ساعدة آ
ال�سئلة آ
الخرين؟ ـ �صف �شعورك لقرب
حلول العيد .ـ هل تتمتع بروح ريا�ضية عند فوز �صديقك يف امل�سابقة؟
 قراءة التدريب  ،و�إبراز الهدف منه. عر�ض عبارات التهنئة والرتحيب وال�شكر والوداع على بطاقات  ،وتو�ضيحاملعنى العام لها.
الدوار بني الطلبة :أ
 توزيع أالول ميثل املوقف ال�سلوكي يف اجلملة .ـ والثاين
ال ,الطالب أ
يخاطبه بالعبارة املنا�سبة للموقف .مث ً
الول يقول � :أقول ألخي يف
العيد … :الثاين يكمل قائ ً
ال  :كل عام و�أنت بخري .وهكذا حتى نهاية التمرين.
 �إعادة أالدوار بني جمموعات �أخرى لتثبيت املفاهيم لدى الطلبة.
 قراءة الطلبة فقرات الدر�س بالتناوب. فتح املجال للطلبة للتحدث حول �شيء �أعجبهم يف الدر�س ,مع تقدمي بع�ضوال�صغاء اجليد،
التعليمات( :من مثل االلتزام بالوقت املخ�ص�ص للحديث ،إ
واحرتام �آراء آ
الخرين،و …).
 تكليف طالبني تنفيذ مهارة املحادثة حول �أحداث در�س القراءة؛ �أحدهما يقرتح� ؤ
س�ا ًال والثاين يجيب عنه.
�أكتب
التهيئة املنا�سبة باجللو�س ال�صحيح وحت�ضري �أدوات الكتابة.
 عر�ض الكلمات (النقية  ،هيا ،بانتظام) على بطاقات� ،أو كتابتها على ال�سبورةبلون خمتلف.
 تق�سيم الطلبة ثالث جمموعات؛ ت أ�خذ كل جمموعة جملة وتبحث عن الكلمةاملنا�سبة وتكتبها.
 عر�ض �إجابات الطلبة ومناق�شتها.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )4و (.)5
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 كتابة كلمات اجلملتني الواردتني يف التدريب الثاين علىبطاقات وتوزيعها على الطلبة.
 يعاد ترتيب الكلمات لتكوين جملة جديدة؛ فيقف الطالبالذي يحمل بطاقة الكلمة أ
الوىل ثم الثاين بالرتتيب ,وهكذا
�إىل �أن تكتمل اجلملة .ثم قراءة اجلملة امل ؤ�لفة ب�صوت مرتفع.
 كتابة احلروف ( ـة ،ـه  ،ة) على ال�سبورة �أو على بطاقاتوعر�ضها �أمام الطلبة.
 تكليف الطلبة كتابة اجلزء الناق�ص من الكلمات ،وقراءتها. تنفيذ الطلبة التدريبات يف كتبهم مع متابعة الت�صحيح ،وتقدميالتغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 -الربط بني مهارات القراءة والكتابة والتحدث يرثي التعلم.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر موقف ًا من الدر�س مل يعجبني. �أ�ضع ( ـة ،ـه ،ة  ،ه) يف الفراغ.أ
ال�رس …  ،النقيـ……� ،.شفا… ،..اللـ….
س�ا ًال حول أ
 �أ� أس�ل زملي � ؤال�شخا�ص الذين قابلهم يف طريقه �إىل املدر�سة .

�إثراء

 �أو�ضح �أمام زمالئي �أهمية تهوية املكان ودخول �أ�شعة ال�شم�س �إليه. �أ�ستخرج من الن�ص كلمات تنتهي بـ (ـة ،ة  ،ـه)  ،و�أكتبها. �إذا �أردت �أن �أ� أس�ل زميلي حول �شيء يحبه� ،أقول........: املالحظة ـ �س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 الرتبية الوطنية :ال�صف أالول ،النظافة والرتتيب والنظام.
 -الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ،ترتيب الفرا�ش � ،أطعمة مفيدة لل�صحة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات كلمات وجمل.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين والع�رشين ,تدريبات القراءة ,التدريب ( .)8 /2 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين والع�رشين ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/8

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �ضعف لدى بع�ض الطلبة يف حتديد ال�شيء الذي �أعجبهم يف الدر�س. �صعوبة يف طرح �أ�سئلة ب�صيغ �صحيحة (�إذ ي ؤ�خر �أداةال )  ،وال يراعي أ
اال�ستفهام مث ً
الداء يف الطرح.
 اخللط بني التاء املربوطة والهاء يف الكتابة (عدم االلتزام بو�ضعالنقطتني يف مكانهما املنا�سب).
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الدر�س الثاين وجبة الفطور ( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة جهرية �صحيحة. يتعرف معنى (غالم ،يليك). يفهم املعنى العام للحديث النبوي ال�رشيف. يذكر �آداب تناول الطعام ،ويعمل بها. يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف غيب ًا ،ويلقيه �أمام زمالئه.�أ�ستمع و�أجيب
 يتعرف معاين املفردات آالتية :قناة ،م�شكلة ،التجول ،العبث.
 يحلل الن�ص �إىل أالفكار الرئي�سة.
 يعيد رواية الن�ص بت�سل�سل. يحافظ على ال�شجرة  ،وعلى ممتلكات غريه. -يراعي �آداب اال�ستماع (النظر �إىل املتكلم ،عدم مقاطعة احلديث… ).

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

�أحفظ :غالم ,يليك.
�أ�ستمع و�أجيب :قناة  ،م�شكلة  ،التجول ،العبث.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

�أحفظ
س�ال آ
 التهيئة بطرح ال� ؤالتي  :من يحفظ دعاء تناول الطعام؟ اذكره.
 عر�ض احلديث النبوي ال�رشيف مكتوب ًا على ال�سبورة �أو بطاقة �أمام الطلبة ،وقراءتهب�صوت وا�ضح وم�سموع.
 مناق�شة الطلبة باملفردات( :غالم :الولد الذي مل يبلغ احللم)( ،يليك :بجانبك). مناق�شة الطلبة يف املعنى العام للحديث ال�رشيف ,ليتم التو�صل �إىل �آداب تناول الطعام. تدريب الطلبة على حفظ احلديث ال�رشيف �ضمن جمموعات �إىل �أن يتم حفظه. اال�ستماع للطلبة وهم يلقون احلديث غيب ًا مع الت�صويب والتعزيز. �إجابة الطلبة عن ال� ؤس�الني؛ لتثبيت الفكرة يف �أذهانهم.
�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة وت�شويقهم للدر�س بطرح أال�سئلة آ
التية:
 هل ذهبت يف رحلة �إىل �إحدى أالماكن ال�سياحية؟ ـ �إىل �أين ذهبت؟ وب�صحبة
من؟ ـ �صف �شعورك و�أنت ت�شاهد أ
الماكن اجلميلة.
 قراءة املعلم الن�ص ب�صوت م�سموع ،و�إعادته مرات عدة �إذا دعت احلاجة. مناق�شة معاين املفردات آالتية( :قناة  /م�شكلة ،التجول ،العبث)  .من خالل
�إعطاء املرادف �أو التمثيل �أو و�ضعها يف جملة.
 حتليل الن�ص �إىل �أحداثه و�أفكاره آالتية :التغني بجمال الطبيعة ،اال�ستئذان،
املحافظة على ال�شجرة� ،شكر امل�ضيف� ،شكر اهلل على نعمه ،وذلك مب�شاركة
الطلبة جميعهم.
أ
 تكليف الطلبة مب�ساعدة املعلم حتديد بع�ض الماكن ال�سياحية على اخلريطة. �إف�ساح املجال للطلبة للحديث عن م�شاهداتهم يف �إحدى أالماكن ال�سياحية.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )6و (. )7
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نحو مت�سل�سل ,مع
 تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص على ٍمراعاة اللغة ال�سلمية.
الجابة عن �أ�سئلة الدر�س مع الت�صويب والتعزيز وتقدمي
 إالتغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قراءة ن�ص اال�ستماع للطلبة �أكرث من مرة يف حالة التدريب علىاملهارات.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 بطء بع�ض الطلبة يف القراءة واحلفظ. قلق وخوف من تقدمي الن�شيد. -خجل من ا�ستخدام احلركات اجل�سدية.

أ�حفظ :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أذكر �آداب تناول الطعام. ماذا ا�شرتط �صاحب املزرعة على الطالب؟والثرية يف أ
الماكن ال�سياحية أ
 �أذكر بع�ض أالردن.

�إثراء

 �أذكر دعاء تناول الطعام. �أذكر دعاء االنتهاء من تناول الطعام. �أذكر العبارة أالخرية يف ن�ص اال�ستماع.
الماكن ال�سياحية أ
 كيف نحافظ على أوالثرية؟
 ما واجبنا جتاه امل�ضيف؟ كيف ن�شكر اهلل على نعمه؟ املالحظة ـ �س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 الرتبية املهنية ,ال�صف الثاين� ,أطعمة مفيدة لل�صحة.الول ,احلاجات أ
 الرتبية الوطنية ,ال�صف أال�سا�سية (الغذاء).
 العلوم العامة ,ال�صف أالول ,النباتات.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -احلا�سوب  ،اخلريطة.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س اخلام�س  ,الن�صو�ص امللحقة� ,أن�شطة. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين والع�رشين ,اال�ستماع.
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الدر�س الثالث أ��سناين البي�ضاء ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (�أ�سناين البي�ضاء) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يلفظ كلمات مظهراً �صوت املد فيها. يلفظ الكلمات ( اهلل ،هذه  ،ذلك  ،الرحمن) منتبه ًا �إىل احلرف الذي ينطق وال يكتب.يف�رس معاين املفردات آ
تطبق ،املحافظة.) … ،
التية( :هن أ�ت ،تع ّلمناّ ،
 يظهر حركة حرف الدال يف كلمة عبداهلل ح�سب و�ضعها يف اجلملة يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.
أ
 -يبني كيف يهتم ب��سنانه بلغة ب�سيطة.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

هن أ�ت ،تعلّمنا،املحافظة ،فرح ،تطبق.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة ،التعلم التعاوين ،أ
التعلم أ
اللعاب ،التدري�س املبا�رش� :أن�شطة القراءة ،العمل يف
الكتاب املدر�سي ،التدريب ـ التفكري الناقد
أ
 تهيئة البيئة ال�صفية بعر�ض �صور (احتفال ،توزيع �شهادات  ،م�كوالت متنوعة� ،سيدة�أ�سنان) على جدران ال�صف.
 تهيئة الطلبة من خالل ا�ستثارة اخلربات ال�سابقة والتجوال يف معر�ض ال�صور ,ثم طرح�أ�سئلة متنوعة ومثرية للتفكري .ما ال�صورة التي �أعجبتك؟ ملاذا ؟ من �شاهد برناجم ًا ثقافي ًا؟
ما هو؟ ثم مناق�شة �صورة الكتاب.
 عر�ض الدر�س مكتوب ًا بخط منا�سب على قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية. قراءة املعلم الدر�س كام ًال ،ملون ًا يف ال�صوت ومراعي ًا عالمات الوقف ،مع متابعة
ا�ستماع الطلبة وانتباههم.
 اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة وت�صويبها ,مع متثيل اجلزء الذي ُيقر�.أ تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية بت�سجيل �أ�صواتهم ،مع الرتكيز
(�ض � ،ضا) ،و�إظهار �صوت املد يف كلمات من مثل
على حركة احلرف عند نطقه َ
( ن�شاط ،م�رسور  ،تقدير) ،والتوقف عند احلرف الذي ينطق وال يكتب يف الكلمات
(اهلل ،هذه ،ذلك ،الرحمن) وحركة حرف الدال يف كلمة عبداهلل يف مواقع خمتلفة،
و�صوت الطالب عند قراءة اجلملة (علينا �أن ننظف �أ�سناننا مرتني كل يوم).
 يف �أثناء اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة ,يتم التوقف عند املفردات أ(هن�ت ،تعلّمنا،املحافظة ،رجع،
أ
فرح ،تطبق ،حزين ،منده�ش) وتف�سريها بالتمثيل �أو اللعب مبطابقة ال�شكال الهند�سية.
 تق�سيم الطلبة جمموعات وتوزيع تدريبات (�أف�رس كلمات) مع تو�ضيح كيفية العمل. عر�ض �إجنازات الطلبة على ال�سبورة ومناق�شتهم فيها.الفكار الرئي�سة باحلوار واملناق�شة و�إجابة أ
 حتليل الدر�س والتو�صل �إىل أال�سئلة؛ إلبراز
أ
القيم واالجتاهات آ
التية :فرح الطلبة بيوم الن�شاط ،فقرات يوم الن�شاط� ،همية الربامج
أ
الثقافية ،طرق املحافظة على ال�سنان� ،رضورية تطبيق ما نتعلمه.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 �أمرا�ض أال�سنان :ت�سو�س أال�سنان� ،أمرا�ض اللثة ،ت�ساقط أال�سنان ت�سو�س أال�سنان :ينتج عندما تتلف أالن�سجة اجلامدة بفعل أالطعمة احلم�ضية التي تكون البكترييا يف الفم. ن�صائح ب�سيطة للمحافظة على أال�سنان:جتنب أالطعمة التي تلت�صق أ
بال�سنان,خا�صة احللوى والفاكهة املجففة.
اتباع عادات غذائية �صحيحة تت�ضمن تناول الفاكهة واخل�رضاوات واخلبز أ
واللبان ومنتجاتها واللحم و
أال�سماك و الدجاج).
جعل الفم رطب ًا ب�رشب كميات من املاء.
جتنب أالطعمة الكربوهيدراتية القابلة للتخمر ،من مثل ال�شيب�س والفطائر.
غ�سل أال�سنان وتنظيفها بطريقة �صحيحة.

..
..
.

ملحق (� )1أدوات التقومي:منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي ,منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي.
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الطلبة.القراءة.
الطلبة يف
بع�ضبع�ض
م�ستوىلدى
يف القراءة
�ضعفتدين
 -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أر�سم ,على برنامج الر�سم يف احلا�سوب� ,أ�سنان ًا و �ألونها. �أنطق احلرف واحلركة مع ًا.َ�س ُ�س �س ِ ع َ ُع ع ِ ك َ ُك ك ِ
 �ألفظ الكلمات آالتية :رجع ،فرحا ،قال � ،أجاب
 �أق ّلد �صوت أال�سد بقراءة اجلملة آ
التية  :يا عبد اهلل � :أ�سناين بي�ضاء.
 �ألفظ ,ثم �أ�صل الكلمة يف ال�سطر أالول مبثلها يف ال�سطر الثاين:
أ
تطبق
ال�سنان بي�ضاء عبد اهلل
أ
ال�سنان
بي�ضاء عبد اهلل تطبق

�إثراء

 �أقر�أ ب�صوت م�سموع اجلملة آيابني �أن
التية :هن أ�ته والدته ب�شهادته ,وقالت� :آمل ّ
تطبق ما تعلمته من الربنامج الثقايف.
 �أ�ستخرج من الن�ص كلمات فيها حرف الفاء. �أ�ستخرج من الن�ص كلمات فيها حرف ينطق وال يكتب.�صمم �شهادة تقديرية على برنامج الر�سم يف احلا�سوب.
� -أ ّ

 �سلم التقدير (. )1التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.ال�سالمية :ال�صف أ
الول ,الدر�س ال�سابع والع�رشون ,اهلل اخلالق.
 الرتبية إأ
أ
 الريا�ضيات :ال�صف الول ,الوحدة الثامنة ,ال�شكال الهند�سية.الول ,الوحدة أ
 العلوم :ال�صف أالن�سان و�صحته.
الوىل ,ج�سم إ
الول ,الوحدة الثالثة ,أ
 الرتبية االجتماعية والوطنية  :ال�صف أالدوات اخلطرة.
الول ,العناية أ
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,احللوى وال�سكاكر ,ال�صف أبال�سنان.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 لوحة � ،شهادات تقديرية  ،احلا�سوب.الطالب
 -بطاقات الدر�س و�صورة.

املادة املحو�سبة

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ,الن�صو�ص امللحقة. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ,معاين الكلمات ,التدريب (.)1

 بطء القراءة عند بع�ض الطلبة. حذف بع�ض الكلمات �أو �أجزاء من الكلمة املقروءة. قلب أالحرف �أو تبديلها.
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الدر�س الثالث أ��سناين البي�ضاء ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يحلل الكلمات آالتية (حلب  ،معان ،ده�ش� ،رسد) �إىل حروف ومقاطع.
 يركب من احلروف واملقاطع كلمات جديدة ويقر�أها. ي�ستخدم حروف اجلر آالتية (من �إىل  ،عن  ،على) يف مكانها املنا�سب.
 يولف جملة مفيدة من كلمات مبعرثة. يوظف النمط اللغوي آالتي :يوم الن�شاط( .امل�ضاف وامل�ضاف �إليه) يف مواقف حياتية.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
حلب ,معان ،ده�ش� ،رسد

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

تهيئة الطلبة بقراءة الدر�س وطرح �أ�سئلة متنوعة ومثرية للتفكري,من مثل :ملاذا �أخذ عبد اهلل
�شهادة تقدير؟ هل طبق عبد اهلل ما تعلمه من الربنامج الثقايف؟ كيف ؟ ما الفقرة التي
عدد كلماتها ثالث ع�رشة كلمة.
 قراءة التدريب أالول و�إبراز الهدف منه ,ثم حل مثال عليه.
 عر�ض بطاقة كلمة حلب وقراءتها ،ومناق�شتها بتو�ضيح معناها وو�ضعها يف جملة مفيدة. حتليل كلمة حلب بتقطيع البطاقة باملق�ص �إىل حرف ومقطع (حـ ل ب) ثم ف�صل وو�صلالبطاقتني مع القراءة بطريقة اللعب.
 كتابة الكلمة على ال�سبورة ثم تكليف عدد من الطلبة حتليلها. حتليل وتركيب بقية الكلمات يف الكتاب. قراءة احلرف واملقطع من الي�سار �إىل اليمني لتكوين كلمة جديدة (بلح) ب إ�عادة ترتيبالبطاقات.
أ
 قراءة كلمة بلح وكتابتها ومتابعة الطلبة وت�صويب الخطاء. التدريب الثاين :قراءة التدريب و�إبراز الهدف منه. كتابة اجلملة حتدث عبد اهلل… .يوم الن�شاط على ال�سبورة ميكن تنفيذ خطوات التدريب بكتابته على ال�سبورة� ،أو با�ستخدام البطاقات �أو با�ستخدامخا�صية احلركات املخ�ص�صة يف برنامج العرو�ض التقدميية يف احلا�سوب و
 و�ضع بطاقة احلرف ( من) يف الفراغ ,ثم قراءة اجلملة ومالحظة �إن كان املعنى منا�سب ًا�أم ال ،وتكرار ذلك مع بطاقات حروف اجلر �إىل �أن يتم الو�صول للحرف املنا�سب ,ثم
قراءة اجلملة ومناق�شتها .وهكذا مع بقية اجلمل.
 م�سح ال�سبورة وتكليف الطلبة حل التدريب يف كتبهم. متابعة الطلبة ,وتقدمي التغذية الراجعة وامل�ساعدة ملن يحتاجها. التدريب الثالث  :توزيع بطاقات الكلمات (الطالب ،بع�ض ،الفنية ،الفقرات ،قدم)على خم�سة طالب ,ثم يرفع كل طالب البطاقة التي معه ويقر�أها.
 يكلف طالب �إعادة ترتيب الطلبة لي�شكل جملة ذات معنى ,و كتابتها مع تكرار ذلك. التدريب الرابع :تق�سيم الطلبة جمموعات ,ثم توزيع بطاقات اجلمل الناق�صة عليهم,بحيث ت أ�خذ كل جمموعة جملة واحدة.
 تكلف املجموعات و�ضع �أكرب عدد ممكن من الكلمات املنا�سبة يف الفراغ. تعر�ض كل جمموعة عملها �أمام الطلبة ,ويتم اختيار الكلمة املنا�سبة وكتابتها ,مع الرتكيزعلى حركة احلرف أ
الخري فيها وهي الك�رسة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )3أحلل و�أركب .ملحق (� )2أوراق العمل :ورقة عمل (.)1
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

حول الكلمتني أ
الوىل والثالثة:
 �أ�ضع�شاهدنا برناجم ًا ثقافي ًا عن أ
ال�سنان
 �أ ّركب كلمات من احلروف  ،ثم �أقر�أ:
رجـ ـع حـ لـ يـ ب �أ�سـ نـ ا ن

�إثراء

 �أختار من الدر�س �أكرب ثالث كلمات و�أحللها. �أختار من الدر�س الكلمات التي فيها حرف ال�ضاد ,و�أ�ضعها يف جملة مفيدة. �أكمل اجلملة بكلمة منا�سبة:�أجزاء …� ، ..رشب… ،.عدم…..
 �أ�ستخدم احلروف (من  ،عن ،على � ،إىل ) يف جمل مفيدة. �س ّلم التقدير (.)3التكامل ا ألفقي

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة:أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالول ,الوحدة ال�سابعة ,ترتيب الحداث.
الول ,الوحدة أ
 العلوم  :ال�صف أالن�سان و�صحته.
الوىل ,ج�سم إ
الول ,الوحدة الثالثة ,أ
 الرتبية االجتماعية والوطنية :ال�صف أالدوات اخلطرة.
الول,العناية أ
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,احللوى وال�سكاكر ,ال�صف أبال�سنان.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 البطاقات.للطالب
 -احلا�سوب.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8 ،4 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/8
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الدر�س الثالث أ��سناين البي�ضاء ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يعرف بنف�سه بلغة ب�سيطة. ي�صف مكان �سكنه بلغة ب�سيطة. ينتج جم ًال جديدة تعرب عن ال�صورة.
 ي�صف عيادة طبيب أال�سنان بلغة ب�سيطة.
 يبني �أهمية العناية أبال�سنان ونظافته.
�أكتب
 يكتب كلمات منا�سبة من خربته يف الفراغ املنا�سب كتابة �صحيحة. يكتب من در�س القراءة ثالث كلمات تنتهي بتاء مب�سوطة كتابة �صحيحة. -ي�ستخدم �أداة الربط (ثم) ا�ستخدام ًا �صيحيح ًا يف الربط بني اجلمل.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة (التمثيل ولعب أ
التعلم أ
الدوار� ،ضيف زائر  ،التعلم التعاوين  ،التدريب).
التدري�س املبا�رش�( :أ�سئلة و�أجوبة ) .البطاقات اخلاطفة.
�أحتدث
 تهيئة البيئة املادية لل�صف بتوفري �شفافية ل�صورة املحادثة وجهاز عر�ض ال�شفافيات.تهيئة الطلبة با�ستثارة اخلربات ال�سابقة لديهم أ
بال�سئلة آ
التية :من �أنت؟
 �أين ت�سكن؟ �أو بناء ق�صة وروايتها عليهم. ا�ستقبال مدير املدر�سة� ،أو معلم� ،أو ويل �أمر (متفق معه م�سبقا ً على مو�ضوع الدر�س)ك�ضيف زائر ،يقوم بالتعريف بنف�سه ذاكرا ً ا�سمه الكامل ووا�صفا ً مكان �سكنه.
 �إدارة حوار ونقا�ش مع ال�ضيف بطرح أال�سئلة آ
التية :ملاذا ذكرت ا�سمك كامال ً؟
 ت�شجيع الطلبة على حماورة ال�ضيف الزائر ومناق�شته.يعرفوا ب أ�نف�سهم ذاكرين �أ�سماءهم الكاملة و�صفهم
 يرحب عدد من الطلبة بال�ضيف ثم ّووا�صفني مكان �سكناهم ،ميكن ا�ستخدام بطاقات التعريف (الباجات).
ال�سنان على �شفافية ومناق�شتها أ
 عر�ض �صورة طبيب أبال�سئلة آ
التية :ماذا ت�شاهد
يف ال�صورة؟ �سم عنا�رص ال�صورة.
 ت�شجيع الطلبة على التعبري عن ال�صورة املعرو�ضة والربط بني عنا�رصها بجمل ب�سيطة. يختار كل طالب ما �أعجبه يف ال�صورة وير�سمه أباللوان �أو احلا�سوب ثم يتحدث عنه.
 تلقى �إجابات الطلبة وتنظيمها مع احلر�ص على م�شاركة الطلبة جميعهم.�أكتب
تهيئة الطلبة بقراءة الدر�س ومناق�شتهم فيه.
 قراءة التدريب أالول وتو�ضيح الهدف منه.
 عر�ض اجلملة أ(علي �أن �أحافظ على �أ�سناين… ) .على �شفافية � ،أو بطاقة �أو
الوىل ّ
كتابتها على ال�سبورة ,ثم تكليف الطلبة اختيار كلمة منا�سبة وو�ضعها يف الفراغ.
 تق�سيم الطلبة جمموعات ,بحيث ت أ�خذ كل جمموعة جملة وتبحث عن الكلمةاملنا�سبة لها .
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4أحتدث ،منوذج (� )5أكتب.
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 عر�ض �إجابات الطلبة ومناق�شتها ,ثم حل التدريب ب�صورةفردية وكتابة اجلواب يف كتبهم.
 التدريب الثاين :عر�ض بطاقات ألل�شكال املختلفة حلرف
التاء مع الت�صفيق حني مرور التاء املب�سوطة وكتابتها على
ال�سبورة ,ثم تدريب الطلبة على كتابتها.
 عقد م�سابقة بني املجموعات للبحث عن التاء املب�سوطة يفدر�س القراءة.
 تكتب كل جمموعة ما جمعته على ال�سبورة ثم تتم مناق�شتهم. -يختار كل طالب ثالث كلمات ويكتبها يف كتابه.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �سوء تنظيم الكالم وتركيبه. بع�ض الطلبة ال يعطون االهتمام الكايف بالتفا�صيل �أو مبعاين الكلمات. اخلوف من احلديث �أمام الزمالء. -عدم االلتزام بالكتابة على خط واحد

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر ا�سمي وا�سم �أبي. �أر�سم أامل�كوالت التي حتافظ على �أ�سناين على برنامج الر�سام يف احلا�سوب ,و�ألونها.
� -أنطق و�أكتب احلروف واملقاطع ت ط �ض ظ ث ن تا تو تي ظا ظو ظي

�إثراء

 �أبحث عن �صور �سليمة وغري �سليمة ألل�سنان ,و�أقارن بينها.
 �أحتدث �أمام زمالئي عن زيارة قمت بها لعيادة طبيب أال�سنان.
 �أكتب ثالثة �أ�سماء تنتهي بالتاء املب�سوطة. �أربط بني جملتني من �إن�شائي ب أ�داة الربط (ثم). املالحظة� :س ّلم التقدير� )4( ,أحتدث� )5( ,أكتب .التكامل ا ألفقي

ال�سالمية :ال�صف أ
الول ,الدر�س ال�سابع والع�رشون ,اهلل اخلالق.
 الرتبية إأ
أ
الن�سان و�صحته.
 العلوم  :ال�صف الول ,الوحدة الوىل ,ج�سم إأ
أ
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,احللوى وال�سكاكر ,ال�صف الول ,العناية بال�سنان.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 ق�ص�ص� ،شفافيات�،صور ,حا�سوب  ،بطاقات.للطالب
أ
 -احلا�سوب� ،صور لل�سنان �سليمة وغري �سليمة ،دفرت الر�سم .

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/2

 رداءة اخلط ب�سبب �صعوبة التحكم باليد. -امل�سافة بني الكلمات قد تكون غري متنا�سقة.
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الدر�س الثالث أ��سناين البي�ضاء ( أ�ن�شد ,أ��ستمع و أ�جيب )

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
 ين�شد مع زمالئه الن�شيد ملحن ًا.الجمايل للن�شيد (�أحب �أ�سناين).
عرف املعنى إ
 ي َت ّ يف�رس املفردات آالتية ( �أبدا  ،اللّمعان ُ ،خ ّ
الين).
�أ�ستمع و�أجيب
 يف�رس معاين املفردات (للتنزه  ،الغابة ،غدير ،املحلقة ،يلتهم ،بنهم).الحداث الرئي�سة يف الدر�س أ
 يذكر أ(الرنب  ،رواية �أجزاء من الدر�س بت�سل�سل
عادة احرتام املتكلم والنظر �إليه.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

�أبداً  ،اللّمعانُ ،خ ّ
الين.
الغابة  ،غدير ،املحلقة  ،يلتهم  ،بنهم.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش (�أ�سئلة واجوبة).
بالن�شطة  ،التمثيل ولعب أ
 التع ّلم أالدوار.
�أن�شد
 تهيئة الطلبة من خالل اال�ستماع �إىل �أغان و�أنا�شيد مما يحفظ الطلبة �أو مما يحتويه�رشيط ت�سجيل.
 عر�ض الن�شيد على قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة. قراءة الن�شيد (�أحب �أ�سناين) غري مرة ،ثم طرح أال�سئلة آ
التية:
ملاذا نزور طبيب أ
الكثار من �أكل احللوى؟ ملاذا ؟ اخرت �شيئ ًا
ال�سنان؟ هل حتب إ
�أعجبك يف الن�شيد و�أر�سمه� .إعطاء الفر�صة للطلبة ليعربوا عن ر�سوماتهم.
 قراءة الن�شيد ملح ًا مع الت�صفيق ,ثم تدريب الطلبة على حفظه كما ي أ�تي: تق�سيم الطلبة ثالث جمموعات ،جمموعة ( )1تردد .ال�شطر أالول ,وجمموعة ()2
تردد .ال�شطر الثاين,و جمموعة ( )3تردد البيت كام ً
ال
 تدريب الطلبة لبع�ضهم على حفظ الن�شيد  ،ثم عقد م�سابقة وتعزيز من يحفظ �أوالً. مناق�شة الطلبة يف معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة من خاللالتمثيل ولعب الدور ,وا�ستخدامها يف جمل مفيدة.
 قراءة الطلبة للن�شيد يف كتبهم,ثم �إلقا ؤ�ة �أمام زمالئهم يف ال�صف.�أ�ستمع و�أجيب
تهيئة الطلبة من خالل لعبة اال�ستماع (ماذا �أقول؟) يلفظ املعلم جم ً
ال وعبارات من
الدر�س ب�صوت منخف�ض ويطلب من الطلبة �إعادتها.
(الرنب) ب�صوت م�سموع ,ثم طرح أ
 قراءة الدر�س أال�سئلة آ
التية� :إىل �أين ذهب
عبد اهلل و�أخته؟ كيف ق�ضى عبد اهلل وقته؟
 تو�ضيح معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة من خالل متثيل احلوارالذي دار بني أ
الم وولديها.

.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6أن�شد و�أحفظ ،منوذج (� )7أ�ستمع
و�أجيب ،منوذج (� )8أ�ستمع و�أجيب.
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 يعيد الطلبة رواية �أجزاء من الدر�س بعد اال�ستماع �إلهيا منالجابة عن �أ�سئلة اال�ستماع مع احلر�ص على م�شاركة
املعلم إ
الطلبة جميعهم وتقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 مهارة اال�ستماع مهارة معقدة ،يعطي فيها ال�شخ�ص امل�ستمعاملتحدث كل اهتماماته ،ويركز انتباهه �إىل حديثه ،ويحاول
تف�سري �أ�صواته ،و�إماءاته ،وكل حركات ج�سمه.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 يجد بع�ض الطلبة �صعوبة يف حفظ الن�شيد كام ًال.

أ�ن�شد :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أن�شد ن�شيداً �أحفظه.� -أر�سم �شيئ ًا �أعجبني يف الغابة على برنامج الر�سم يف احلا�سوب �أو يف دفرت الر�سم.

�إثراء

 �ألقي الن�شيد �أمام زمالئي يف ال�صف. �أذكر العبارة التي �أعجبتني يف الدر�س أ(الرنب).
� -أعيد رواية الدر�س بالت�سل�سل.

 املالحظة.أ
أ
أ
ّ
� -أداة التقومي� :سلم التقدير� )6( ,ن�شد�� )7( ,ستمع و�جيب.

التكامل ا ألفقي

الول ,طبيب أ
 اللغة العربية  :ال�صف أال�سنان.
ال�سالمية :ال�صف أ
الول ,الدر�س ال�سابع والع�رشون ,اهلل اخلالق.
 الرتبية إالول ,الوحدة ال�سابعة ,أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالوقات.
 العلوم :ال�صف أالول ,الوحدة الرابعة ,احليوانات.
الول ,العناية أ
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,احللوى وال�سكاكر ,ال�صف أبال�سنان.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 �صور ومناذج ألل�سنان.
للطالب
 -دفرت الر�سم  ،احلا�سوب.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ,اال�ستماع.
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الدر�س الرابع على طريق ال�سالمة ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (على طريق ال�سالمة ) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يلفظ الكلمات مراعي ًا املد. يقر�أ اجلملة متمثال ًاملعنى.ً
 يقر�أ اجلملة (يجب علينا ال�سري على الر�صيف) مراعيا الفرق بني نطق حريف ال�سني وال�صاد.ال على منط املثال آ
 يكون جم ًالتي :حدثني �أبي عن �آداب املرور.
 يتعرف معاين املفردات اجلديدة. ي�ضع الكلمات آالتية يف جمل تامة املعنى  :ممر ،ال�شارع ،الر�صيف.
 يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.
 -يراعي �آداب املرور.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
�أزدحمت ،االلتفات ،عبور.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /أ�سئلة و�أجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة  ،البطاقات اخلاطفة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي� ،ضيف زائر.
أ
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التمثيل ولعب الدوار ،التدريب على احلوار.
العمل اجلماعي  /التعلم التعاوين ،املناق�شة.
 تهيئة الطلبة للدر�س بتقدمي �أن�شودة تتعلق باملرور � ،أو �رسد ق�صة ذات عالقة مبو�ضوع الدر�س � ،أو طرح � ؤس�ال
مثري للتفكري ,من مثل :ماذا لو مل يكن هناك قانون �سري؟ ثم �إدارة حوار ونقا�ش حول �صورة الدر�س.

.
.
.

 قراءة الدر�س (قراءة قدوة) مع تلوين ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق ،ومراعاة املد ،ونطق حريفال�سني وال�صاد ،ومتابعة انتباه الطلبة.
 تدريب الطلبة على قراءة ال�صيغ اللفظية من خالل  :عر�ض الكلمات التي ت�شتمل علىاملدود (عبور ،مرور  ،نزول) على بطاقات ولفظها .عر�ض اجلملة (احلذر واجب ,وعلينا
�أن تلتزم هذه التعليمات) على بطاقة ,ولفظها متمث ً
ال املعنى .عر�ض اجلملة (يجب علينا
ال�سري على الر�صيف) على بطاقة وقراءتها مراعي ًا الفرق بني نطق حريف ال�سني وال�صاد.
عر�ض اجلملة (حدثني �أبي عن �آداب املرور) على بطاقة ،وقراءتها ،و�إخفاء اجلزء أ
الول
(حدثني �أبي ) وتكليف الطلبة و�ضع بداية اجلملة ،ثم �إخفاء اجلزء الثاين (عن �آداب املرور)
وتكليفهم تكملة اجلملة وتكوين تراكيب جديدة على مثاله.
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة حماكاة ،مع مراعاة التقومي التكويني با�ستمرار. تق�سيم الطلبة جمموعات ،بع�ضها ت�صل الكلمات (ازدحمت ،االلتفات  ،عبور) مبعناها ،وبع�ضها ت�ستخدمالكلمات (ممر ،ال�شارع ،الر�صيف) يف جمل مفيدة  ،مع �رضورة متابعة �أداء املجموعات با�ستمرار ،
وعر�ض املجموعات عملها �أمام الطلبة ،ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز.
والجابة عن �أ�سئلة الدر�س؛ للتو�صل �إىل أ
الفكار الرئي�سة
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،إوالقيم واالجتاهات آ
التية  :دور ال�رشطي يف احلفاظ على �أمن املواطن و�سالمته.
أ
االلتزام ب�آداب املرور� .همية حزام آ
المان.
أ
أ
 طرح �أ�سئلة لتنمية التفكري الناقد لدى الطلبة ,من مثل :ما ر�يك يف ت�رصف ال�رشطي؟ بر�يككيف ميكن حل م�شكلة ازدحام ال�شوارع بال�سيارات �صباح ًا؟
 ا�ست�ضافة رقيب �سري؛ ملناق�شة �أ�سباب حوادث ال�سري ،وطرق الوقاية منها. قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات  ،وتقدمي التغذية الراجعة . ميكن تكليف بع�ض الطلبة لعب دور املعلم ب إ�عادة طرح ال� ؤالجابة
س�ال على زمالئهم وتلقي إ
والتبديل بني �أدوار الطلبة (�سائل وجميب).

.
.

..

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 �رضورة تكثيف التدريب على املد الطويل واملد الق�صري من خالل �إعداد بطاقات املقاطعوالكلمات ,من مثل( :ط َ طا) (طارق طريق).

ملحق (� )1أدوات التقومي:منوذج (� )1س ّلم التقديراللفظي ,منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي.
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر �أهم �أ�سباب حوادث ال�سري.الجابة ال�صحيح.
 �أ�ضع دائرة حول إ تتحدث الفقرة الثانية من الدر�س عن �آداب :الطعام.
اال�ستماع.
املرور

.

�إثراء

.

.

قدم ن�صيحة لزميلي الذي يرتك الر�صيف وي�سري يف ال�شارع.
 �أ ّ من خالل العمل يف جمموعات� ,أقرتح طريقة لتنظيم قطع زمالئي ال�شارع املقابل للمدر�سة. �أروي لزمالئي ق�صة حادث �سري �شاهدته �أو �سمعت عنه. �أ�ضع دائرة حول الكلمة املخالفة :ال�رشطي ،الر�صيف  ،البيت ،ال�شارع  ،ال�سيارة. التقومي املعتمد على أالداء ـ �س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 الرتبية املهنية  :امل�شي على الر�صيف ،عبور ال�شارع ،ركوب ال�سيارات ,ال�صفأ
الول.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ,الن�صو�ص املحلقة. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ,معاين الكلمات ,التدريب (.)1

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �ضعف بع�ض الطلبة يف التفريق بني لفظ املدود الطويلةواملدود الق�صرية.
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الدر�س الرابع على طريق ال�سالمة ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يتعرف حروف املد يف الكلمات آالتية :م�شاة ،حديث ،جلو�س.
 يركّ ب من احلروف واملقاطع كلمات. يكتب ال�صور املمكنة للجملة آالتية  :ازدحمت ال�شوارع �صباح ًا بال�سيارات.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /البطاقات اخلاطفة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،حل التدريبات
والتمارين.
أ
التعلم من خالل الن�شطة  /التدريب.
العمل اجلماعي /املناق�شة ،التعلم التعاوين.
 تهيئة الطلبة من خالل طرح بع�ض أال�سئلة املتعلقة بالدر�س ,من مثل :ما عنوان
الدر�س؟ ما �آداب املرور التي ذكرها والد ت�سنيم؟ �أو تكليف الطلبة قراءة الدر�س،
�أو تقدمي �أن�شودة يحفظونها.
 حتديد التدريب و�إبراز الهدف منه. تق�سيم الطلبة جمموعات.املجموعة أ
الوىل
 ت�ستخرج حروف املدر من بطاقات الكلمات (م�شاة ،حديث جلو�س).املجموعة الثانية
 تولّف بني احلروف واملقاطع املعدة لتكون كلمات.املجموعة الثالثة
 تكتب ال�صور املمكنة جلملة (ازدحمت ال�شوارع �صباح ًا بال�سيارات). متابعة �أداء املجموعات با�ستمرار  ،وعر�ض املجموعات عمليها �أمام الطلبة،ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز.
 تنفيذ الطلبة حل التدريبات يف كتبهم ،ومتابعة حلولهم وت�صحيحها. ميكن �إعداد �أوراق عمل تتعلق برتكيب كلمات يف جمل مفيدة وتنفيذها منخالل العمل يف جمموعات.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
 -ا�ستخدام الكلمات يف جمل مفيدة ينمي قدرة الطلبة على التعبري ال�صحيح.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )3أحلل و�أركب .ملحق (� )2أوراق العمل  :ورقة عمل (.)1
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أحلل الكلمات آالتية �إىل حروف ومقاطع :ا�ستيقظ ،رفع ،ماجد.
 �أولّف بني الكلمات آالتية ألكون جملة مفيدة� :آداب ،حدثني  ،املرور ،عن� ،أبي.

�إثراء

 �أكمل اجلملة آالتية بكلمة من خربتي:
�أعرب ال�شارع من ممر امل�شاة عندما تتوقف….

 أالداء � /س ّلم التقدير اللفظي.

التكامل ا ألفقي

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �ضعف بع�ض الطلبة يف التوليف بني الكلمات لتكوين جمل�صحيحة.

الول ،أ
 الريا�ضيات ،ال�صف أ(ال�شكال الهند�سية).
 الرتبية املهنية  ،ال�صف الثاين( ،مواعيد تناول الوجبات).التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -لوحة اجليوب ،بطاقات كلمات وجمل .

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ,تدريبات القراءة  ,التدريب (.)8/5
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الدر�س الرابع على طريق ال�سالمة ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 مييز ال�صور التي حتوي �سلوك ًا �صحيح ًا من ال�صور التي حتوي �سلوك ًا غري �صحيح،مو�ضح ًا ال�سبب .
 يراعي �آداب التحدث.�أكتب
 ي�ستخرج من الدر�س الكلمات التي فيها حرف امليم. ي ؤ� ّلف بني الكلمات آالتية ليكون جم ً
ال �صحيحة :ال�شوارع ،ازدحمت ،بال�سيارات.
 -ي�ستخدم عالمتي الرتقيم (الفا�صلة والنقطة) ا�ستخداما ً �صحيح ًا.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش � /أ�سئلة و�أجوبة  ،العمل يف الكتاب ،حل التدريبات والتمارين
البطاقات اخلاطفة.
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التدريب على احلوار.
العمل اجلماعي  /املناق�شة ،التعلم التعاوين.
�أحتدث
 تهيئة الطلبة من خالل عر�ض �صور ذات عالقة ب�آداب املرور و�إدارة حوار ونقا�شحولها� ،أو طرح بع�ض أ
ال�سئلة املثرية للتفكري ,من مثل :هل تف�ضل اجللو�س يف
املقعد أ
المامي �أم اخللفي من ال�سيارة ؟ ملاذا؟
 �إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور الواردة حتت عنوان �أحتدث ،وتكليف الطلبة�إيداء ر�أيهم يف ال�سلوكيات التي ت�شتمل عليها مع التعليل.
 تكليف الطلبة �إعطاء �أمثلة من احلياة تدل على بع�ض ال�سلوكيات املرورية اخلاطئةال�صغاء اجليد واحرتام �آراء آ
الخرين وعدم
واقرتاح ال�سلوك ال�صائب ،مع مراعاة إ
املقاطعة
 تكليف الطلبة تنفيذ حل التدريب يف الكتاب ,ومتابعة حلولهم وت�صحيحها معالتعزيز والت�صويب.
�أكتب
 تهيئة الطلبة من خالل اجللو�س ال�صحيح ،وحت�ضري �أدوات الكتابة ،وقراءةالدر�س.
 تق�سيم الطلبة جمموعات ,وتوزيع فقرات الدر�س عليهم ،ثم تكليفهم با�ستخراجالكلمات التي فيها حرف امليم ،وعر�ضها �أمام الطلبة.
 عر�ض الكلمات (ال�شوارع ،ازدحمت  ،بال�سيارات) على بطاقات ،كلمة كلمة،ولفظها وتكليف الطلبة ترتيبها يف جمل مفيدة ب�صور خمتلفة.
 عر�ض اجلملة (وقفت ال�سيارات فعربت التلميذات ال�شارع ب أ�مان) على بطاقةوقراءتها  ،وتكليف الطلبة و�ضع الفا�صلة والنقطة يف املكان املنا�سب.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4أحتدث ،منوذج (� )5أكتب.
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 تنفيذ أالن�شطة الكتابية يف الدفرت �أو الكتاب وت�صحيحها �أو ًال
ب أ�ول ،مع التعزيز والت�صويب.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 �رضورة ربط املعرفة باحلياة من خالل �إعطاء أالمثلة:

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �ضعف بع�ض الطلبة يف التفريق لفظ ًا بني املدود الطويلةواملدود الق�صرية.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أقر�أ ،ثم �أ�ضع الفا�صلة والنقطة يف املكان املنا�سب:�أوقف ال�رشطي ال�سيارات ثم عرب التالميذ ال�شارع ب أ�مان.
 �أعيد ترتيب اجلملة آالتية:
أ
حدثني �أبي عن �أهمية حزام المان.

�إثراء

 �أتذكر �أ�سماء ثالث مدن �أردنية فيها حرف امليم ،و�أكتبها. �أحتدث �أمام زمالئي عن �سلوك خاطئ �شاهدته يف �أثناء قدومي �إىل املدر�سة. على برنامج الر�سم يف احلا�سوب � ،أر�سم �صورة �رشطي مرور و�ألونها. املالحظة ـ �س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ,الكتابة ,التعبري الكتابي. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ,تدريبات القراءة ,التدريب ()8/8 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/7 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,الكتابة.
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الدر�س الرابع على طريق ال�سالمة ( أ�ن�شد ,أ��ستمع و أ�جيب )

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
 يقر�أ �أبيات الن�شيد (�رشطي املرور) ب�صوت منغم. يتعرف معاين املفردات آالتية :متهل  ،انطلقوا ،تتعجل.
 يتعرف أالفكار الرئي�سة للن�شيد.
 تتكون لديه االجتاهات آالتية:
جتنب الغفلة يف �أثناء القيادة .جتنب ال�رسعة .جتنب الطي�ش.
 يحفظ الن�شيد.الن�شاد
 يراعي مهارات إ�أ�ستمع و�أجيب
 يتعرف معاين املفردات آالتية :حديقة الطيور ،واجهتهم.
 يتعرف أالفكار الواردة يف الن�ص (�إ�شارة املرور).
 ي�صغي باهتمام وتركيز. -يعيد رواية الن�ص.

.

.

.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

متهل  ،انطلقوا ،تتعجل ،حديقة الطيور ،واجهتهم.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /:أ�سئلة و�،أجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،الق�صة.
العمل اجلماعي /املناق�شة.
التعلم أ
بالن�شطة /الزيارات امليدانية.
التفكري الناقد /التحليل.
�أن�شد
 تهيئة الطلبة من خالل �أقوال أم�ثورة ,من مثل :يف العجلة الندامة ويف أالت�ين ال�سالمة
 عر�ض الن�شيد مكتوب ًا �أمام الطلبة ،وقراءته ب�صوت وا�ضح وم�سموع. تكلف الطلبة قراءة الن�شيد.آ
 مناق�شة الطلبة يف معاين املفردات التية :متهل ،انطلقوا  ،تتعجل.والجابة عن � ؤ
س�ال الدر�س؛ للتو�صل �إىل
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة إالفكرة العامة ،أ
والفكار الرئي�سة ،والقيم واالجتاهات آ
التية :دور ال�رشطي
يف تنظيم حركة املرور� .أهمية حزام أ
المان.
 تدريب الطلبة على حفظ الن�شيد بيت ًا بيت ًا ،ومراعاة مهارات التعبري احلركي. اال�ستماع ملن يحفظ الن�شيد ،مع التعزيز والت�صويب. �إجابة الطلبة عن �أ�سئلة الن�شيد ,مع الت�صويب والتعزيز.�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة من خالل طرح �أ�سئلة مثرية ,من مثل  :هل ذهبت يف رحلة �أو زيارةمدر�سية؟ �إىل �أين؟ �صف �شعورك حينم ًا كنت يف الرحلة.
نحو جيد.
 �رسد الدر�س على �شكل ق�صة ت�ستثري اهتمام الطلبة ،وحتفيزهم على إال�صغاء على ٍ قراءة الن�ص (�إ�شارة املرور) ب�صوت وا�ضح وم�سموع. -تو�ضيح معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة آالتية :حديقة الطيور ،واجهتهم.

.

.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6أن�شد و�أحفظ ،منوذج ()7
�أ�ستمع و�أجيب ،منوذج (� )8أ�ستمع و�أجيب.
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والجابة عن �أ�سئلة الدر�س؛
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،إللتو�صل �إىل الفكرة العامة ،أ
والفكار الرئي�سة آ
التية:
�أ  -زيارة التالميذ حديقة الطيور.
ب  -دور �إ�شارة املرور يف تنظيم حركة مرور ال�سيارات وامل�شاة.
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد ,من مثل :كيف تف�رس التزام ال�سائقنيبال�شارة ال�ضوئية؟
إ
 تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص (زينب �أو غنيمة) علىنحو مت�سل�سل.
ٍ
 -ميكن القيام بزيارة حديقة الطيور.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

أ�ن�شد ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أردد �أبيات الن�شيد ب�صوت م�سموع. �أذكر عدد املرات التي ذكرت فيها كلمة ال�سيارات يف الن�شيد.�سمي املدينة التي فيها حديقة الطيور.
� -أ ّ

�إثراء

 ماذا لو مل يكن هناك �إ�شارة �ضوئية؟ال�شارة ال�ضوئية.
 �أقرتح حال ًيف حال تعطل إ �أتذكر ثالثة طيور ن أ�كل حلمها. �أر�سم حديقة طيور. املالحظة ـ �س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ,اال�ستماع.
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الدر�ساخلام�س اللعب حتت ال�شم�س ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (اللعب حتت ال�شم�س) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يقر�أ جم ًال مظهراً �صوت احلرف امل�ضعف.
 يف�رس معاين املفردات آالتية( :ي�سيل  ،خائفة  ،تبعث  ،مت�شي.) ..… ،
 يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.
 -يبني خطورة اللعب حتت ال�شم�س.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

ي�سيل  ،خائفة ،تبعث ،مت�شي ،جتمعوا ،فوق  ،انخف�ضت.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة  ،التعلم التعاوين ،أ
ا�سرتاتيجيات التدري�س و�إدارة ال�صف :التعلم أ
اللعاب،
التدري�س املبا�رش� :أن�شطة القراءة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريب ـ التفكري
الناقد.
أ
أ
 تهيئة الطلبة من خالل ا�ستثارة خرباتهم ال�سابقة ب�ن يناموا ويحلموا باللعاباملف�ضلة لديهم ،ثم يتحدث كل واحد عن حلمه ولعبته املف�ضلة ومناق�شته أ
بال�سئلة:
ماذا نقول عندما ن�صحو من النوم؟ �أين متار�س لعبتك؟ ويف �أي وقت؟
 عر�ض الدر�س مكتوب ًا بخط منا�سب على قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية. قراءة الدر�س كام ًال ،ملون ًا يف ال�صوت ومراعي ًا عالمات الوقف ،مع متابعة
ا�ستماع الطلبة وانتباههم.
 اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة وت�صويبها مع متثل اجلزء الذي ُيقر�أ. تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية بت�سجيل �أ�صواتهم ،مع
�ص).
الرتكيز على حركة احلرف امل�ضعف ّ
(�ش �ّ ،سّ ،
 متثيل دور أالم حينما ر�أت ابنها ,والتوقف عند الكلمتني (�أ�شكرك� ،أعدك).
 يف �أثناء اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة ,يتم التوقف عند املفردات (تر�سل  ،يت�صبب,فزعة ،جمعوا ،تقف ،حتت ) وتف�سريها بالتمثيل �أو باملعنى املرادف �أو ال�ضد.
 تق�سيم الطلبة جمموعات وتوزيع تدريبات (�أف�رس كلمات) مع تو�ضيح كيفية العمل. عر�ض �إجنازات الطلبة على ال�سبورة ومناق�شتهم فيها ثم تعزيز املتميزين وت�صويب أالخطاء. حتليل الدر�س والتو�صل �إىل أالفكار الرئي�سة باحلوار واملناق�شة و�إجابة أال�سئلة ،إلبراز. القيم واالجتاهات آالتية :الوقاية من حرارة ال�شم�س يف ف�صل ال�صيف ،وحب
الطفال كرة القدم ،وحب امل�ساعدة ،وخوف أ
أ
الم على �أوالدها ،ومعاجلة
الطبيب خلالد ،وتقدمي ال�شكر ،و�أهمية اال�ستماع لن�صيحة الطبيب.
 تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة ,والقدرة على �إ�صدار احلكم بطرح أال�سئلة آالتية :ما
ر�أيك يف حب خالد لكرة القدم؟ ملاذا ؟ هل تن�صح باللعب يف �أي مكان؟ ملاذا؟

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي ,منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي .
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أر�سم �شم�س ًا على برنامج الر�سم يف احلا�سوب ,و�ألونها. �أنطق احلرف واحلركة مع ًا�َ :ش ُ�ش �ش ِ. �ألفظ الكلمات آال�شم�س  ،مت�شي ،تبعث.
التيةَ :

�إثراء

 �أقر�أ ب�صوت م�سموع اجلملة آالتية� :أخذ العرق يت�صبب من �أج�سادهم.
 �أ�ستخرج من الن�ص كلمات تنتهي بالتاء املب�سوطة.� -أ�ستخرج من الن�ص كلمات فهيا حرف م�ضعف.

 �أدواته � :س ّلم التقدير(.)1التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.الول ,اخلام�س أ
ال�سالمية :ال�صف أ
والربعون ,تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة.
 الرتبية إالول ,الوحدة أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالوىل ,فوق  ،حتت.
الن�سان و�صحته ،ف�صل ال�صيف.
 العلوم :ال�صف الثاين ,ج�سم إ الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 لوحة� ،شهادات تقديرية ،احلا�سوب.للطالب
 -بطاقات و�صور.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,الن�صو�ص امللحقة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,تدريبات القراءة  ,التدريب (.)8/6 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,معاين الكلمات ,التدريب (.)1 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,معاين الكلمات ,التدريب (.)2

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 بطء القراءة عند بع�ض الطلبة. حذف بع�ض الكلمات �أو �أجزاء من الكلمة املقروءة. قلب أالحرف �أو تبديلها.
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الدر�ساخلام�س اللعب حتت ال�شم�س ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يركب من احلروف واملقاطع كلمات جديدة ويقر�أها. يركب من الكلمات جملة مفيدة. يكون كلمات خمتلفة من حروف مبعرثة. يعيد ترتيب كلمات مبعرثة ليكون جملة مفيدة. -يتعرف �أ�شكال حرف التاء.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
حلب ،معان ،ده�ش� ،رسد

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ا�سرتاتيجيات التدري�س و�إدارة ال�صف :التدري�س املبا�رش :العمل يف الكتاب املدر�سي ،البطاقات.
 تهيئة الطلبة بقراءة الدر�س وطرح �أ�سئلة متنوعة ومثرية للتفكري,من مثل :كم حرف ًا عنوانالدر�س؟ ما الفقرة التي عدد كلماتها ع�رش؟
 قراءة التدريب أالول و�إبراز الهدف منه ,ثم حل مثال عليه :با�ستخدام بطاقات احلروف
�أو برنامج العرو�ض التقدميية.
أ
 تق�سيم الطلبة جمموعات ثنائية ,بحيث يركب الول كلمة �سقط من احلروف ( �س ،ق،ط) و�أما الطالب الثاين فرياقب ويقدم لزميله امل�ساعدة �إن احتاج �إليها (تبديل أ
الدوار
ـ الطالب الثاين يركب كلمة خالد من احلروف واملقاطع (خا ،ل  ،د) أ
والول يراقب,
ويتم تبادل أ
الدوار حتى نهاية التدريب على �أن يتم تكوين جملة مفيدة من الكلمات
التي مت تركيبها).
 تبادل احلل بني املجموعات ثم العمل يف الكتاب. التدريب الثاين :كتابة حروف التدريب يف بطاقات (ق  ،ب  ،ل ) وتوزيعهما علىثالثة من الطلبة ـ ليقر�أ كل طالب منهم احلرف الذي يحمله ب�صوت م�سموع.
ّ
تت�شكل كلمة ذات معنى (قلب ،لقب ،قبل )
 تكليف طالب رابع برتتيب الطلبة بحيثأ
يتم تف�سري معناها ،ثم يعاد ترتيب الطلبة لتكوين كلمة �خرى.
 حل التدريب ب�صورة فردية يف الكتاب املدر�سي. متابعة الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة وامل�ساعدة ملن يحتاجها. التدريب الثالث :توزيع بطاقات الكلمات (خطر ،اللعب ،حتت ،ال�شم�س) على خم�سةطلبة ,ثم يرفع كل طالب البطاقة التي معه ويقر�أها.
 تكليف طالب ب إ�عادة ترتيب الكلمات لي�شكل جملة ذات معنى وكتابتها ,وتكرار ذلك. التدريب الرابع :تق�سيم الطلبة جمموعات ت�ستخرج من الن�ص كلمات: املجموعة ( )1يكون حرف التاء يف بدايتها ،املجموعة ( )2يكون حرف التاء يفو�سطها ،املجموعة ( )3يكون حرف التاء يف �آخرها ،املجموعة ( )4تكون الهمزة (�أ)
يف بدايتها.
 تعر�ض كل جمموعة عملها ويتم مناق�شتهم �أمام الطلبة ،ثم يبد�أ حل أال�سئلة.
جتمع أ
الطفال يف �أحد �أيام ف�صل ال�صيف) يف بطاقة
 التدريب اخلام�س :عر�ض اجلملة ( ّ�أو كتابتها على ال�سبورة.
 قراءة اجلملة ومناق�شتها بطرح أال�سئلة آ
التية :كم عدد كلمات اجلملة؟ ما الكلمة الثالثة؟
ما �أ�صغر كلمة فيها؟ ما عدد حروف الكلمتني أ
الوىل والرابعة؟
 عقد م�سابقة بني الطلبة بتحليل كلمات اجلملة ال�سابقة وبيان عدد حروف كل كلمةفيها لتحديد �أق�رص كلمة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )3أحلل و�أركب .ملحق (� )2أوراق العمل :ورقة عمل (.)1
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

حول الكلمتني أ
الوىل واخلام�سة:
 �أ�ضع�أخذ العرق ين�صب من �أج�سادهم.
 �أ ّركب كلمات من احلروف ،ثم �أقر�أ :
تحت
ا ل �ش م �س
ال لعب

�إثراء

 �أختار من الدر�س �أطول ثالث كلمات تبد�أ بالهمزة. �أختار من الدر�س الكلمات التي فيها حرف التاء و�أحللها.كون جملة من ثالث كلمات� ،أوالها تتكون من ثالثة حروف ،والثانية من
 �أ ّحرفني ،والثالثة من �أربعة حروف.
 املالحظة. �س ّلم التقدير (.)3التكامل ا ألفقي

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 بع�ض الطلبة يحتاجون �إىل وقت �أطول لتنظيم �أفكارهم قبل اال�ستجابة. بطء يف تركيب اجلملة من كلمات مبعرثة عند بع�ض الطلبة. تكرار بع�ض الكلمات دون مربر.� -صعوبة يف كتابة احلروف التي حتتاج �إىل اجتاه معني.

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقةأ
 الريا�ضيات :ال�صف أالول ,الوحدة ال�سابعة ,ترتيب الحداث.
الن�سان و�صحته
 العلوم :ال�صف الثاين ,ج�سم إ الرتبية الوطنية واالجتماعية :ال�صف أالول ,الدر�س ال�سابع  ,ف�صل ال�صيف.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 احلا�سوب.للطالب
 -البطاقات.

املادة املحو�سبة

 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/5 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/8 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/6
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الدر�ساخلام�س اللعب حتت ال�شم�س ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يختار كلمات من خرباته تتمم معنى اجلملة ويقر�أها. يروي ق�صة ق�صرية من خربته تبني �أهمية امل�ساعدة. ينتج �أ�سئلة ويوجهها �إىل زمالئه حول مو�ضوع حمدد. يكتب جمال ًمنتبه ًا �إىل ر�سم حرف الهاء ب أ��شكاله.�أكتب
 يكتب � ؤس�ا ًال لكل �إجابة معطاة.
 يبحث عن كلمات تنتهي بالتاء املربوطة ،ويكتبها. يرتب الكلمات (للمري�ض ،عالج ًا ،و�صف ،الطبيب) ليكون جملة مفيدة مبدوءةمرة باال�سم ومرة بالفعل.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة ,التمثيل ولعب أ
التعلم أ
الدوار ،التعلم التعاوين ,التدريب ,التدري�س املبا�رش:
(�أ�سئلة و�أجوبة) .البطاقات اخلاطفة.
�أحتدث
 تهيئة الطلبة بلعبة (ما النتيجة؟) وذلك بذكر اجلملة وهم يختارون النتيجة ,منمثل :من �س …� .إذا لعبت حتت ال�شم�س …� .إذا لعبت بالنار……..
قراءتهم فقرات الدر�س وا�ستثارة اخلربات ال�سابقة لديهم.
التدريب أ
الول
 تق�سيم الطلبة جمموعات. عر�ض بطاقة اجلملة الناق�صة.أ
 تكليف كل جمموعة �إكمال الناق�ص من اجلمل ب�كرب عدد ممكن من الكلمات املنا�سبة. عر�ض عمل املجموعات ،حيث يتم اختيار �أن�سب الكلمات ثم قراءة اجلملة دفعة واحدة.التدريب الثاين
أ
أ
 يجل�س الطلبة على �شكل دائرة ,ثم يطلب �إليهم �ن يغم�ضوا �عينهم ويتذكر كلواحد حادثة وقعت معه وكيف �ساعده أ
ال�صدقاء.
أ
 يروي الطلبة ما حدث معهم على �شكل ق�صة ,وتتم مناق�شتهم بطرح ال�سئلة من قبل الزمالءالتدريب الثالث
أ
 قراءة الفقرة الوىل من الدر�س ومناق�شتهم فيها.أ
 تق�سيم الطلبة جمموعات ,وتكليف كل جمموعة ب إ�عداد �و �صياغة جمموعة منال�سئلة على الفقرة أ
أ
الوىل.
 تختار كل جمموعة ثالثة �أ�سئلة وتوجهها �إىل املجموعات أالخرى.
 كتابة �أدوات اال�ستفهام التي ا�ستخدمت على ال�سبورة وتوظيفها يف مواقف حياتية.�أكتب
 تهيئة الطلبة بقراءة الدر�س ومناق�شتهم فيه. قراءة التدريب أالول وتو�ضيح الهدف.
 تق�سيم الطلبة جمموعات تبحث يف الدر�س عن كلمات فيها حرف الهاء ،املجموعة ()1تكون الهاء يف �أولها ،واملجموعة ( )2الهاء يف و�سطها ،واملجموعة ( )3الهاء يف �آخرها.ثم
تعر�ض كل جمموعة عملها مع الرتكيز على ر�سم الهاء ح�سب موقعها يف الكلمة.
 قراءة جمل التدريب ومناق�شتهم فيها ,ثم حله ب�صورة فردية وكتابة اجلواب يف الكتاب.التدريب الثاين
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4أحتدث ،منوذج (� )5أكتب .
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س�ال؟) وذلك بذكر اجلواب وهم يختارون ال� ؤ
لعبة (ما ال� ؤ
س�ال
أ
ؤ
مثال� :إذا �ن اجلواب اللعب حتت ال�شم�س ،ما ال�س�ال؟ ـ
قراءة الطلبة اجلمل ومناق�شتهم فيها.
كل التدريب �ضمن املجموعات.التدريب الثالث
أ
 عر�ض بطاقات لل�شكال املختلفة حلرف التاء مع الت�صفيقحني مرور تاء املربوطة وكتابتها على ال�سبورة ثم تدريب
الطلبة على كتابتها.
 عقد م�سابقة بني املجموعات للبحث عن التاء املربوطة يف در�سالقراءة تكتب كل جمموعة ما جمعته على ال�سبورة ثم مناق�شتهم.
 يختار كل طالب ثالث كلمات ويكتبها يف كتابه.تدريب الرابع
أ
 تق�سيم الطلبة �إىل جمموعات ثنائية ،يكون الطالب الول جمـلةمبدوءة اال�سم آ
والخر يراقب وي�ساعد ،تبادل أالدوار لتكوين جملة
مبدوءة بالفعل ،ثم تبادل حلول مع جمموعات �أخرى.
 حل التدريب ب�صورة فردية. -متابعة الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �سوء تنظيم الكالم وتركيبه.أ
 بع�ض الطلبة ال يعطون االهتمام الكايف بالتفا�صيل �و مبعاين الكلمات. -اخلوف من احلديث �أمام الزمالء.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر لزمالئي اللعبة التي �أحبها ونلعبها مع ًا. �أكتب حرف التاء ب أ��شكاله على احلا�سوب ,و�ألونها.� -أكتب ثالثة �أ�سماء فيها حرف الهاء.

�إثراء

 �أحتدث �أمام زمالئي عن اللعبة التي �أحبها. �أكتب ثالثة �أ�سماء تنتهي بالتاء املب�سوطة.كون جمال ًمن �إن�شائي مبدوءة باال�سم.
 �أ ّكون جمال ًمن �إن�شائي مبدوءة بالفعل.
 �أ ّ �أ� أس�ل �أ�سئلة م�ستخدم ًا �أدوات اال�ستفهام آالتية.
(ملاذا  ،من ،كيف  ،متى � ،أين).
 املالحظة� :س ّلم التقدير (� )4أحتدث� )5( ,أكتب .التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقةال�سالمية  :ال�صف أ
الول ,اخلام�س ع�رش� ,سورة الفيل.
 الرتبية إأ
أ
 الريا�ضيات :ال�صف الول ,الوحدة الوىل ,فوق  ،حتتالن�سان و�صحته.
 العلوم :ال�صف الثاين ,ج�سم إ الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب. الرتبية الوطنية واالجتماعية :الوحدة الثالثة ,أالمن وال�سالمة العامة.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 ق�ص�ص� ،صور  ،احلا�سوب ،بطاقات.للطالب
 -احلا�سوب.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/8 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,الكتابة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,الكتابة ,التعبري الكتابي. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/6
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الدر�ساخلام�س اللعب حتت ال�شم�س ( أ�ن�شد ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
 يقر�أ �أبيات الن�شيد (حتت ال�شم�س) ب�صوت من ّغم.يتعرف معاين املفردات آ
التية :منرح ,تعدو ,دوار.
 ّأ
يتعرف الفكار الرئي�سة للن�شيد.
 ّ يحفظ الن�شيد.الن�شاد.
 يراعي مهارات إ�أ�ستمع و�أجيب
أ
أ
 يف�رس معاين املفردات (املطاط� ،مد ،ليلتقطها� ،آتي� ،لقيها ،حينئذ ،ن�سكبه ،تطفو،حق ًا� ،أياه ,طفت).
 يذكر أالحداث الرئي�سة يف الدر�س (املطاط).
 يعيد رواية �أجزاء من الدر�س بت�سل�سل. يوظف ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت يف حل م�شكالته احلياتية. -يراعي �آداب اال�ستماع (احرتام املتكلم والنظر �إليه).

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

منرح ,تعدو ,دوار,املطاط� ،أمد  ،ليلتقطها� ،آتي� ،ألقيها  ،حينئذ ،ن�سكبه ،تطفو،
حقا� ،أياه ,طفت.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش (�أ�سئلة و�أجوبة).
بالن�شطة ،التمثيل ولعب أ
حل امل�شكالت ,التع ّلم أ
الدوار.
�أن�شد
تعر�ضوا لها نتيجة
 تهيئة الطلبة وت�شويقهم للدر�س بذكرهم بع�ض احلوادث التي ّلعبهم يف ظروف و�أماكن غري منا�سبة.
 عر�ض �أبيات الن�شيد مكتوبة على بطاقة ,وقراءتها ب�صوت وا�ضح وم�سموع ,مع أالداء. مناق�شة الطلبة يف املفرادت ( :منرح ,تعدو ,دوار). مناق�شة الطلبة يف م�ضمون الن�شيد للتو�صل �إىل الفكرة آالتية :خطورة اللعب حتت ال�شم�س. تدريب الطلبة على حفظ الن�شيد ,مع مراعاة مهارات التعبري احلركي. �إجابة الطلبة عن ال� ؤس�الني لتثبيت الفكرة يف �أذهانهم.
�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة من خالل لعبة اال�ستماع ,وذلك بذكر جملة ب�صوت منخف�ض يف�أذن �أحد الطلبة دون �أن ي�سمعها �أحد ,ثم يقوم هذا الطالب بنقلها �إىل طالب �آخر،
وهكذا .ويطلب من الطالب أ
الخري ذكر اجلملة ب�صوت م�سموع.
 قراءة در�س (املطاط) ب�صوت م�سموع غري مرة ,ثم طرح أال�سئلة آ
التية:
الوالد يلعبون؟ �أين �سقطت الكرة؟ لو كنت مع أ
مباذا كان أ
الوالد ،ماذا تقرتح
إلخراج الكرة؟ لو كانت الكرة من القما�ش ,ماذا تقرتح إلخراجها؟
 تو�ضيح معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة من خالل التمثيلالعملي واحلوار الذي دار بني أ
الوالد� ,أو و�ضعها يف جمل مفيدة.
 يعيد الطلبة رواية �أجزاء من الدر�س بعد اال�ستماع �إليها من املعلم. حتليل الن�ص �إىل �أحداثه و�أفكاره آالتية :اللعب بكرة املطاط� ،سقوط الكرة يف

احلفرة ،التفكري يف حل امل�شكلة ،اقرتاح احللول واختيار احلل
املنا�سب ،توظيف ما تعلمه الطلبة يف حل امل�شكالت ،الفرح
عند حل امل�شكلة.
 تكليف الطلبة اختيار م�شكلة حياتية واقرتاح احللول ,ثماختيار احلل املنا�سب.
الجابة عن �أ�سئلة اال�ستماع ,مع احلر�ص على م�شاركة الطلبة
 إالجابات ال�صحيحة.
جميعهم و تعزيز إ
 -ا�ستخدام �سلم التقدير (.)5

.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6أن�شد و�أحفظ ،منوذج ()7
�أ�ستمع و�أجيب ،منوذج (� )8أ�ستمع و�أجيب.
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معلومات �إ�ضافية للمعلم
أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 عدم القدرة على الرتكيز ملدة طويلة عند بع�ض الطلبة يف �أثناءاال�ستماع.
 -عدم القدرة على فهم املفردات الواردة يف الدر�س.

أ�ن�شد  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أقر�أ الن�شيد غيب ًا. �أذكر ثالثة �أ�شياء تطفو على املاء. �أكتب ثالث كلمات تنتهي بتاء مربوطة.� -أر�سم ,على برنامج الر�سم يف احلا�سوب �أو يف دفرت الر�سم� ,سفينة تطفو على املاء و�ألوانها.

�إثراء
� -أقر�أ الن�شيد متمثال ً املعنى.

 �أ�ستخدم الكلمات آالتية (املطاط ،حينئذ ،حق ًَا� ،إياه) يف جمل مفيدة.
 �أذكر العبارة التي �أعجبتني يف در�س (املطاط). �أعيد رواية الدر�س بالت�سل�سل. املالحظة. �أداة التقومي� :س ّلم التقدير (� )6أحفظ� )7( ,أ�ستمع و�أجيب.التكامل ا ألفقي

 عدم القدرة على الرتكيز لفرتة طويلة عند بع�ض الطلبة يف�أثناء اال�ستماع.
 -عدم القدرة على فهم بع�ض املفردات الواردة يف الدر�س.

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.أ
ال�سالمية :الدر�س الثالث والربعون ,التعاون.
 الرتبية إالول ,الوحدة أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالوىل ,فوق  ،حتت.
الن�سان و�صحته.
 العلوم :ال�صف الثاين ,ج�سم إ الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب. الرتبية الوطنية واالجتماعية :الوحدة الثالثة ,أالمن وال�سالمة العامة.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 حو�ض ماء  ،كرة مطاطية ،قطع خ�شبية و بال�ستيكية وحديدية ،ح�صى.للطالب
 -دفرت الر�سم  ،احلا�سوب.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ,اال�ستماع.
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الدر�سال�ساد�س قطف الزيتون ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س ( قطف الزيتون ) قراءة �صحيحة ومعربة. يقر�أ كلمات مراعي ًا خمرج حرف ال�ضاد. يقر�أ جم ًال تت�ضمن اال�ستفهام والنداء.
 يف�رس معاين املفردات (�صعد ،قطف ،ن�صب). ي�ستخدم كلمات يف جمل (الريف� ،أو�ضح ،جترح). يتعرف أالفكار الواردة يف الن�ص.
 يقدر العمل ويحرتم العمال. -يعي �أهمية �شجرة الزيتون.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
�صعد ،قطف ،ن�صب.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،البطاقات اخلاطفة  ،التفكري الناقد
 تهيئة الدر�س� :أق�سم اهلل بالزيتونة ،قال تعاىل ":والتني والزيتون وطور �سنني". حديث عن مو�سم قطف الزيتون ،مع طرح أال�سئلة آ
التية :من �شاهد �شجرة الزيتون؟
هل هي دائمة اخل�رضة؟ متى نقطفها؟ من ي�شارك يف العمل؟ كيف تكون امل�شاركة؟
 قراءة الدر�س (قراءة قدوة) ملون ًا يف ال�صوت ومراعي ًا عالمات الوقف ،مع متابعةانتباه الطلبة با�ستمرار.
أ
تدريب الطلبة على قراءة المناط اللغوية ،وال�صيغ اللفظية من خالل:
 تكرار لفظ كلمات ت�شمل احلروف (�ص � ،ض  ،ط ،ظ). الوقوف عند جمل اال�ستفهام والنداء (ملاذا فعلت هذا يا عدنان؟) وحماكاتها. توزيع بطاقات تت�ضمن كلمات ناق�صة احلروف ،تكمل باحلرف الناق�ص ثم تقر�أ . �إبراز بطاقات الكلمات (�رضب� ،أو�ضح� ،رضورة) وتكليف الطلبة تكرار لفظهاللتعرف �إىل املخرج ال�صوتي حلرف ال�ضاد.
 قراءة الطلبة للدر�س قراءة حماكاة ،مع �رضورة التقومي التكويني با�ستمرار.التية ،املجموعة أ
 تف�سري معاين املفردات آالوىل :ويتم ذلك بالتمثيل واملعنى املبا�رش
�أخذ الثمار من ال�شجرة.
قطف
�صعد رقى
ن�صب �أ�سند ال�سلم �إىل مكان عال (القيام بحركات متثل معاين املفردات)
املجموعة الثانية :ا�ستخدام كلمات يف جمل مفيدة:
الريف �أحب الريف … ..الريف ،الريف……
�أو�ضح (بني ) �أو�ضح أ
الب ألبنائه� ،أو�ضح……
جترح جترح الع�صا الثمار  ..:..جترح … جترح الكلمة ال�سيئة م�شاعر…
 حتليل الدر�س أللفكار الرئي�سة ،و�إب��راز القيم واالجتاهات آ
التية :قيمة الزيتون
االقت�صادية� ،أهمية التعاون يف املجتمع  ،دور املر�أة يف العمل� ،أهمية التحديث والتطوير
الهمية الدينية ل�شجرة الزيتون ،املحافظة على أ
للن�سان ،أ
الرا�ضي الزراعية.
إ
 متابعة قراءة الطلبة جميهم للدر�س ،مع التغذية الراجعة با�ستمرار ،واحلر�صالدائم على جتزئة الدر�س ،بامل�ستوى الذي ينا�سب قدرات الطلبة ،ويحقق التعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي  /القراءة.
منوذج (� )2س ّلم التقدير اللفظي.
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الفعال.
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد :ما الذي �أعجبك يف �أم قا�سم؟ ماذاتتعلم من �سلوك املعلم؟
 قراءة �إثرائية من قبل الطلبة جميعهم للت أ�كد من �إتقان املهارة،ثم العودة ملتابعة التدريبات.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قراءة �آيات من كتاب اهلل ذكر فيها الزيتون:[�سورة أ
النعام ,آ
اليتان ]141, 99
[�سورة النحل ,آ
الية ]11
[�سورة عب�س ,آ
الية ]29

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات حتوي حرف (ال�صاد). كم مرة ورد ذكر الزيتون يف الدر�س؟أ
أ
أ
 ما ال�شيء امل�شرتك بني الكلمات آالتية� :م ،بد� � ،س�ل؟

�إثراء

 عدد كلمات الدر�س (رقم ًا……) (كتابة……). يف الفقرة الثالثة ا�ستبدل هدى بـ عدنان واملعلمة بـ املعلم ,ثم �أقر�أ.ِ
هات �آية من القر�آن الكرمي (�سورة النور)  ،تبني �أن الزيتونة �شجرة مباركة.
 التقومي املبني على أالداء ـ �س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).ال�سالمية( ,القر�آن الكرمي) ,ال�صف أ
الول.
 الرتبية إ العلوم (النباتات) ,ال�صف الثاين ,اجلزء الثاين. الريا�ضيات( ,اجلمع �ضمن  ,)999ال�صف الثاين ,اجلزء الثاين.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -القر�آن الكرمي � ،صور  ،بطاقات الكلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,الن�صو�ص امللحقة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,القراءة ,التدريب (.)8/5 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش,معاين الكلمات ,التدريب (.)1

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -لفظ حرف ال�صاد (ثاد).
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الدر�سال�ساد�س قطف الزيتون ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يكون جم ًال ا�ستفهامية وخربية ويقر�أها.
 يحلل جم ًال �إىل كلمات ويكتبها.
 ي�ستخدم الظرف املنا�سب ليتمم معنى اجلملة. يركب من املقاطع واحلروف كلمات ويقر�أها. يتعرف معنى املفردتني آ(غرد ،مباركة).
التيتني ّ

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
غرد ،مباركة
ّ

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

والجوبة ،التعلم أ
ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
بالن�شطة (التمثيل) ،التدريبات
والتمارين ،البطاقات اخلاطفة ،التعلم التعاوين.
أ
آ
 تهيئة الدر�س :تهيئة الطالب �إىل در�س التحليل والرتكيب من خالل ال�سئلة التية:ا�ستخرج من الن�ص جملة من ثالث كلمات .ـ كم حرف ًا يف كلمة �أحمد؟
 تقدمي اجلملة "ت�سكن عمتي يف الريف" ،حمللة يف �أربع بطاقات .ثم يق�سم الطلبةجمموعات ،ويتم التغري يف موا�ضع الكلمات للح�صول على ثالث جمل جديدة
(ا�ستفهامية ،خربية ا�سمية� ،شبه جملة).
 البحث عن جمل من در�س القراءة تتفق مع هذا التدريب ،وقراءتها.نحو
 تقدمي جمل ا�سمية على بطاقات ،وحتليلها �إىل كلمات .ويتم ذلك على ٍفردي ،ثم يقوم الطلبة بالرجوع �إىل الن�ص ال�ستخراج اجلمل اال�سمية منه.
 كتابة املعلم اجلمل الناق�صة على ال�سبورة ،ويحاول مع الطلبة حتديد الظرفاملنا�سب (حول ،عند � ،أمام  ،حتت) ،ثم يقوم الطلبة بربطه باجلملة املنا�سبة،
وكتابته,ومن ث ََّم تقر�أ اجلملة.
 يذكر الطلبة جمال ً �أخرى حتوي ظروف ًا. يكتب التدريب الرابع على بطاقات ويقوم الطلبة فرادى بالو�صل بني أالحرف
للح�صول على كلمات جديدة.
 طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري ,من مثل :ا�ستخدم كلمة م�شاركة يف جملة ,ا�ستخرجمن الدر�س :جملة منفية بـ (ال)  ،كلمة فيها تاء مربوطة ،جملة فعلية.
 مراعاة الطلبة الذين يعانون من �صعوبات تعليمية. تو�ضيح معاين املفردات آالتية بالتـمثيل �أو با�ستـخدامها يف جمل جــديدة:
غرد ( متثيل حركات التغريد) مباركة (هذه منا�سبة مباركة).
 -متابعة حلول الطلبة يف الكتاب ,وت�صحيحها مع التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
 الربط بني مهارتي الكتابة واملحادثة يرثي التعلم.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4س ّلم التقدير� ,أحتدث ,منوذج (� )5س ّلم التقدير� ,أكتب.
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب جملة من ثالث كلمات تبد�أ بكلمة (قر�أ).� -أذكر �أ�سماء ثالثة من زمالئي.

�إثراء

 �أحتدث �أمام طلبة �صفي عن اللعبة املف�ضلة �إيلّ.حدث زمالئي عنها.
� -أكتب عنوان ًا لق�صة قر�أتها ,ثم �أ ّ

 -املالحظة � -س ّلم التقدير.

التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات). العلوم( ,النباتات) ,ال�صف الثاين ,اجلزء الثاين.(العداد حتى  ,)99ال�صف أ
 الريا�ضيات ,أالول ,اجلزء الثاين.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 اخلجل من احلديث.� -ضعف الت�آزر الب�رصي احلركي يف الكتابة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -القر�آن الكرمي� ،صور  ،بطاقات الكلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/6 انظر �إىل حو�سبةالدر�س العا�رش ,الكتابة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,املحادثة. -انظر �إىل حو�سب الدر�س التا�سع ع�رش ,تدريبات القراءة  ,التدريب (.)8/8
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الدر�سال�ساد�س قطف الزيتون ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يتحدث الطالب بجمل مفيدة عن دور املعلم. يعرب عن موقف �سلوكي.يكون ن�صا ًقرائياً.
 ّ�أكتب
 يكتب كلمات حتوي حرف الزاي. يحول من �صيغة املذكر �إىل امل ؤ�نث. -يركب جمال ًمن كلمات.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
عط�س

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات والتمارين،
البطاقات اخلاطفة ،التعلم أ
بالن�شطة (التمثيل) ،التعلم التعاوين.
�أحتدث
التهيئة للدر�س
أ
أ
آ
ً
 ا�ستمع �إىل الق�صة التية ,مثال ,عن (املزارع الن�شيط) ،ثم �جب عن ال�سئلة التي تليها. عرف بنف�سك؟ ـ اكتب ذلك على ال�سبورة. عودة �إىل در�س القراءة  ،لتمثيل الدر�س .حيث يتقم�ص طالب دور املعلم ،ويقومبالدوار أ
أ
الخرى جمموعة من الطلبة.
 إال�شارة �إىل اجلمل التي تعرب عن مواقف �سلوكية ،ثم تكتب على بطاقات ويو�ضح املعنى العام للطلبة.الدوار بني الطلبة :أ
 توزع أالول قدمت له امل�ساعدة ،فيقول� :شكراً.
ً
 الثاين يخاطب �شخ�ص ًا خرج من امل�شفى ,قائال :احلمد هلل على ال�سالمة. الثالث يخاطب العاط�س ,قائ ًال :يرحمك اهلل.
ً
 الرابع يخاطب املحتفل بالعيد :قائال:مبارك عيدك. يعاد توزيع أالدوار بني الطلبة لتثبيت القيم واالجتاهات.
أ
أ
 يقر�أ املعلم التدريب (�كمل الفراغ) ،وي�س�ل الطلبة عن الكلمات املنا�سبة مللء الفراغ,للن�سان).
وهي على الرتتيب (الزيتون ،املع�رصة ،الزيت ،إ
�أكتب
 يقر�أ الطلبة الفقرة اجلديدة ،وي� أس�لون عن �إمكانية �إ�ضافتها للدر�س. توزع بطاقات أبال�سماء املت�ضمنة حرف الزاي ،ليقوم الطلبة بكتابتها :حيوان….
طائر ..لون  ..ثم يجري حوار بني الطلبة.
 حماورة الطلبة حول �صيغ التذكري والت أ�نيث ،ويتم التقدمي لذلك بـ قراءة جملة من در�سالقراءة (فر�ش املعلم) حيث ي� أس�ل الطلبة :ماذا نقول �إذا كانت معلمة؟ … املعلمة.
 يكمل الطلبة التدريب يف كتبهم ،ويتابع املعلم مع التغذية الراجعة ،ثم يطلب �إليهم علىنحوٍفردي اختيار جملة من الن�ص ،وحتويلها من �صيغة املذكر �إىل امل ؤ�نث ،مع الكتابة
 كتابة الكلمات التي يراد ترتبيها على بطاقات ،ثم يق�سم الطلبة جمموعات ،لتقوم كلجمموعة بكتابة اجلملة اجلديدة،ومن َثم قراءتها �أمام الطلبة.
 طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري :اقر�أ الفقرة َّ أالخرية من الن�ص القرائي  ،وحدث زمالءك عن
طريقة حديثة لقطف الزيتون ،ثم اكتب ذلك يف دفرتك.
 -تو�ضيح معنى عط�س بالتمثيل.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 املقارنة بني اجلملتني اال�سمية والفعلية باال�ستعمال املتكرر.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )3س ّلم التقدير � /أحلل و�أركب.
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أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أحلل الكلمات آالتية �إىل حروف ومقاطع� :أمام ،حتت
ركب من الكلمات آ
 �أ ّالتية جملة :علي � ،أخذ  ،الكتاب.

�إثراء

 �أكتب جملتني :أالوىل تبد�أ بـ (�أنا) ,والثانية تبد�أ بالفعل دخل.

 املالحظة � /س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).ال�سالمية( ,القر�آن الكرمي) ,ال�صف أ
الول.
 الرتبية إ(العداد حتى  ,)99ال�صف أ
 الريا�ضيات ,أالول ,اجلزء الثاين.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -القر�آن الكرمي� ,صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ,تدريبات القراءة  ,التدريب (.)8/6 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)2

� -صعوبة يف فهم معنى الظروف (حول ،عند � ،أمام ،حتت).
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الدر�سال�ساد�س قطف الزيتون ( أ�ن�شد ,أ��ستمع و أ�جيب )

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد:
 يردد �أبيات أالن�شودة (عيد ال�شجرة) ب�صوت منغم.
الن�شودة �إىل أ
 يحلل أالفكار الرئي�سة.
 يتعرف معاين املفردات.�أ�ستمع و�أجيب:
 يحلل ن�ص اال�ستماع �إىل أالفكار الرئي�سة.
 ي�صغي باهتمام وينظر �إىل املتكلم. يتغ ّنى بجمال الطبيعة. -يحافظ على ال�شجرة.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

ت�صفو ،يحلو  ،عطرة  ،املعول� ،أحلان.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

والجوبة  ،التدريبات والتمارين ،التعلم أ
ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
بالن�شطة
(التمثيل) .التعلم التعاوين ،التفكري الناقد.
�أن�شد
التهيئة للدر�س.
التية :ملاذا نحتفل بعيد ال�شجرة؟ ـ ما �أهم أ
 طرح أال�سئلة آ
ال�شجار التي نغر�سها؟
الر�ض؟ ماذا تقدم لنا أ
من الذي ي�سعى على خدمة أ
الر�ض؟
 عر�ض أالن�شودة مكتوبة �أمام الطلبة ،ثم يقدم املعلم مقدمة عن �أهمية ال�شجرة،
وكيف يتغنى بها ال�شعراء.
 قراءة أالن�شودة ب أ�نغام هادئة و�صوت عذب ،ثم يردد الطلبة.
 يتعرف الطلبة معاين املفردات: (ت�صفو :تتجمل) (يحلو :ي�رس) (عطرة  :جميلة). يتم التعرف �إىل أالفكار الرئي�سة ,وهي :احلث على الزراعة ،جمال النف�س من
جمال أ
الن�سان تدعوه لالحتفال بها.
الر�ض ،قيمة ال�شجرة عند إ
 تق�سم أالن�شودة بني جمموعات الطلبة ,ثم تردد كل جمموعة املقطع ب�صوت منغم,
�إىل �أن يتم حفظها مع الرتكيز على احلركات.
 يجيب الطلبة ثانية عن �أ�سئلة أالن�شودة؛ لتثبيت املعلومات ال�سابقة.
�أ�ستمع و�أجيب
 تذكري ب أ�همية الزراعة  ،وربط اال�ستماع أبالنا�شيد.
 حتليل الن�ص �إىل أالتية :ال�شم�س أ
الفكار آ
متل الكون جماال ً ،الفالحة حتقق لنا
الرزق وال�سعادة ,جمال ال�صبح وتغني الطيور به.
 متابعة انتباه الطلبة بطرح أال�سئلة آ
التية :ما عنوان الدر�س؟ من الذي يحمل
املعول؟ ماذا قال الكاتب يف نف�سه؟ م ّثل �أحلان الع�صافري (لغة اجل�سم).
 تو�ضيح معاين املفردات (املعول  :الف أ��س) (�أحلان � :أنغام) �إعادة رواية الن�ص بلغة الطلبة. اال�ستماع ألحاديث الطلبة وق�ص�صهم عن أالر�ض والزراعة و�أهميتها
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6س ّلم التقدير� /أن�شد ,منوذج ()7
�سلم التقدير� /أ�ستمع و�أجيب.
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 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد ,من مثل :ما الذي �أعجبك يف الن�ص؟اكتب عنوانا ً �آخر للق�صة .متى نحتفل بعيد ال�شجرة؟
 -الربط بني مهارات اللغة (كتابة ،حمادثة  ،ا�ستماع.) …،

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 اطلب �إىل الطلبة كتابة بع�ض اجلمل التي ا�ستمعوا �إليها ،ثم عدبهم �إىل تدريبات التحليل والرتكيب.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف ال�سمع عند بع�ض الطلبة.

أ�ن�شد :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أكتب الكلمات آالتية� :أغر�س� ،أخ�رض ،ال�شجرة.
 �أذكر كم مرة �سمعت كلمة الفالح يف ما ا�ستمعت �إليه.� -أذكر جملة من در�س اال�ستماع.

�إثراء

 �أذكر �آية من القر�آن الكرمي ذكر فيها ال�صبح. �أذكر بيت ًا من ال�شعر عن ال�شجرة �أو أالر�ض.

 املالحظة ـ �س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات). العلوم( ,النباتات) ,ال�صف الثاين ,اجلزء الثاين. الرتبية االجتماعية( ,وطني) ,ال�صف أالول ,اجلزء الثاين.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -القر�آن الكرمي� ،صور  ،بطاقات الكلمات.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,اال�ستماع.
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الدر�س ال�سابع ا�ستعمال الدواء ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (ا�ستعمال الدواء) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يلفظ كلمات مميزاً بني �صوتي حريف ال�صاد وال�ضاد. يقر�أ العبارات مراعي ًا الو�صل  - .يقر�أ النمط اللغوي ب�صوت ال�سائل واملنادي. يف�رس معنى املفردات آالتية� :أح�س  ،احذر�,صداع.
 يتعرف الفرق يف املعنى بني كل كلمتني متجان�ستني - .يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.-تتكون لديه االجتاهات ال�صحيحة نحو ا�ستعمال الدواء.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
�أح�س ،احذر .

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /أ�سئلة و�أجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،البطاقات اخلاطفة ،العمل
يف الكتاب املدر�سي� ،ضيف زائر.
أ
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التمثيل ولعب الدوار ،التدريب على احلوار.
العمل اجلماعي /التعلم التعاوين ،املناق�شة.
 تهيئة الطلبة للدر�س من خالل عر�ض علبة دواء ،وطرح �أ�سئلة من مثل :ما هذه؟متى ن�ستخدم الدواء ؟ و�رسد الدر�س على �شكل ق�صة ت�ستثري اهتمام الطلبة.
 قراءة الدر�س (قراءة قدوة ) مع تلوين ال�صوت ،ومراعاة لفظ حريف ال�سني وال�صاد،والو�صل  ،ومتابعة انتباه الطلبة با�ستمرار.
 تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية من خالل  :عر�ض
الكلمات (�صدره ،و�ضعت  ،فح�ص ،ي�رض) ولفظها ،مع التمييز بني �صوتي
حريف ال�صاد وال�ضاد .عر�ض العبارات آ
التية وقراءتها ،مع مراعاة الو�صل :
فح�ص الطبيب� ،أثر الربد� ،صيدلية البيت .عر�ض النمط اللغوي آ
التي وقراءته
ب�صوت ال�سائل وامل� ؤ
س�ول :ما بك يا بني؟ هل ي�رض الدواء يا �أمي ؟
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة حماكاة ،مع مراعاة التقومي التكويني با�ستمرار. تق�سيم الطلبة جمموعات ،املجموعة أالوىل :تقر�أ اجلمل املعدة وتف�رس الكلمات,
املجموعة الثانية :ت�ستخرج من الدر�س كلمة مبعنى �صداع ,املجموعة الثالثة :تلفظ
وتالحظ الفرق بني كل كلمتني ،مع �رضورة متابعة �أداء املجموعات با�ستمرار،
وعر�ض املجموعات عملها �أمام الطلبة ،ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز.
للتو�صل �إىل
والجابة عن �أ�سئلة الدر�س؛
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،إّ
التية :اهتمام أ
أ
الفكار الرئي�سة والقيم واالجتاهات آ
الم بابنها .اتباع
أ
�إر�شادات الطبيب حفظ الدواء بعيداً عن متناول الطفال .جتنب ا�ستعمال
�أدوية آ
الخرين.
 تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة من خالل طرح �أ�سئلة من مثل :بر�أيك ,كيفميكن تخفي�ض حرارة املري�ض؟
أ
أ
 ا�ست�ضافة طبيب للتحدث حول �مرا�ض الطفال وطرق الوقاية واال�ست�شفاء منها. تكليف الطلبة متثيل الدر�س. قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات ،مع �رضورة ا�ستخدام التقوميالتكويني واخلتامي.

.

.

.

.

.

. .

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قال تعاىل ":و�إذا مر�ضت فهو ي�شفني"اجلنا���س :ت�ش��ابه الكلمت�ين �أو توافقهم��ا لفظ�� ًا �أو كتاب��ة
واختالفهما معنى.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي .
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أقر�أ العبارة آالتية دفعة واحدة مراعي ًا الو�صل :كتب الطبيب العالج املنا�سب للمري�ض. �أ�صل الكلمة باملعنى املنا�سب :ده�شة �شعر
َّ
توق
�أح�س
�أحذر حرية

�إثراء

 �أ�ضع كلمة (�أبي) مكان كلمة (�أمي) ,وكلمة (�أخي) مكان كلمة (�أختي) يفالفقرة أ
الوىل من الدر�س ,ثم �أقر�أ.
�سمي �أداة قيا�س درجة حرارة املري�ض.
 �أ ّو�ضح طريقة قيا�س درجة حرارة املري�ض.
 �أ ّ املالحظة� /س ّلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي. التقومي املبني على أالداء � /س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 الرتبية املهنية ,ال�سالمة يف تناول الدواء ,ال�صف أالول.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات الكلمات.

املادة املحو�سبة

 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ,معاين الكلمات ,ال�شا�شة أالوىل.
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,تدريبات القراءة  ,التدريب (.)8/6

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف بع�ض الطلبة يف التمييز بني لفظ همزة الو�صل وهمزة القطع.
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الدر�س ال�سابع ا�ستعمال الدواء ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يكمل اجلمل مبا يتمم معناها. يتعرف الكلمات التي ت�شتمل على حرف الطاء. يتعرف املكان املنا�سب لل�شدة. يتعرف معاين املفردات آالتية :التزم� ،سطعت ،غرد  ،عافيته.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
التزم � ،سطعت ،غرد ،عافيته.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /البطاقات اخلاطفة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،حل التدريبات
والتمارين.
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التدريب.
العمل اجلماعي /املناق�شة ،التعلم التعاوين.
 تهيئة الطلبة من خالل طرح بع�ض أال�سئلة املتعلقة بالدر�س ,من مثل :ما عنوان الدر�س؟
 ملاذا ده�شت �أم ماجد حينما نظرت �إىل زياد؟ �أو تكليف الطلبة قراءة الدر�س. حتديد التدريب و�إبراز الهدف منه. عر�ض جمل العمود أالول على بطاقات ،جملة جملة ،وقراءتها ،وتثبيتها على
ال�سبورة(�أقر�أ طريقة� ،آخذ الدواء ،التزم �أوامره) ،وتو�ضيح معنى كلمة التزم.
 عر�ض جمل العمود الثاين على بطاقات ،جملة جملة  ،وقراءتها ،وتكليف الطلبةتكمل معناها ،وقراءتها( .الطبيب ،ا�ستعمال الدواء،
و�ضعها بجانب اجلمل التي ّ
ثالث مرات يف اليوم).
 تكليف الطلبة قراءة اجلمل جمتمعة. عر�ض جملة (�سقط املطر يف ال�صباح) على لوحة اجليوب وقراءتها. تكلف الطلبة التعرف �إىل الكلمتني اللتني ت�شتمالن على حرف الطاء. تق�سيم الطلبة جمموعات ،بحيث ت أ�خذ كل جمموعة جملة من اجلمل آالتية ،وتقوم
بو�ضع ال�شدة يف املكان املنا�سب� :أح�س املري�ض أ
بالمل ،فح�ص الطبيب املري�ض،
�رشب املري�ض الدواء � ،أ�سرتد املري�ض عافيته.
 متابعة الطلبة با�ستمرار  ،وتوجيههم و�إر�شادهم ،وتكليف �أحد �أفراد كل جمموعة عر�ضاحلل �أمام املجموعات ،وتو�ضيح معاين املفردات آ
التية� :سطعت ،غرد ،عافيته
تنفيذ الطلبة حل التدريبات يف كتبهم ،وت�صحيح حلولهم �أو ًال ب أ�ول.
 ميكن �إعداد �أوراق عمل ت�شتمل على جمل ت�ضم كلمات فيها حرف الطاءوتكليف الطلبة التعرف �إليها ،من خالل العمل يف جمموعات.
 ميكن �إعداد �أوراق عمل ت�شتمل على كلمات ت�ضم حروف ًا م�شددة وتكليف الطلبةكتابة ال�شدة فوق احلرف املنا�سب  ،من خالل العمل يف جمموعات.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )3أحلل و�أركب .ملحق (� )2أوراق العمل :ورقة عمل (. )1
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ�ضع ال�شدة يف املكان املنا�سب من الكلمات آالتية� :أمي� ،صيدلية� ،أح�س.

�إثراء

ال�سلط؟
 ما ال�شيء الذي يوجد يف �آخر ّ� -أ�ستخرج من الدر�س كلمة ت�ضم حرف الطاء ,ثم �أ�ضعها يف جملة مفيدة.

 املالحظة � /س ّلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي. أالداء � /س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.الول ,الوحدة ال�سابعة ,ترتيب أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالحداث.
الن�سان و�صحته.
 العلوم :ال�صف الثاين ,ج�سم إ الرتبية الوطنية واالجتماعية :ال�صف أالول ,الدر�س ال�سابع ,ف�صل ال�صيف.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -لوحة اجليوب ،بطاقات كلمات وجمل .

املادة املحو�سبة

 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ,تدريبات القراءة  ,التدريب (.)8/1 انظر �إىل حو�سبة الدر�س العا�رش,الكتابة  ,التدريب (.)2 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ع�رش ,الكتابة  ,التدريب (.)2
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الدر�س ال�سابع ا�ستعمال الدواء ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يعرب �شفوي ًا بلغة �صحيحة عن �أهمية تناول الدواء. يف�رس �شفوي ًا دالالت ال�صور. يراعي �آداب التحدث.�أكتب
 يعرب كتابة بجمل �صحيحة عن النتائج املتوقعة من ال�صور. -يولف بني احلروف لتكوين كلمات ت�شكل جمالً.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

.

ال�سالمة العامة

اجلِ ل�سة ال�صحيحة.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /أ�سئلة و�أجوبة ،العمل يف الكتاب ،حل التدريبات والتمارين
البطاقات اخلاطفة.
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التدرب على احلوار.
العمل اجلماعي /املناق�شة ،التعلم التعاوين.
�أحتدث
 تهيئة الطلبة من خالل طرح بع�ض أال�سئلة املثرية للتفكري ,من مثل  :هل حتب
تناول الدواء؟ متى تتناول الدواء؟ ماذا يحدث لو مل يتناول املري�ض الدواء؟
 تكليف الطلبة التحدث �أمام زمالئهم عن �أهمية تناول املري�ض الدواء ,وتدعيمذلك مبواقف حياتية ،وتكليف آ
وال�صغاء باهتمام.
الخرين اال�ستماع إ
 �إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور املعدة لتف�سري دالالتها �شفوي ًا ،وتكليف الطلبةالتعبري عن ذلك بجمل �صحيحة.
ال�صغاء اجليد واحرتم �آراء آ
الخرين وعدم املقاطعة.
 مراعاة إ اال�ستماع �إىل الطلبة ،مع التعزيز والت�صويب.�أكتب
 تهيئة الطلبة من خالل اجللو�س ال�صحيح ،وحت�ضري �أدوات الكتابة ،وقراءة الدر�س. �إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور املعدة لكتابة جمل تتعلق بالنتائج املتوقعة منها ،وتكليف الطلبة كتابة اجلمل.
تتبع ال�سهم للتوليف بني احلروف املعطاة؛
 تق�سيم الطلبة جمموعات ،وتكليفهم ّلتكوين كلمات ت�شكل جم ً
ال تدل على عنوان املري�ض ،وكتابته.
 -متابعة الطلبة وت�صحيح كتاباتهم �أو ًال ب أ�ول ،مع التعزيز والت�صويب.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق(� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4أحتدث ،منوذج (� )5أكتب.
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أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 -ما فائدة الدواء للمري�ض؟

�إثراء

 �أتذكر ثالثة �أع�شاب طبية ,و�أكتبها يف دفرتي.� -أق ّلد �شخ�ص ًا م�صاب ًا بالزكام.

 املالحظة� /س ّلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي. أالداء� /س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 -التكامل مع القراءة.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �سوء تنظيم الكالم وتركيبه .أ
 بع�ض الطلبة ال يعطون االهتمام الكايف بالتفا�صيل �و مبعاين الكلمات. -اخلوف �أو اخلجل من احلديث �أمام الزمالء.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,الكتابة. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/3
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الدر�س ال�سابع ا�ستعمال الدواء ( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 يقر�أ آاليات الكرمية"78ـ  "80من �سورة ال�شعراء.
 يتعرف معاين املفردات آالتية :خلقتني  ،يهدين ،يطعمني ،ي�سقني ،ي�شفني.
 يتعرف أالفكار الرئي�سة آ
لليات الكرمية.
 تتكون لديه القيم واالجتاهات آالتية:
طاعة اهلل �سبحانه وتعاىل� .شكر اهلل على نعمه .طلب ال�شفاء من اهلل عند املر�ض.
 يحفظ آاليات الكرمية.
�أ�ستمع و�أجيب
 يتعرف معاين املفردات آالتية :الزكام� ،أعرا�ض املر�ض ،الق�شعريرة ،احلمى،
ال�صداع ،أ
المل ،نحو �أ�سبوع ،فيتامينات.
 يتعرف أالفكار الواردة يف الن�ص (ن�صيحة طبيب).
 ي�صغي باهتمام وتركيز. -يعيد رواية الن�ص.

.

.

.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

خلقتني ،يهدين ،يطعمني ،ي�سقني ،ي�شفني  ،الزكام� ،أعرا�ض املر�ض ،الق�شعريرة،
احلمى ،ال�صداع ،أ
المل ،نحو �أ�سبوع ،فيتامينات.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� / :أ�سئلة و�أجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،الق�صة.
العمل اجلماعي /املناق�شة.
الن�شطة  /التمثيل ولعب أ
التعلم من خالل أ
الدوار.
التفكري الناقد /التحليل والرتكيب.
�أحفظ
 تهيئة الطلبة بطرح �أ�سئلة من مثل� :أ�سمي ثالثة من خملوقات اهلل. عر�ض آاليات مكتوبة �أمام الطلبة ،وقراءتها ب�صوت وا�ضح وم�سموع.
 تكليف الطلبة قراءة آاليات الكرمية.
 مناق�ش��ة الطلب��ة يف معاين املف��ردات آالتية :خلقتني ،يهدين ،يطعمني ،ي�س��قني،
ي�شفني.
والجابة عن �س�� ؤ�ال الدر�س؛ للتو�صل �إىل
 ا�س��تخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�ش��ة ،إأ
الفكار الرئي�س��ة والقيم واالجتاهات آ
التية :اهلل اخلالق ،والهادي  ،والرزاق،
وال�شايف .طاعة اهلل �سبحانه وتعاىل .مراجعة الطبيب عند املر�ض .طلب
ال�شفاء من اهلل
 تدريب الطلبة على حفظ آاليات �آية �آية.
 اال�ستماع ملن يقر�أ آاليات ،مع التعزيز والت�صويب.
ا�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة من خالل طرح �أ�س��ئلة ,من مثل :ما أالن�سان؟
المرا�ض التي ت�صيب إ
ال�صابة باملر�ض؟
كيف حتمي نف�سك من إ

.

..

.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج(� )6أن�شد و�أحفظ،منوذج (� )7أ�ستمع
و�أجيب ،منوذج (� )8أ�ستمع و�أجيب.
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 قراءة الن�ص (ن�صيحة طبيب) ب�صوت وا�ضح وم�سموع. تو�ض��يح معاين املفاهيم وامل�ص��طلحات واملف��ردات اجلديدةآ
التية :الزكام� ،أعرا�ض املر�ض ،الق�شعريرة ،احلمى ،ال�صداع،
أ
المل ،نحو �أ�سبوع ،فيتامينات.
والجابة عن �أ�س��ئلة
 ا�س��تخدام �أ�س��لوب احلوار واملناق�ش��ة ،إالدر�س؛ للتو�ص��ل �إىل أ
الف��كار الرئي�س��ة ،والقيم االجتاهات
آ
التي��ة� :أ� -أعرا�ض مر�ض الزكام .ب -مدة ا�س��تمرار املر�ض
من حلظة ظهوره جـ  -طرق الوقاية من املر�ض.
 طرح �أ�س��ئلة تفكري ناقد ,من مثل :بر�أيك ,كيف ي ؤ�ثر املر�ضيف حت�صيل الطلبة؟
نحو مت�سل�سل.
 تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص (ن�صيحة طبيب) على ٍ -تكليف الطلبة تقم�ص دور الطبيب ،ودور املري�ض بالزكام.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 " -الوقاية خري من العالج " درهم وقاية خري من قنطار عالج"

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

أ�حفظ  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 من الذي ي�شفيك �إذا مر�ضت؟� -أذكر �أعرا�ض مر�ض الزكام.

�إثراء

 �أذكر ثالثة �أ�صناف من الفواكه التي ي�ستخدمها ال�شخ�ص امل�صاب بالزكام.ال�صابة بالزكام.
� -أتقم�ص دور الطبيب ،و�أقدم ن�صيحة لزميلي كي يحمي نف�سه من إ

 -املالحظة� /سلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي.

التكامل ا ألفقي

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم

املادة املحو�سبة
 -ال يوجد حو�سبة.
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الدر�س الثامن الطالبة النجيبة ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (الطالبة النجيبة) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يلفظ كلمات مراعي ًا املد. يلفظ كلمات مراعي ًا �صوت احلرف املتكرر. مييز الكلمات التي مبعنى ت�سهم.أ
أ
 يف�رس املفردات آالتية ( :ا�ستيقظ� ،رتدي ،ب�دب ،دعتها ،ك�سولة ،تهمل…
 يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.
 يبني دور الطالب النجيب. -يبني ر�أيه يف الطالبة النجيبة (�إميان) ويقتدي بها.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�أ�ستيقظ� ،أرتدي ،ب أ�دب ،دعتها ،ك�سولة  ،تهمل ،م�ساء ،تنام ،تنظف ،تبت�سم ،جتل�س.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي،
التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة .التفكري الناقد /التحليل ،التمثيل.
 التهيئة :طرح بع�ض أال�سئلة املثرية لالنتباه,من مثل  :هل حتب الفوز بجائزة الطالب النجيب؟ماذا يتوجب عليك �أن تفعل للفوز باجلائزة؟ ماذا تفعل عند عودتك من املدر�سة؟
 عر�ض �صورة الدر�س و�إدارة نقا�ش حولها. قراءة املعلم الدر�س قراءة قدوة ملون ًا ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق والنمط اللغوي. متابعة انتباه الطلبة لقراءة املعلم با�ستمرار. تدريب الطلبة �ضمن جمموعات على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية من خالل:تكرار لفظ كلمات ت�شمل حروف املد (الياء ،أ
واللف ،والواو).
الوقوف عند احلرف املتكرر يف الكلمات (ووجهها ،ت�ستيقظ ،يديها ،ت�سرتيح) وحماكاتها.
عر�ض بطاقات تت�ضمن الكلمات (الطالبة ،الفطور  ،املطيع) وتكليف الطلبة
تكرار لفظها ،ثم كتابتها يف الفراغ إلمتام املعنى.
قراءة اجلملتني يف البند الرابع مع الرتكيز على الكلمتني اللتني مبعنى (ت�سهم).
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة (حماكاة) مع مراعاة التقومي التكويني. تق�سيم الطلبة جمموعات لتف�سري معاين املفردات الواردة يف الدر�س ،املجموعةأ
الوىل :تذكر معنى الكلمات امللونة .املجموعة الثانية :ت�ستخرج من در�س القراءة
كلمة مبعنى (دعتها) .املجموعة الثالثة  :تذكر من الدر�س عك�س الكلمات
(ك�سولة ،تهمل ،م�ساء ,تنام) .املجموعة الرابعة :متثل باحلركة والفعل معنى
الكلمات (تنظف ،ترتدي ،تبت�سم.) … ،
 عر�ض كل جمموعة عملها �أمام الطلبة ,ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز. تكليف الطلبة متثيل �سلوك �إميان عندما ت�صل �إىل املدر�سة. التو�صل �إىل أأ
أ
الفكار الرئي�سة باحلوار واملناق�شة ,و�إجابة ��سئلة الدر�س ليتم ت�كيد
�أبرز القيم واالجتاهات أ
والفكار آ
التية:
 �صفات الطالب النجيب  :الن�شاط واال�ستيقاظ باكراً ,التعاون ,لكل جمتهد ن�صيب.س�ال آ
 تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة والقدرة على �إ�صدار احلكم بطرح ال� ؤالتي:
ما ر�أيك يف مواقف �إميان؟ هل حتب �أن تكون مثلها؟ ملاذا؟
 -قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات ,مع ا�ستخدام التقومي التكويني واخلتامي.

..
.
.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 �رضورة تقدمي ال�صور ال�صوتية للحروف �صحيحة ووفق خمارجها.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي ,منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي.
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �ألفظ مراعي ًا املد :طالبة ،ن�شيطة ،فطور.� -ألفظ مراعي ًا �صوت احلرف املتكرر :ت�ستيقظ  ،امل�ساهمة ،املعلمة.

�إثراء

 �أ�ضع كلمة (ماجد)مكان كلمة (�إميان) يف الفقرة أالوىل ،و�أجري التغيري املنا�سب ،ثم �أقر�أ.� -أ�ستخرج من الدر�س كلمة مبعنى :جتتمع.

 التقومي املعتمد على أالداء ـ �س ّلم التقدير اللفظي.

التكامل ا ألفقي

 الرتبية الوطنية ،ال�صف أالول ،النظافة والرتتيب والنظام  ،البيئة ال�صفية.
 الرتبية املهنية ،ال�صف أالول  ،العناية أبال�سنان ،عادات �صحية ،العناية بغرفة ال�صف.
الول� ،آداب معاملة أ
ال�سالمية ،ال�صف أ
ال�صدقاء.
 الرتبية إالتكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
أ
 -بطاقات كلمات وجمل� ،صور  ،ق�ص�ص للطفال.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,الن�صو�ص امللحقة. انظر �إىل حو�سبة لدر�س الرابع ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/2 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,معاين الكلمات ,التدريب (.)1 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,معاين الكلمات  ,التدريب (.)2

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �ضعف لدى بع�ض الطلبة يف القراءة. �صعوبة يف التلوين ال�صوتي مبا يتنا�سب وال�سياق يف �أثناءأ
الداء القرائي.
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الدر�س الثامن الطالبة النجيبة( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يولف بني املقاطع( :ما ،جد ،هر ،زن) ليكون كلمة. يتعرف �صيغة املثنى ويحاكيها. يكون جم ًال تبد�أ ب�ضمائر الرفع املنف�صلة.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة / .الرتكيب.
العمل اجلماعي /التعلم التعاوين.
 التهيئة :طرح أال�سئلة آ
التية� :أي الربامج الكرتونية تف�ضل؟ ـ �أي ال�شخ�صيات
الكرتونية حتب؟ ملاذا ؟ ـ يف �أي أ
الوقات ت�شاهد التلفاز؟ (�أو �أي مقدمة يراها
املعلم �شائقة).
 حتديد التدريب ،و�إبراز الهدف منه. عر�ض بطاقات ل�شخ�صيات كرتونية وقد كتبت عليها املقاطع( :ما  ،جد ،هر ،زن). تكليف الطلبة تكوين كلمات منها� .أو تكليف الطلبة الذين لديهم هو �أية الر�سمر�سم أ
ال�شكال الكرتونية على ال�سبورة وتلوينها ,ثم تنفيذ التدريب من خالل
الو�صل بني املقاطع.
 ر�سم �صورة وجه مبت�سم على ال�سبورة ،و� ؤس�ال الطلبة .ماذا ميثل الر�سم؟
الجابة وتكليف �أحد الطلبة كتابة كلمة وجه �أ�سفل ال�صورة.
 تلقي إ تكليف �أحد الطلبة ر�سم وجهني مبت�سمني على ال�سبورة .و� ؤس�ال الطلبة  :ماذا
الجابة وتكليف طالب كتابة كلمة (وجهان) �أ�سفل منها.
ميثل ال�شكل؟ تلقي إ
وهكذا �إىل �أن ينتهي التمرين.
 البحث عن كلمات يف الدر�س مفردة ومثناة وقراءتها. �إعطاء معلومة ب�سيطة عن حركة القمر أوالر�ض حول ال�شم�س.
 عر�ض �صورة متثل دوران القمر أوالر�ض حول ال�شم�س� .أو ر�سمها من قبل �أحد
الطلبة �أو املعلم على ال�سبورة.
 حل مثال �أمام الطلبة بتتبع امل�سار ال�صحيح. كتابة اجلملة املكونة على ال�سبورة. حل بقية التدريب بالطريقة نف�سها ,مع املتابعة والتقومي التكويني واخلتامي. تنفيذ الطلبة التدريبات يف كتبهم املدر�سية ,وتقدمي امل�ساعدة ملن يحتاجها ,معاملتابعة والت�صحيح وتقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

نت� ،أن ِ
ت� ،أنتما� ،أننت هو ،هي  ،هما ،هم ،هن ,نحن.
 �ضمائر الرفع هي � :أنا� ،أ َالر�ض ،وكالهما يدوران حول ال�شم�س  ،أ
 القمر يدور حول نف�سه وحول أوالر�ض
تدور حول نف�سها� .أما ال�شم�س فتبقى ثابتة بالن�سبة لهما.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (.)3
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

كون كلمات جديدة من املقاطع آ
التية( :وا  ،لد  ،مقـ  ،عد ،جمـ  ،ل�س ،منـ ،زل).
� -أ ّ

�إثراء

 �أث ّني الكلمات آالتية  :والدة ،طالبة ،معلم ،مهند�س.
 �أحلل اجلملة آالتية �إىل عنا�رصها:
�أنا طالب جنيب.
كون جمال ًتبد�أ بـ  :هو ،هي  ،نحن.
� -أ ّ

 املالحظة � -س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية ،ال�صف أالول  ،التحليل والرتكيب.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �صعوبة يف تثنية بع�ض املفردات.� -ضعف يف تكوين جمل ت�شتمل على ال�ضمائر.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات �صور ور�سومات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ع�رش ,تدريبات القراءة,التدريب (.)8/5 انظر �إىل حو�سبة الدرو�س  :اخلام�س ,والتا�سع ,والثاين ع�رش ,والثالث ع�رش,والتا�سع ع�رش ( أ
المناط والرتاكيب اللغوية).
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الدر�س الثامن الطالبة النجيبة ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 ي�ستثمر ر�صيده الثقايف واملعجمي أوال�سلوبي يف حديثه عن الطالب النجيب.
 ي�ستخدم مفردات دالة أ(المانة ،ال�صدق ،إالخال�ص )…،يف حديثه عن الطالب النجيب.
 يت�صف باجلر�أة والطالقة يف احلديث.(ال�صغاء باهتمام ،اجللو�س ال�صحيح.) … ،
 يتحلى ب�آداب التحدث إ�أكتب
 يكتب جمال ً كتابة وا�ضحة مرتبطة باملعنى. -يكمل جمال ً من خربته.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة / .التمثيل ،العمل اجلماعي.
�أحتدث
 التهيئة :قراءة ق�صة تتحدث عن النجاح والفوز. قراءة التدريب ،و�إبراز الهدف منه. عر�ض العبارات :أالخال�ص والوفاء،
(المانة ،ال�صدق ،املحافظة على املواعيد ،إ
النجاح ،احرتام املعلم والوالدين) على بطاقات� ،أو كتابتها على ال�سبورة،
وتو�ضيح املعنى العام لها.
 قراءة الطلبة فقرات الدر�س بالتناوب.وال�صغاء اجليد،
 تقدمي بع�ض التعليمات( :من مثل  :االلتزام املخ�ص�ص للحديث ،إواحرتام �آراء آ
الخرين ،واللغة ال�سليمة ،واجلر�أة والطالقة يف احلديث ،وا�ستثمار
ر�صيده الثقايف واملعجمي أ
وال�سلوبي يف حديثه).
 فتح املجال للطلبة للتحدث عن الطالب النجيب ،مع املتابعة وتقدمي التغذية الراجعة.�أكتب
 التهيئة املنا�سبة باجللو�س ال�صحيح وحت�ضري �أدوات الكتابة. �إكمال جمل ناق�صة من خربة الطالب ,من مثل �إميان طالبة.......... عر�ض اجلملة�( :أ�ستيقظ يف ال�صباح مبكراً) على بطاقة� ،أو كتابتها على ال�سبورةبالطبا�شري امللونة.
 تق�سيم الطلبة جمموعتني؛ أالوىل تكتب جم ً
ال قبل اجلملة املعطاة ،والثانية تكتب
جمال ً بعدها.
 عر�ض جمل الطلبة ومناق�شتها. ا�ستخراج جملة �أخرى من الدر�س ,وتكليف الطلبة كتابة جملة قبلها وجملة بعدها. -تنفيذ الطلبة التدريبات يف الكتب املدر�سية ,مع متابعة الت�صحيح ،وتقدمي التغذية الراجعة

معلومات �إ�ضافية للمعلم

ويقويها.
 ال�سماح للطلبة ب أ�كرث من حماولة يف التحدث ,يدعم �شخ�صيتهم ّملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )4و (.)5
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أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أحتدث لزمالئي عن م�ساعدتي لوالدي و�أخوتي يف املنزل.� -أكتب جملة �أعجبتني يف الدر�س.

�إثراء

 �أذكر �أحداث ق�صة قر�أتها ,تتحدث عن النجاح والفوز� ,أمام زمالئي.و�سع العبارة آ
التية :تبت�سم �إميان لزميالتها يف املدر�سة….
� -أ ّ

 املالحظة ـ �س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

الول� ,آداب معاملة أ
ال�سالمية ،ال�صف أ
ال�صدقاء.
 الرتبية إال�سالمية  ،ال�صف الثاين ،بر الوالدين ،احرتام املعلم.
 -الرتبية إ

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

التكامل الر�أ�سي

 �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف اال�ستمرار يف احلديث. التلعثم واخلجل لدى بع�ض الطلبة يف �أثناء احلديث.� -صعوبة يف اختيار اجلملة املنا�سبة ليو�سع بها اجلملة املعطاة.

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات كلمات وجمل  ،ق�ص�ص أالطفال.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س اخلام�س ,الكتابة.
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الدر�س الثامن الطالبة النجيبة ( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب )

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 يردد البيت املقرر ب�صوت منغم. يتعرف معاين املفردات( :عماد ،اجلهل  ،العز) يذكر الفكرة الرئي�سة يف البيت. يبينّ �أهمية العلم. يحفظ بيت ال�شعر.اللقاء.
 يراعي مهارات إ�أ�ستمع و�أجيب
 يتعرف معاين املفردات آالتية  :ي�صطحب� ،صده ،ا�ستنجد  ،ق�ضى.
 يحلل الن�ص �إىل أالفكار الرئي�سة :
 يعيد رواية الن�ص بت�سل�سل. يتعرف قيمة ال�صدق. -يراعي �آداب اال�ستماع (النظر �إىل املتكلم  ،عدم مقاطعة احلديث) ...,

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

�أحفظ :عماد ،اجلهل ،العز.
�أ�ستمع و�أجيب :ي�صطحب � ،صده ،ا�ستنجد  ،ق�ضى.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /العمل يف الكتاب املدر�سي.
�أحفظ
 تهيئة الطلبة وت�شويقهم للدر�س؛ب إ�لقاء بع�ض الطلبة �أنا�شيد عن املدر�سة� ،أو اال�ستماعألغان عن املدر�سة.
 عر�ض بيت ال�شعر مكتوب ًا �أمام الطلبة على ال�سبورة �أو على بطاقة ،وقراءته ب�صوتوا�ضح وم�سموع ,مع أ
الداء.
 مناق�شة الطلبة يف م�ضمون( :عماد� ،أ�سا�س)( ،اجلهل ،عدم املعرفة)( ،العز ،اجلاه). مناق�شة الطلبة يف م�ضمون البيت ليتم التو�صل �إىل الفكرة آالتية :دور العلم وقيمته يف احلياة. تدريب الطلبة على حفظ البيت ال�شعري ,مع مراعاة مهارات التعبري احلركي �إىل �أنيتم حفظه.
 �إجابة الطلبة عن ال� ؤس�ال لتثبيت الفكرة يف �أذهانهم.
�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة بذكر حديث نبوي �رشيف يحث على ال�صدق �أو أالمانة.
 قراءة املعلم الن�ص ب�صوت م�سموع ،و�إعادته مرات عدة �إذا دعت احلاجة. مناق�شة معاين املفردات آالتية( :ي�صطحب� ،صده ،ا�ستنجد ،ق�ضى) من خالل �إعطاء
املرادف �أو التمثيل �أو و�ضعها يف جملة.
الخال�ص يف العمل ،وال�صدق منجاة ،وباجلد أ
 حتليل الن�ص �إىل أالفكار آ
والمانة
التية :إ
نك�سب ثقة آ
الخرين ،وذلك مب�شاركة الطلبة جميعهم.
 متابعة انتباه الطلبة واال�ستماع إلجاباتهم.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )6و (.)7
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نحو مت�سل�سل.
 تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص على ٍ طرح � ؤت�رصف الراعي؟
س�ال تفكري ناقد  :ما ر�أيك يف ّ

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قراءة ن�ص اال�ستماع للطلبة �أكرث من مرة يف حالة التدريبعلى املهارات.

أ�حفظ  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أ�ستخرج من بيت ال�شعر كلمة مبعنى اجلود. �أجيب ب�صوت م�سموع عن ال� ؤس�ال  :ماذا يفعل العلم.
� -أذكر مهنة �سامل يف ن�ص اال�ستماع.

�إثراء

 �أ�ضع عنوان ًا منا�سب ًا للمحفوظات. مب�ساعدة �أمني املكتبة� ,أح�رض بيت ًا من ال�شعر عن العلم ،و�أقر�أه �أمام زمالئي مع أالداء.
 �أذكر اجلملة أالخرية يف ن�ص اال�ستماع.
 �أقر�أ ق�صة �أمام زمالئي تتحدث عن ال�صدق ،و�أناق�شهم فيها. -املالحظة ـ �س ّلم التقدير.

التكامل ا ألفقي

الخال�ص).
ال�سالمية�( ,صفات امل ؤ�من ،ال�صدق ،إ
 الرتبية إالتكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 ق�ص�ص أللطفال ،البطاقات ،كتب احلديث النبوي ال�رشيف.
للطالب
 -الق�ص�ص  ،املكتبة.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,اال�ستماع.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 خجل من أالداء احلركي التعبريي يف �أثناء تقدمي املحفوظات.
 -خجل بع�ض الطلبة من رفع �صوتهم ,فيظهر خافت ًا.
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الدر�س التا�سع يف املكتبة ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (يف املكتبة) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يلفظ كلمات مراعي ًا التنوين -.ي�ستخرج كلمات حتوي الهمزة والتاء املفتوحة. يقر�أ جمال ً مراعي ًا الو�صل -.يف�رس معاين املفردات. -يتعرف أالفكار الواردة جديد يف الن�ص -.ينمي نف�سه بالقراءة .

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
�رست
تنمي ،خمل�ص  ،متفوق ّ ،

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات
والتمارين ،القيام أ
بالن�شطة (التمثيل) ،العمل يف جمموعات ،التفكري الناقد.
 التهيئة  :قال تعاىل  ":اقر�أ با�سم ربك الذي خلق". احلديث عن �أهمية الكتاب. �إبراز ال�صورة املعربة عن الدر�س �أمام الطلبة ،ثم قراءة املعلم (قراءة قدوة) ملون ًا يفال�صوت ومراعي ًا عالمات الوقف  ،مع متابعة انتباه الطلبة با�ستمرار.
 تدريب الطلبة على قراءة جمل ب�صوت ال�سائل. تدريب املعلم للطلبة على قراءة أالمناط اللغوية  ،ال�صيغ اللفظية من خالل:
 الرتكيز على لفظ كلمات الدر�س التي حتوي تنوين الفتح. قراءة اجلمل فعلية  ،وتكملتها من الدر�س بكلمات حتوي الهمزة والتاء املربوطة.(�رس الولد).
 قراءة اجلمل من الدر�س ,مع مراعاة الو�صل ,مثل ّ قراءة الطلبة للدر�س قراءة حماكاة ،مع �رضورة التقومي التكويني با�ستمرار. تف�سري معاين املفردات آالتية ،املجموعة أالوىل :ويتم ذلك باختيار املعنى املنا�سب لها.
			
			
خمل�ص  -ويف ّ
تنمي  -ويف ّ
ّ
�رست  -فرحت
			
متفوق  -متميّز
			
ّ
ّ
املجموعة الثانية  :تف�سري عبارات وردت يف الدر�س ،و�رشحها مبعان جديدة:
تنمي العقل � :أي تزيد املعرفة وت ّن�شطها.
القراءة ّ
قدم جمموعة من ال�صور � :أي �أعطاه �صوراً.
ّ
 تدريب الطلبة على ا�ستخدام كلمات يف جمل مفيدة. متثيل الطلبة ملوقف �إميان ،وهي م�رسورة. حتليل الدر�س أأ
آ
للفكار الرئي�سة ،و�إبراز القيم واالجتاهات التية� :همية الكتاب يف
الفراد ،دور أ
تطوير املعرفة� ،أهمية التعاون بني أ
الن�شطة املدر�سية يف زيادة الوعي
لدى الطلبة ،أ
للن�سان.
الهمية الدينية للقراءة ،الكتاب �صديق ويف إ
 متابعة قراءة الطلبة جميعهم للدر�س ،مع التغذية الراجعة با�ستمرار. طرح �أ�سئلة تفكري ناقد :ما �سبب التفوق الثقايف عند بع�ض النا�س؟ اكتب عنوان ًا�آخر للق�صة .ف�سرّ قول ليلى� :إن الكتاب �سيكون �صديق ًا لها .اذكر موقف ًا مررت
به م�شابه ًا لهذا املوقف.

..

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قراءة �آيات من كتاب اهلل ذكر فيها الق�ص�ص:ال�سورة آ
الية يو�سف (.)3
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي .
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات حتوي حرف (القاف). كم مرة ورد ذكر ليلى يف الدر�س. �أ�ضع دائرة حول �صورة أالب يف الدر�س.

�إثراء

 �أ�ستخرج من الدر�س فع ًال يدل على االثنني.
والم بـ أ
الوىل� ,أ�ستبدل ماجد بـ ليلى أ
 يف الفقرة أبالب ,ثم �أقر�أ.
 �أذكر �آية من القر�آن الكرمي ،ذكر فيها كلمة الكتاب. التقومي املبني على أالداء � /سلم التقدير اللفظي.

التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).ال�سالمية( ,القر�آن الكرمي) ,ال�صف أ
الول.
 الرتبية إأ
أ
أ
 الريا�ضيات( ,ترتيب العداد) ,ال�صف الول ,اجلزء الول.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -القر�آن الكرمي� ،صور.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/6 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث والع�رشين ,الن�صو�ص امللحقة. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث والع�رشين ,معاين الكلمات ,التدريب (.)1

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.
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الدر�س التا�سع يف املكتبة ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يحاكي جم ًال �إن�شائية ويقر�أها.
 يركب من املقاطع واحلروف كلمات ويقر�أها. يحلل كلمات �إىل حروف ومقاطع ويكتبها. -ي�رصف اجلملة مع ال�ضمائر.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
التزم � ،سطعت ،غرد ،عافيته.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين  ،البطاقات اخلاطفة ،التعلم التعاوين.
التفكري الناقد
 تهيئة الدر�س :تهيئة الطالب �إىل در�س التحليل والرتكيب من خالل أال�سئلة آ
التية:
مم تتكون ال�صورة املبينة �أعلى الدر�س؟ ا�ستخرج من الن�ص كلمة من ثالثة حروف
ثم حل ّلها ,ا�ستخرج من الن�ص جملة فيها كلمة هو.
 تقدمي اجلملة "�شكراً ملعلمة املدر�سة" على بطاقة  .ويقوم الطلبة مبحاكاتها علىنحو فردي ،ثم تكتب اجلملة "�أهال ً بزوار مدر�ستنا" وتعامل بالكيفية نف�سها.
ٍ
 البحث عن جمل من در�س القراءة تتفق مع هذا التدريب ،وقراءتها. تقدمي احلروف واملقاطع"ما  ،مو  ،ميـ  ،مـ " على بطاقات ،وتق�سيم الطلبةجمموعات لتقوم كل جمموعة مبلء الفراغ مبا ينا�سبه .ثم تعر�ض عملها ،ويعود
الطلبة مرة �أخرى �إىل الن�ص ال�ستخراج الكلمات امل�شابهة.
 يق�سم الطلبة ثالث جمموعات (املثلث واملربع واملخم�س) ,حيث يقومون بتحليلالكلمات املطلوبة �إىل �أحرف ومقاطع وكتابتها على ر ؤ�و�س أ
ال�شكال ,ثم
يتبادلون �أعمالهم.
 يذكر الطلبة كلمات �أخرى ويحللونها �شفوي ًا. تدريب ال�ضمائر  :تقوم املعلمة بذكر بع�ض اجلمل ،وا�ستعماالتها مع ال�ضمائر ,منمثل� :أنا �ألعب .هي تلعب .هو يلعب .ويتابع الطلبة ذكر جمل �أخرى ،ثم يوزع
الطلبة خم�س جمموعات ،حتمل كل جمموعة ا�سم �ضمري ،وبعد تعبئة الفراغات
الجابات
تعر�ض للمناق�شة اجلماعية ،حينها تقدم التغذية الراجعة للطلبة ،وتكون إ
مرتبة ( �أنا ،هما ،هم  ،نحن ).
 طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري ( :قطف با�سم الوردة) �ضع (با�سم) مكان (مها) ,ثم�أقر�أ.
 مراعاة الطلبة الذين يعانون من �صعوبات تعليمية. -متابعة حلول الطلبة يف الكتاب مع التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق(� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )3س ّلم التقدير� ,أحلل و�أركب .ملحق (� )2أوراق العمل :ورقة عمل (.)1
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أحلل الكلمات آالتية :املخل�ص  ،اللغة.
ركب من الكلمات آ
 �أ ّالتية جملة :يف  ،هي  ،تقر�أ  ،الكتاب.

�إثراء
 �أكمل اجلمل آالتية مبا ينا�سبها:
ح�صل على ال�شهادة
……… .على ال�شهادة
……… .على ال�شهادة

واحد
اثنان
جماعة

 املالحظة ـ �سلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 القراءة واال�ستماع( ,ربط املهارات).ال�سالمية( ,القر�آن الكرمي) ,ال�صف أ
الول.
 الرتبية إالول ,اجلزء أ
العداد) ,ال�صف أ
 الريا�ضيات( ,ترتيب أالول.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الواحد والع�رشين ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/5 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث والع�رشين,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/4
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الدر�س التا�سع يف املكتبة ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يختار كلمات تتمم معنى الفقرة .ـ يعرب بجملتني عن موقف حياتي. ميثل دور ال�شخو�ص يف ن�ص مقروء .ـ يعيد رواية ق�صة بلغة منا�سبة . يتعرف معاين الكلمات اجلديدة (ع�شها� ،آمن).�أكتب
 يكون كلمات من حروف (الكتاب خري �صديق) ويكتبها. يركب جملتني من الكلمات (كثرية ،اجلامعة ،يف  ،كتب). ي�شتق جمال ً جديدة من جملة (دخلت �إميان مكتبة ) وكتابتها. -يكتب جمال ً �إ�سمية جديدة تت�ضمن ال�ضمري املنا�سب.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
ع�شها � ،آمن.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات
والتمارين والبطاقات اخلاطفة ،التعلم أ
بالن�شطة (التمثيل) ،التعلم التعاوين ،التفكري
الناقد.
�أحتدث
عرف بنف�سك ـ اكتب ذلك على اللوح.
 تهيئة الدر�سّ : عودة �إىل در�س القراءة ،حيث يطرح املعلم بع�ض أال�سئلة ,من مثل :اذكر ا�سمني
وردا يف الدر�س .ما ا�سم الق�صة التي ناولها أ
الب البنته؟
ال�شارة �إىل فقرة كتبت على ال�سبورة ،والطلب �إىل الطلبة ملء الفراغات باالعتماد
 إعلى خرباتهم ال�سابقة ،ثم كتابتها ،وتو�ضيح معناها العام.
 �إدارة حوار متثيلي بني طالب وموظف املق�صف ل�رشاء قلم ،وتتم التغذية الراجعةمبا�رشة.
أ
أ
آ
 متثيل الدر�س .ميثل �حد الطلبة دور الب ،والخر ميثل دور �إميان. قراءة الن�ص غري مرة ،ويتابع الطلبة ،ثم يكلفون فرادى ،ب إ�عادة رواية الن�ص بلغتهماخلا�صة ،باعتماد العنا�رص آ
التية يف التقومي .ذكر (ال�شخو�ص) ال�صياد واحلمامة.
الزمان واملكان.
ذكر (احلدث) ما فعلته احلمامة.
�أكتب
س�ال الطلبة عن احلروف أ
 قراءة التدريب ،و� ؤالخرية (ب  ،ر  ،ق) وتق�سيم
أ
الطلبة جمموعات لتكوين ثالث كلمات ،بتغيري ترتيب الحرف والتكامل مع
الريا�ضيات.
 توزيع بطاقات بالكلمات (كثرية ،اجلامعة ،يف  ،كتب) ,ثم توزيع الطلبةاملجموعتني ،أ
الوىل :يف اجلامعة… الثانية :كتب كثرية…… .
 طرح � ؤس�ال مثري للتفكري  :اكتب جمال ً جديدة.
 حماورة الطلبة حول �صيغ التذكري والت أ�نيث ،و�إ�ضافة أالفعال ،وحروف اال�ستفهام،
وكتابة اجلملة (دخلت �إميان مكتبة �أبيها) على ال�سبورة ،ثم ب أ��سلوب أ
ال�سئلة املبا�رشة
ن� أس�ل �إذا كان الداخل علي ًا منقول… ,كيف ن�ضع � ؤ
س�اال ً مبتدئني ب أ�حد احلرفني

.

..

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4أحتدث ،منوذج (� )5أكتب.
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من � ،أين �. ..أكمل اجلملة بفعل �آخر  :دخلت �إميان مكتبة
�أبيها…..
 يكمل الطلبة التدريب يف كتبهم ،ويتابع املعلم مع التغذيةالراجعة ،ثم يطلب �إليهم على نح ٍو فردي اختيار جمل من ن�ص
القراءة  ،ومعاجلتها ،مع الكتابة.
 كتابة ال�ضمائر (هو  ،هي  ،هم) على بطاقات ،ثم يق�سمالطلبة جمموعات ،لتقوم لكل جمموعة بكتابة جملة جديدة
تبد�أ ب أ�حد ال�ضمائر  ،ثم تقر�أ �أمام الطلبة ،مع املتابعة.
 -تو�ضيح معنى ع�شها :بيتها� ،آمن  :بعيد عن النظر.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 ج ّزء مهارات احلديث ,واطلب �إىل الطلبة االنتقال التدريجي مناجلمل الق�صرية �إىل الطويلة.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 بطء الطلبة يف تقم�ص أالدوار ومتثيلها.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب جملة من ثالث كلمات تبد�أ بكلمة (هو).والدي.
 �أكتب ا�سمّ

�إثراء

 �أق ّلد �صوت احلمام ,و�أم ّثل حركته.� -أحتدث بق�صة من خيايل �أمام زمالئي.

 -املالحظة � -س ّلم التقدير.

التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).أ
 العلوم( ,احليوانات) ,ال�صف أالول ,اجلزء الول.
(العداد) ,ال�صف أ
 الريا�ضيات ,أالول ,اجلزء الثاين.
 املو�سيقى.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س اخلام�س ,تدريبات القراءة تدريب ,التدريب (.)8/5 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث والع�رشين ,ملحادثة . -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث والع�رشين ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/8
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الدر�س التا�سع يف املكتبة ( أ�ن�شد  ,أ��ستمع و أ�جيب )

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
 يردد �أبيات أالن�شودة ب�صوت من ّغم.
الن�شودة �إىل أ
 يحلل أالفكار الرئي�سة.
 يتعرف معاين الكلمات اجلديدة (املنري ،الن�ضري ،ترقى ،غدو  ،رواح). يحلل ن�ص اال�ستماع �إىل أالفكار الرئي�سة.
 يحفظ أالن�شودة ـ يقدر قيمة العلم.
�أ�ستمع و�أجيب
ال�صغاء ,ويتابع املتكلم.
 يح�سن إ يقدر الكتاب ويهتم بالقراءة. يحرتم أال�صدقاء وي�ساعدهم.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

املنري ،الن�ضري  ،ترقى ،غدو ،رواح.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التعلم أ
ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
بالن�شطة
(التمثيل) ،التعلم التعاوين ،التفكري الناقد.
�أن�شد
قراءة الن�شيد ب�صوت من ّغم.
 طرح أال�سئلة آ
نقدر العلماء؟ اذكر بيت ًا من ال�شعر تعرفه.
التيةِ :لـم َ نتعلم؟ ـ هل ّ
 عر�ض أالن�شودة مكتوبة �أمام الطلبة ،مع مقدمة عن �أهمية العلم أ
للفراد
واجلماعات.
 قراءة أالن�شودة مكتوبة �أمام الطلبة ،مع مقدمة عن �أهمية العلم أ
للفراد
واجلماعات.
 قراءة أأ
الن�شودة ب�نغام هادئة ،و�صوت عذب ،ثم يردد الطلبة.
 يتعرف الطلبة معاين املفردات.ترقى  :تتقّدم
		
الن�ضري  :الطيب
		
املنري  :احل�سن
رواح  :العودة
		
غدا  :ذهب
 يتم التعرف �إىل أالفكار الرئي�سة ,وهي  :احلث على الن�شاط ،العلم يقود �إىل التقدم
والرقي ،االعتماد على اهلل طريقنا �إىل النجاح.
 تق�سم أالن�شودة بني جمموعات الطلبة ،ثم تردد كل جمموعة املقطع ب�صوت من ّغم،
مع التمثيل وا�ستخدام احلركات املنا�سبة� ,إىل �أن يتم حفظ الق�صيدة.
 يجيب الطلبة ثانية عن �أ�سئلة أالن�شودة ،لتثبيت املعلومات ال�سابقة.
�أ�ستمع و�أجيب
 تذكري ب أ�همية القراءة ،والتعاون بني أال�صدقاء.
 حتليل الن�ص �إىل أالفكار آ
التية :ـ احلث على قراءة الق�ص�ص والكتب.
 بناء عالقات اجتماعية �سليمة بني الطلبة .ـ تنظيم الطلبة ليومهم الدرا�سي.الباء أ
 اهتمام أبالبناء وتقدمي الدعم لهم.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6أن�شد ،منوذج (� )7س ّلم التقدير/
�أ�ستمع و�أجيب ،منوذج (� )8س ّلم التقدير� /أ�ستمع و�أجيب.
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 متابعة انتباه الطلبة بطرح أال�سئلة آ
التية  :اخرت عنوان ًا للدر�س،
قدم أ
اذكر �أ�سماء أ
الب
ال�شخا�ص يف ن�ص اال�ستماع ،ملاذا ّ
هدية ألبنه.
 �إعادة رواية الطلبة للن�ص بلغتهم. اال�ستماع ألحاديث الطلبة عن عالقاتهم االجتماعية. طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري,من مثل هل توافق على عمل �سعيد؟ ملاذا؟ عال َم يدل �سلوك �صادق مع زمالئه؟
 -الربط بني مهارات اللغة (كتابة ,حمادثة  ،ا�ستماع).

معلومات �إ�ضافية للمعلم
أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف اال�ستماع عند الطلبة.

أ�ن�شد  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب:ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أكتب الكلمات آالتية :الق�ص�ص  ،النفو�س  ،النظري.
�أذكر كم مرة �سمعت كلمة الق�ص�ص يف اال�ستماع� -أذكر معنى ق�ص�ص م�صورة.

�إثراء

 اذكر �آية من القر�آن الكرمي ذكر فيها العلم.� -أح�رض �أبيات ًا �أخرى لل�شاعر حافظ �إبراهيم.

 املالحظة� /س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املارات).(العداد) ,ال�صف أ
 الريا�ضيات ,أالول.
ال�سالمية ( ,االعتماد على النف�س) ,ال�صف الثاين  ,اجلزء أ
الول.
 الرتبية إالتكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -القر�آن الكرمي� ،صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث والع�رشين,اال�ستماع.
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الدر�س العا�شر �سيدنا أ�بو عبيدة ,ر�ضى اهلل عنه ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (�أبو عبيدة) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يقر�أ منتبه ًا �إىل مو�ضع الو�صل. يقر�أ جملة خربية مظهراً حركة ال�ضم يف الكلمة أالوىل.
 يقر�أ الكلمات (�أ�صحاب � ،أبطال ،انتظام) مظهراً املد. يقر�أ تراكيب ب�صوت الدعاء. يف�سرّ املفردات آالتية�( :سار ،كبري ،نزل ،انت�رص� ،شجاع� ،صحب ،احلافلة  ،حت ّلق)
يتعرف أ
الفكار الواردة يف الدر�س.
 ّأ
ال�سالم.
�سيدنا �بي عبيدة  -ر�ضي اهلل عنه  -يف إ
 -يتعرف دور ّ

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�سار ،كبري ،نزل ،انت�رص� ،شجاع� ،صحب ،احلافلة ،حت ّلق.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /أال�سئلة أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات
والتمارين ،البطاقات اخلاطفة .التفكري الناقد /التحليل ،الرحالت.
 التهيئة :قراءة ق�صة �أمام الطلبة عن �أحد قادة امل�سلمني ،وطرح أال�سئلة آ
التية :من يف رحلة �إىل
غور أ
الردن؟ ماذا �شاهدت؟ ـ ما �أ�سماء ال�صحابة الذين دفنوا هناك؟ �إبراز ال�صورة املعربة عن
الدر�س �أمام الطلبة ومناق�شتها.
 قراءة املعلم الدر�س قراءة قدوة ملون ًا ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق و مراعي ًا موا�ضع الو�صل واملدو�ضبط الكلمات ,مع متابعة انتباه الطلبة با�ستمرار.
 تدريب الطلبة �ضمن جمموعات على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية آ
التية :موا�ضع
الو�صل على نحوٍ �صحيح يف اجلملتني" �سارت احلافلة" و " نزل الطالب" بعر�ضها على بطاقات وقد
حددت عليها موا�ضع الو�صل أ
بال�سهم .اجلملة اخلربية" ُعرف بغور �أبي عبيدة" وقد و�ضعت
ال�ضمة على الكلمة أ
الوىل بلون خمتلف .الرتكيز على �إظهار املد يف الكلمات (�أ�صحاب� ،أبطال،
انتظام) قراءةالرتاكيب(رحمه اهلل رحمة وا�سعة ،ر�ضي اهلل عنه� ،صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)
ب�صوت الدعاء.
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة (حماكاة ) مع مراعاة التقومي التكويني. تق�سيم الطلبة جمموعتني لتف�سري معاين املفردات الواردة يف الدر�س ،املجموعة أالوىل :ت�صل الكلمات(�سار  ،كبري ،نزل ،انت�رص� ،شجاع) ب�ضدها .املجموعة الثانية:
 تختار املعنى املنا�سب للكلمات (�صحب  ،احلافلة ،حت ّلق) . عر�ض كل جمموعة عملها �أمام الطلبة ,ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز. توجيه �أ�سئلة مبا�رشة حول الدر�س تت�ضمن حتديد مكان غور أالردن ،ودور القادة امل�سلمني على
تلك أ
الر�ض.
 التو�صل �إىل أالفكار الرئي�سة باحلوار واملناق�شة ,و�إجابة �أ�سئلة الدر�س ليتم ت أ�كيد �أبرز القيم واالجتاهات
أ
والفكار آ
التية� :أهمية الرحالت .ـ التغ ّني بجمال الطبيعة.
ال�سالم.
 النزول من احلافلة بانتظام .ـ التعريف ب أ�بي عبيدة ،وبيان دوره يف إ تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة من خالل طرح أالتية:تعاين القد�س آ
ال�سئلة آ
الن من االحتالل
 ،فمن يحتلها؟  -ما واجبنا جتاهها؟ ـ كيف نخل�صها من االحتالل البغي�ض؟
 قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ,مع املتابعة امل�ستمرة للت أ�كد من �إتقان املهارة. -تنفيذ التدريبات مع ا�ستخدام التقومي التكويني واخلتامي.

..

.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 القادة امل�سلمون الذين دفنوا يف غور أالردن� :أبو عبيدة عامر بن اجلراح� ،رشحبيل بن ح�سنة ،معاذ
بن جبل� ،رضار بن أ
الزور  ،عامر بن �أبي وقا�ص.
أ
 -القادة الذين ا�ست�شهدوا يف معركة م ؤ�تة :جعفر بن �بي طالب ،عبد اهلل بن رواحة  ،زيد ابن حارثة.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي ,منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي.

90

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أقر�أ مراعي ًا الو�صل � :صحب املع ّلم ،حت ّلق الطالب. �أقر�أ مظهراً حركة ال�ضم يف احلرف أالول :تُويف ُ ،دفن �ُ ،سمي.

�إثراء

 �أ�ستخرج من الن�ص كلمات حتوي حروف املد أ(اللف ،الواو  ،الياء) ،و�أقر�أها.
 �أكتب تراكيب جديدة تدل على الدعاء.كون جملة حتوي همزة و�صل ،و�أخرى حتوي همزة قطع.
� -أ ّ

 التقومي املعتمد على أالداء ـ �س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 الرتبية الوطنية  ،ال�صف الثاين ،من ال�صحابة أالولني.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات كلمات وجمل� ،صور ملقامات ال�صحابة.للطالب
النرتنت.
 -ق�ص�ص �أطفال عن ال�صحبة ،موقع على إ

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع والع�رشين ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع والع�رشين ,الن�صو�ص امللحقة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع والع�رشين ,معاين الكلمات ,التدريب (.)2 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع والع�رشين ,معاين الكلمات ,التدريب (.)1

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 اخللط بني همزتي الو�صل والقطع و�صعوبة التفريق بينهمايف اللفظ.
 �ضعف القدرة على التلوين ال�صوتي مبا يتنا�سب وال�سياقوالرتكيب اللغوي يف �أثناء أ
الداء القرائي.
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الدر�س العا�شر �سيدنا أ�بو عبيدة ,ر�ضى اهلل عنه( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ �أمناط ًا تت�ضمن مفاعيل مطلقة ،ويحاكيها.تت�ضمن كان و�أ�سمها وخربها ،وي�ضبط ا�سمها وخربها على منط املثال.
 يقر�أ �أمناط ًاّ
 يحول جملة فعلية �إىل جملة ا�سمية. ي ؤ�نث الفعل مع الفاعل يف اجلملة املعطاة.يو�سع اجلملة املعطاة ب إ��ضافة كلمة من �إن�شائه.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات
مت أ�نية ،جليالً ،حا�سمة  ،جراراً.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة  ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة / .التحليل
العمل اجلماعي /التعلم التعاوين
 التهيئة :وتكون بطرح أال�سئلة آ
التية :ماذا تفيد جملة رحمه اهلل رحمة وا�سعة؟
أ
أ
ا�ستخرج من الن�ص منط ًا يحوي كان .ـ كم عدد كلمات عنوان الدر�س؟ �و �ي
مقدمة �أخرى منا�سبة .حتديد التدريب ،و�إبراز الهدف منه.
كتابة املثال (رحمه اهلل رحمة وا�سعة) على ال�سبورة ,وتلوين كل جزء من العبارة
بلون خمتلف لتو�ضيح املفعول املطلق ،و�رشح العبارة.
 توزيع جمل التدريب على جمموعات الطلبة ،لتكملة اجلزء الناق�ص من اجلملة. مناق�شة املفردات (مت أ�نية ،جلي ًال) وتو�ضيح معناها.
 عر�ض عمل املجموعات ومناق�شتها �أمام الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة. كتابة مثال التدريب الثاين على بطاقات� ،أو على ال�سبورة ,مع و�ضع احلركاتعلى ا�سم كان وخربها بلون خمتلف ،وعر�ضها �أمام الطلبة ومناق�شتها.
 تدريب الطلبة على �إظهار احلركات يف �أثناء القراءة. تو�ضيح املفردات( :حا�سمة ،جراراً) ب إ�عطاء املرادف� ،أو متثيل املعنى� ،أو و�ضع الكلمة يفجملة.
 تكليف الطلبة �ضمن جمموعات حماكاة املثال ور�سم احلركات ال�صحيحة يفمكانها املنا�سب ،ثم عر�ض عملها ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز.
 كتابة اجلملة (رفع الطالب العلم) على ال�سبورة ،وقراءتها. تكليف الطلبة و�ضع كلمة الطالب �أوال ً ,ثم قراءة اجلملة. تكليف الطلبة و�ضع كلمة �سعاد بدال ً من الطالب ،وقراءتها ،ومالحظة التغيريالذي طر�أ على اجلملة.
 تكليف الطلبة �إ�ضافة كلمة جديدة من �إن�شائهم �إىل اجلملة املعطاة ,ثم قراءتها. الت أ�كيد على القيم واالجتاهات يف �أثناء تنفيذ التدريبات ,ككتابة الواجب بت أ�ن ،وم�ضغالطعام جيداً قبل البلع  ،واحرتام الوالدين… ،
 تنفيذ الطلبة التدريبات يف كتبهم املدر�سية ،وتقدمي امل�ساعدة ملن يحتاجها ,معاملتابعة والت�صحيح وتقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 املفعول املطلق ي أ�تي لبيان ال�صفة �أو النوع �أو العدد. كان و�أخواتها تدخل على اجلملة اال�سمية ,فرتفع املبتد�أ وي�سمى �أ�سمها وتن�صباخلرب وي�سمى خربها.
 ي ؤ�نث الفعل مع الفاعل.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (.)3
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية

عالج

�أ�صل جمل العمود أالول مبا ينا�سبها من العمود الثاين:
احرتام ًا جلي ً
ال.
نظف �أ�سنانك
تنظيف ًا جيداً.
ادر�س درو�سك
درا�سة دقيقة.
احرتم معلمك
آ
 �أ�ضبط ا�سم كان وخربها يف اجلملة التية :كان اجلو معتدال ً�أ أ
مل الفراغ مبا ينا�سبه.
 .......ال�شم�س.
نقول  :طلع البدر.
در�ست . ..........
 ........:الولد.

�إثراء

 �أكتب جملة تبد�أ بكان مع ال�ضبط ال�صحيح. �أكمل على النمط آالتي:
وقف وقوف ًا
جل�س  ، ........نزل  ، ........هطل........
 -املالحظة � -س ّلم التقدير.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 عدم �ضبط ا�سم كان وخربها �ضبطا �صحيح ًا. -عدم ت أ�نيث الفعل مع الفاعل.

التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية ،ال�صف أالول  ،التحليل والرتاكيب.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات كلمات وجمل � ،أقالم وطبا�شري ملونة.

املادة املحو�سبة
 -ال يوجد.
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الدر�س العا�شر �سيدنا أ�بو عبيدة ,ر�ضى اهلل عنه( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 ي�صف �شفوي ًا بلغة �سليمة ومفردات دالة رحلة �إىل �أحد مقامات ال�صحابة يف أالردن.
القد�س,ويقدمهما لزمالئه.
 ين�شئ جملة عن معركة الريموك ،و�أخرى عن مدينةّ
(ال�صغاء باهتمام ،اجللو�س ال�صحيح).
 يتحلى ب�آداب التحدث إ�أكتب
 يختار الكلمة املنا�سبة من الكلمات املعطاة ويكتبها. يكّون كلمات جديدة ويكتبها. -ينتج جملتني مرتابطني حول مقام �أبي عبيدة ،ويكتبهما.

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة / .العمل اجلماعي.
احتدث
 التهيئة :وتكون بطرح أال�سئلة آ
التية :هل رافقت والديك يف رحلة �إىل �أحد
مقامات ال�صحابة؟ �صف �شعورك عند ر ؤ�ية هذا املقام .ـ اذكر مقامات ال�صحابة
املوجودة يف أ
الردن.
 قراءة التدريب ،و�إبراز الهدف منه. قراءة الطلبة فقرات الدر�س بالتناوب.نحو فردي بو�صف رحلة قاموا بها مع �أ�رسهم �أو مدر�ستهم
 فتح املجال للطلبة على ٍ�إىل مقام �أحد ال�صحابة ،وم�شاهداتهم ،وا�ستعداداتهم ،وذكر أ
الماكن التي مروا
بها مع تقدمي بع�ض التعليمات( :من مثل االلتزام بالوقت املخ�ص�ص للحديث،
وال�صغاء اجليد ،واحرتام �آراء آ
الخرين  ،واللغة ال�سليمة).
إ
 تكليف الطلبة تنفيذ مهارة املحادثة؛ من خالل �إن�شاء جمل عن معركة الريموك،و�أخرى عن مدينة القد�س.
�أكتب
التهيئة املنا�سبة باجللو�س ال�صحيح وحت�ضري �أدوات الكتابة.
ال�سالم ) على بطاقات� ،أو كتابتها
 عر�ض الكلمات (�أبطال ،ب�شجاعة ،حتلق ،إعلى ال�سبورة بالطبا�شري امللونة.
 تق�سيم الطلبة جمموعات؛ أت�خذ كل جمموعة جملة وتبحث عن الكلمة املنا�سبة وتكتبها. عر�ض �إجابات الطلبة ومناق�شتها. كتابة الكلمات�( :أ�صفر ،حفل ،نعم� ،سارت ،قاد) على ال�سبورة ,ومقابلهااحلروف (غ ،ق  ،غ � ،ص  ،ع) بلون خمتلف ،ثم تكليف الطلبة و�ضع احلرف
املقابل مكان احلرف امللون ،وكتابة الكلمة املكونة اجلديدة.
التيان بكلمات من خربتهم ،و�إبدال بع�ض حروفها لتكوين
 تكليف الطلبة إكلمات جديدة.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )4و (.)5
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 عر�ض �صورة مقام �أبي عبيدة,ر�ضي اهلل عنه ,باال�ستعانة بالكتاب. تكليف الطلبة كتابة جملتني مرتابطتني حول ال�صورة. تنفيذ التدريبات يف الكتاب ,مع متابعة الت�صحيح وتقدميالتغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 �إعطاء معلومات ب�سيطة عن معركة الريموك ومدينة القد�س؛لت�ساعد الطلبة على �إن�شاء جمل حولها.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف و�صف الرحلة و�صف ًا مت�سل�سال ً دقيق ًا. -تكرار اجلمل التي ي�سمعها الطلبة ,و�صعوبة إالتيان بجمل جديدة.

أ�حتدث :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ�صف رحلة قمت بها بجمل ب�سيطة.مل الفراغ مبا ينا�سبه مما ي أ�تي :امل�سلمون� ،أمني أ
 �أ أالمة ،حت ّلق  ،انتظام.
انت�رص … ..يف معركة بدر .لقب عامر بن اجلراح بـ …….
…… ..الطالب حول املعلم .نزل الطالب من احلافلة بـ ….

�إثراء

 بالتعاون مع �أمني املكتبة �أ�ستعري ق�صة عن معركة بدر ،و�أقر�أها �أمام زمالئي. ا�ستخرج من الن�ص كلمات حتوي همزة القطع ،و�أخرى همزة الو�صل ,و�أكتبها. املالحظة ـ �س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية ،ال�صف أالول ،الكتابة.
 -اللغة العربية ،ال�صف الثاين  ،القراءة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات كلمات وجمل� ،صور للمقامات.للطالب
 القلم ق�ص�ص أالطفال الدينية والتاريخية.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع والع�رشين ,تدريبات القراءة,التدريب (.)8/2 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع والع�رشين,معاين الكلمات ,ال�شا�شة أالوىل.
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الدر�س العا�شر �سيدنا أ�بو عبيدة ,ر�ضى اهلل عنه( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب )

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة جهرية �صحيحة ومعبرّ ة. يعرف معنى (�أمني ،أالمة).
 يفهم املعنى العام للحديث النبوي ال�رشيف.�سيدنا �أبي عبيدة ويقتدي به.
يتعرف ف�ضل ّ
 ّأ
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف غيب ًا ،ويلقيه �مام زمالئه.�أ�ستمع و�أجيب
 يتعرف معاين املفردات آالرادة ،الهدى� ،أزر.
التية :الب أ��س ،إ
 يحلل الن�ص �إىل أالفكار الرئي�سة.
ال�سالم.
�سيدنا حمزة بن عبد املطلب يف إ
 يتعرف دور ّ يعيد رواية الن�ص بت�سل�سل. يقدر ال�صحابة ويقتدي بهم. -يراعي �آداب اال�ستماع (النظر �إىل املتكلم ،عدم مقاطعة احلديث).

املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات

�أحفظ� :أمني  ،أ
المة.
الرادة  ،الهدى � ،أزر.
�أ�ستمع و�أجيب :الب أ��س  ،إ

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /العمل يف الكتاب املدر�سي.
�أحفظ
 التهيئة بقراءة ق�صة عن �أحد ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم. عر�ض احلديث النبوي ال�رشيف مكتوب ًا على ال�سبورة �أو بطاقة �أمام الطلبة ،وقراءتهب�صوت وا�ضح وم�سموع.
أ
 مناق�شة الطلبة يف املفردتني�( :أمني :املخل�ص ال�صادق) ( ،المة  ،النا�س). مناق�شة الطلبة يف املعنى العام للحديث ال�رشيف؛ ليتم التو�صل �إىل الفكرة الرئي�سة آالتية:
لقب �أبو عبيدة ب أ�مني أ
المة ألمانته و�إخال�صه.
 تدريب الطلبة على حفظ احلديث ال�رشيف �ضمن جمموعات� ,إىل �أن يتم حفظه. اال�ستماع �إىل الطلبة وهم يلقون احلديث غيب ًا ,مع الت�صويب والتعزيز. �إجابة الطلبة عن ال� ؤس�ال( :ما لقب �أبي عبيدة؟ ) لتثبيت الفكرة يف �أذهانهم.
�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة وت�شويقهم للدر�س ,بطرح أال�سئلة آ
التية:
 ما ا�سم والد الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم؟ ـ ما ا�سم عمه الذي كفله بعد وفاةوالده و�أمه؟…
 قراءة املعلم الن�ص ب�صوت م�سموع ،و�إعادته مرات عدة �إذا دعت احلاجة. مناق�شة معاين املفردات آالرادة  :العزمية
التية :الب أ��س:القوة إ
الميان �أزر � :أش�ن.
 الهدى :إ حتليل الن�ص �إىل �أحداثه و�أفكاره آالتية :ن� أش�ة حمزة مع الر�سول �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،قوة حمزة ورجاحة عقله� ،إعالن حمزة �إ�سالمه ،دفاع حمزة عن
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )6و (.)7
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ال�سالم وا�شتداد �أزر حممد عليه ال�سالم ،لقب حمزة ب أ��سد اهلل
إ
و�أ�سد ر�سوله ،ا�ست�شهاد حمزة يف معركة �أحد وحزن الر�سول
الكرمي عليه كثرياً.
 تكليف الطلبة ,مب�ساعدة املعلم� ,إح�ضار بع�ض الق�ص�ص الدينيةعن �صحابة الر�سول وقراءتها �أمام زمالئهم.
 �إف�ساح املجال للطلبة للحديث عن م�شاهداتهم لبع�ض أالفالم
التاريخية التي تتحدث عن م�سرية الر�سول وعزواته �أواملعارك
ال�سالمية ,من مثل فيلم الر�سالة.
إ
نحو مت�سل�سل.
 تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص على ٍالجابة عن �أ�سئلة الدر�س ,مع الت�صويب والتعزيز وتقدمي
 إالتغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قراءة ن�ص اال�ستماع على الطلبة �أكرث من مرة يف حالة التدريبعلى املهارات.

أ�حفظ  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أذكر لقب �أبي عبيدة .الرادة ،الهدى.
 �أذكر معنى :الب أ��س  ،إ هل كان حمزة  -ر�ضي اهلل عنه ّ -ي�شك يف �أمر حممد  -عليه ال�سالم  -و�صدقه؟
� -أذكركيف كان موقف الر�سول  -عليه ال�سالم  -عند وفاة حمزة  -ر�ضي اهلل عنه؟

�إثراء

 �أذكر ملاذا لقب �أبو عبيدة ب أ�مني أالمة.
نقدر ال�صحابة الكرام.
 �أ ّ�ضح كيف ّال�سالمية.
 �أذكر ثالث ًا من املعارك إ �أذكر �أ�سماء ثالثة من �صحابة الر�سول ر�ضوان اهلل عليهم. املالحظة ـ �س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 الرتبية الوطنية  ،ال�صف الثاين ,من ال�صحابة أالولني.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 كتاب ن�صو�ص اال�ستماع ،الق�ص�ص الدينية والتاريخية.للطالب
 ق�ص�ص أالطفال الدينية والتاريخية.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع والع�رشين ,اال�ستماع.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �ضعف القدرة على الرتكيز لدى بع�ض الطلبة يف �أثناء اال�ستماعلفرتة طويلة.
� -صعوبة يف فهم بع�ض املفردات الواردة يف الن�ص.
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الدر�س احلادي ع�شر املحافظة على املواعيد ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 قراءة الدر�س (املحافظة على املواعيد) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يلفظ الكلمات مراعي ًا �صوت الظاء واملد.يف�س معاين املفردات آ
التية( :خميطة ،التعامل ،مياطل.).…… ،
 رّأ
 يتعرف الفكار الواردة يف الدر�س. يعتمد على نف�سه وينبذ الك�سل. -يلتزم باملحافظة على املواعيد.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

املحافظة على مواعيد ،منذ  ،ال�سبب  ،خميطة  ،التعامل  ،ابتعد ،مياطل ّ ،
ذكرين

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة ،التعلم التعاوين ،أ
التعلم أ
اللعاب.
التدري�س املبا�رش� :أن�شطة القراءة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريب  -التفكري الناقد
 تهيئة البيئة ال�صفية وتزيني ال�صف ب�صور للمهن املختلفة (اخلياط  ،اخلباز ،احلداد),وبر�سومات ل�ساعات احلائط
 تهيئة الطلبة بلعبة (ما مهنتي) ,وذلك بذكر خ�صائ�ص املهنة ومتثيل حركاتها منبالتعرف �إليها.
ِقبل املعلم ,ويقوم الطلبة
ّ
أ
أ
 عر�ض الدر�س مكتوب ًا بخط منا�سب على قر�ص مدمج �و �شفافية �و لوحة كبرية. قراءة الدر�س كام ًال من ِقبل املعلم ,مع التلوين يف ال�صوت ومراعاة عالمات
الوقف واال�ستفهام ومتابعة الطلبة ودرجة انتباههم.
 تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية ،مع الرتكيز على حرف
الظاء و�أدوات اال�ستفهام (ملاذاِ ،ل َـم  ،هل).
متثيل دور فار�س.
 اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة وت�صويبها ,مع متثيل اجلزء الذي ُيقر�أ . يف �أثناء اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة ,يتم التوقف عند املفردات( ،املواعيد ،ال�سبب،خميطة التعامل ،ابتعد ،مياطلّ ،
ذكرين) ,وتف�سريها بالتمثيل �أو باملعنى املرادف� ,أو
و�ضعها يف جمل مفيدة.
 تق�سم الطلبة جمموعات ,وتوزيع تدريبات (�أف�رس كلمات) ,مع تو�ضيح كيفية العمل. عر�ض �إجنازات الطلبة على ال�سبورة ومناق�شتهم فيها ,ثم تقدمي التغذية الراجعة.الفكار الرئي�سة باحلوار واملناق�شة ,و�إجابة أ
حتليل الدر�س ,والتو�صل �إىل أ
ال�سئلة؛
إلبراز واالجتاهات آ
التية :احرتام املهن ،وال�صدق يف املواعيد ،واالقتداء بالر�سول
الكرمي �ص ّلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،و�أهمية االلتزام باملواعيد واملحافظة عليها،
واالعتماد على النف�س.
أ
 تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة والقدرة على �إ�صدار احلكم بطرح ال�سئلة آالتية:
ما ر�أيك مبوقف النا�س من فار�س؟ ملاذا؟ هل تعتقد �أن �أن�س ًا �سيبحث عن احلديث
ال�رشيف؟ كيف؟

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي .
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 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر أالدوات التي ي�ستخدمها اخلياط.
 �أنطق حرف الظاء مع املدود واحلركات. �أقلد �صوت الكبار بقراءة اجلمل آالتيةِ :ل َـم فعل النا�س ذلك؟ ما هذا احلديث؟
� أس�فعل �إن �شاء اهلل.
� -أ�ستخرج من الدر�س كلمات فيها حرف الظاء.

�إثراء

 �أذكر مواعيد مهمة,من مثل (ال�صالة ،الدوام املدر�سي ،النوم). �ألفظ ,ثم �أ�صل الكلمة يف ال�سطر أالول مبا ينا�سبها يف ال�سطر الثاين:
الحظ
مالكها
مياطل
 مغلقة�صاحبها
انتبه
مقفلة
 ي ؤ� ّجل �أ�ستخرج من الدر�س �أدوات اال�ستفهام,و�أ�ستخدمها يف عمل �صحيحة. �أ�ستخدم كل كلمة من الكلمات (حقاً� ،أرى  ،ال�صدق) يف جمل �صحيحة ,و�أكتبها. التقومي القائم على أالداء.
 �أدواته� :سلم التقدير (.)1التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.أ
أ
 الرتبية إال�سالمية :ال�صف أالول ,الدر�س الرابع والربعون� ,آداب معاملة ال�صدقاء. ال�صف الثاين ,الدر�س ال�ساد�س والع�رشون ,النظام.الول ,الوحدة ال�سابعة ,أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالوقات ،التقومي :الوقت
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,مواعيد تناول الوجبات.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 لوحة � ،شفافيات  ،احلا�سوب.للطالب
 -بطاقات و�صور.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ع�رش ,معاين الكلمات,التدريب (.)1

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 بطء القراءة عند بع�ض الطلبة .� -صعوبة يف فهم املفردات وا�ستيعابها.
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الدر�س احلادي ع�شر املحافظة على املواعيد ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

�صحيحا.
 يدخل �إحدى الكلمتني (كان �أو كانت) على اجلملة ,وي�ضبطها �ضبط ًاً
 مييز حروف الكلمات املعطاة ,ثم يركب من احلروف املتبقية جملة ويقر�أها.يكون كلمات خمتلفة من حروف مبعرثة ,ثم يركب من الكلمات جملة مفيدة.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش  :العمل يف الكتاب املدر�سي ،البطاقات
بالن�شطة  :أ
التع ّلم أ
اللعاب ،الق�صة ،الت�صنيف.
 تهيئ��ة الطلبة بقراءة الدر�س وطرح �أ�سئلة متنوع��ة ومثرية للتفكري ,من مثل  :كمحرف ًا يف عنوان الدر�س؟ ما عدد فقرات الدر�س؟
 ��سرد الق�صة آحار) جتل���س يف بيتها (لوحة اجليوب)
التية :كان��ت اجلملة (اجلو ٌ
فجاءت كلمة (كان) عليها ,ولكنه��ا رف�ضت الدخول ،فقالت لها اجلملة :و ِل َـم
َل ْـم تدخلي؟ قالت كلمة كان  :ألن تنوين ال�ضم موجود عندكم و�أنا ال �أدخل �إال
ب�صحبة تنوين الفتح ،قالت اجلملة :تف�ضلي� ,سيخرج تنوين ال�ضم ويدخل تنوين
الفتح :مناق�شة الق�صة ومتثيلها با�ستخدام البطاقات ,ثم حل املثال على ال�سبورة.
 حل اجلمل ب�صورة جماعية ثم فردية. متابعة احلل وتقدمي التغذية الراجعة. التدريب الثاين :قراءة التدريب و�إبراز الهدف منه ,مع تو�ضيح كيفية احلل. تق�سي��م الطلب��ة جمموعات للبحث عن ح��روف الكلمات املعط��اة و�شطبها مناجل��دول ,ثم ا�ستخدام احلروف املتبقي��ة يف تكوين جملة مفيدة (�أحب اخلياطة)
من الكلمات التي مت تركيبها.
 التدري��ب الثالث :توزيع بطاقات أال�ش��كال الهند�سية مكتوب عليها احلروف,
كما وردت يف الكتاب ,على كل جمموعة من الطلبة.
ت�صنف كل جمموعة البطاقات ح�سب ال�شكل الهند�سي لها.
 ّ تكوين كلمة وكتابتها من كل �شكل يف بطاقة م�شابهة. تكوين جملة من الكلمات ال�سابقة. عر�ض الطلبة �إجنازاتهم ,ومناق�شتهم فيها. حل التدريب ب�صورة فردية يف الكتاب املدر�سي. -متابعة الطلبة ,وتقدمي التغذية الراجعة وامل�ساعدة ملن يحتاج �إليها.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
 تدخل كان و�أخواتها على اجلملة اال�سمية ,فرتفع املبتد�أ وتن�صب اخلرب.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1سلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم التقدير اللفظي .
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

حول الكلمات أ
الوىل والثالثة وال�ساد�سة.
 �أ�ضع�أرى �أن تبحث يف كتب احلديث.
 �أركب كلمات من احلروف  ،ثم �أقر�أ .ا ل ت ع ا م ل ا ل �ص د ق م خ ي ط ة

�إثراء

 �أختار من الدر�س �أطول ثالث كلمات فيها حرف الطاء. �أختار من الدر�س الكلمات التي فيها حرف ال�صاد ,و�أحللها.كون جملة من ثالث كلمات� ،أوالها تتكون من ثالثة �أحرف ،والثانية من حرفني،
 �أ ّوالثالثة من �أربعة �أحرف.
 �سلم التقدير (.)3التكامل ا ألفقي

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 عدم االلتزام بالكتابة على خط واحد. رداءة اخلط ب�سبب �صعوبة التحكم باليد. -امل�سافة بني الكلمات قد تكون غري متنا�سقة.

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.أ
أ
ال�سالمية :ال�صف أ
آ
الول ,الدر�س الرابع والربعون� ,داب معاملة ال�صدقاء.
 الرتبية إ ال�صف الثاين ,الدر�س ال�ساد�س والع�رشون ,النظام. الريا�ضيات  :ال�صف الثاين ,الوحدة العا�رشة ,أال�شكال الهند�سية.
الول ,الوحدة ال�سابعة ,أ
 ال�صف أالوقات ،التقومي  :الوقت.
 الرتبية املهنية  :ال�صف الثاين ,مواعيد تناول الوجبات.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 احلا�سوب.للطالب
 -البطاقات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي والع�رشين ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/3 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي والع�رشين ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8/7
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الدر�س احلادي ع�شر املحافظة على املواعيد ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يتحدث بلغة ب�سيطة عن �أهمية املحافظة على املواعيد.يوجه ن�صيحة �إىل �صاحب مهنة يحثه فيها على االلتزام باملواعيد.
 ّيتحدث مع �ضيف زائر ويوجه له �أ�سئلة.
ّ
يتحدث عن مهنة �أعجبته.
ّ
�أكتب
 يعرب عن ال�صورة بجملة مفيدة ويكتبها. يكتب خم�سة �أعمال �أو مواقف يحافظ فيها على املواعيد. -يكتب كلمات منا�سبة من خربته يف الفراغ املنا�سب كتابة �صحيحة.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التعلم أ
بالن�شطة  :التمثيل ولعب الدور � ،ضيف زائر  ،التعلم التعاوين ،التدريب.
التدري�س املبا�رش�( :أ�سئلة و�أجوبة) البطاقات اخلاطفة.
�أحتدث
 تهيئة البيئة املادية لل�صف بتوفري �شفافية ل�صورة املحادثة وجهاز عر�ضال�شفافيات.
 تهيئة الطلبة بقراءتهم در�س املحافظة على املواعيد وا�ستثارة اخلربات ال�سابقةأ
بال�سئلة آ
التية :من الذي �أعجبك  :عامر �أم �أن�س؟ ملاذا ؟ ما ر�أيك بفار�س؟
 التدريب أالول :تكليف الطلبة بيان �أهمية املحافظة على املواعيد بذكر �أحداث
من خرباتهم.
 التدريب الثاين :تكليف الطلبة �ضمن جمموعات اختيار جمموعة من املهن ,وتوجيه�أ�سئلة أل�صحابها حتثهم على االلتزام باملواعيد.
 عر�ض الن�صائح ومناق�شتها. التدريب الثالث  :ا�ستقبال �صاحب مهنة (متفق معه م�سبق ًا على مو�ضوعالدر�س)
 �ضيف زائر ،يقوم بالتعريف بنف�سه ذاكر َاً ا�سمه الكامل ومهنته. �إدارة حوار ونقا�ش مع ال�ضيف ,بطرح �أ�سئلة ,من مثل  :ملاذا اخرتت هذه املهنة؟ يرحب عدد من الطلبة بال�ضيف ,ثم يعرفون أب�نف�سهم ,ويوجه كل واحد منهم � ؤس�االً. ت�شجيع الطلبة على حماورة ال�ضيف الزائر ومناق�شته.�أكتب
 عر�ض �صورة �شخ�ص ينظر �إىل �ساعته على �شفافية ,ومناق�شتها أبال�سئلة آ
التية:
�إال َم ينظر هذا ال�شخ�ص؟ �سم عنا�رص ال�صورة .ملاذا ينظر الرجل �إىل �ساعته؟
 ت�شجيع الطلبة على التعبري عن ال�صورة املعرو�ضة والربط بني عنا�رصها بجملب�سيطة.
أ
أ
أ
 يختار كل طالب ما �عجبه يف ال�صورة ,وير�سمه باللوان �و با�ستخدام احلا�سوب,ثم يتحدث عنه.
 كتابة جملة تعرب عن ال�صورة وقراءتها.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1سلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي .
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 متابعة �إجابات الطلبة بت�صويب اخلط أ� وتعزيز الكتابةال�صحيحة.
 التدريب الثاين :قراءة التدريب ومناق�شته. ا�ستمطار�أفكار الطلبة وكتابتها على ال�سبورة ,ثم تكليفهمالجابات يف الكتاب.
كتابة إ
 التدريب الثالث :تق�سيم الطلبة جمموعات. عر�ض بطاقة اجلملة الناق�صة �أو كتابتها على ال�سبورة. تكليف كل جمموعة �إكمال الناق�ص من اجلل ب أ�كرب عدد ممكنمن الكلمات املنا�سبة.
 عر�ض عمل املجموعات ،حيث يتم اختيار �أن�سب الكلماتثم قراءة اجلملة دفعة واحدة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 اخلوف من احلديث �أما الزمالء. �صعوبة يف كتابة جملة كاملة غيب ًا عند بع�ض الطلبةب�صورة �صحيحة.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر املهن التي �أحبها. �أر�سم �ساعات حائط على برنامج الر�سام يف احلا�سوب ,و �ألونها. �أنطق و�أكتب احلروف واملقاطع:�ص ط ظ �ض طا طو طي �صا �صو �صي ظا ظو ظي

�إثراء

 �أبحث عن حديث �رشيف يحث على االلتزام باملواعيد �أحتدث �أمام زمالئي عن زيارة قمت بها ملخيطة. �أكتب ثالثة �أ�سماء تنتهي بالظاء. �أكتب أالرقام من (� )1إىل ( )10باحلروف.

 -املالحظة � :س ّلم التقدير� )4( :أحتدث� )5( ,أكتب.

التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 ق�ص�ص � ،شفافيات � ،صور  ،احلا�سوب  ،بطاقات.الطالب
 -احلا�سوب � ،صور.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)5،8
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الدر�س احلادي ع�شر املحافظة على املواعيد ( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
يف�س معاين املفردات (�آية  ،املنافق� ،إذا حدث ،وعد� ،أخلف  ،ا ؤ�متن ،خان).
 رّ يذكر �صفات املنافق ي�ستنتج �صفات امل ؤ�من ويقتدي بها. يحفظ احلديث ال�رشيف.�أ�ستمع و�أجيب
 يف�رس معاين املفردات (تاجر ،احلي ،يت�صف� ،أويف� ،أكرمهم ،احرتموه). يحلل الن�ص �إىل �أفكاره الرئي�سة ـ يعيد رواية الن�ص بت�سل�سل. -يراعي �آداب اال�ستماع (احرتام املتكلم والنظر �إليه).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

املنافق� ،إذا حدث  ،وعد� ،أخلف � ،أ ؤ�متن ،خان) احلي ،يت�صف� ،أوفى � ،أكرمهم  ،احرتموه)

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش (�أ�سئلة و�أجوبة).
بالن�شطة ،التمثيل ولعب أ
التعلم أ
الدوار ،التدريب.
�أحفظ
 التهيئة من خالل اال�ستماع �إىل �آيات من القر�آن الكرمي من امل�سجل �أو مما يحفظالطلبة من �آيات �أو �أحاديث نبوية.
 عر�ض احلديث مكتوب ًا بخط منا�سب على قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية. قراءة احلديث ال�رشيف ومناق�شته.ال�ضد والتمثيل�,أو املعنى املرادف� ,وأ
 تف�سري معاين املفردات اجلديدة من خاللّ
و�ضعها يف جملة �صحيحة.
 تدريب الطلبة على قراءة احلديث ال�رشيف املعرو�ض �أمامهم. حتليل احلديث بذكر �آيات املنافق الثالثة ،ومناق�شة املعنى العام.الجابة عن أ
ال�سئلة.
 تدريب الطلبة على حفظ احلديث جمزءاً ,ثم إ�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة من خالل لعبة اال�ستماع (ماذا �أقول؟) يلفظ املعلم جم ًال و عبارات من
الدر�س ب�صوت منخف�ض ويطلب �إىل الطلبة �إعادتها.
أ
 قراءة الدر�س (التاجر أالمني) ب�صوت م�سموع ,ثم طرح ال�سئلة آ
التية :ماذا يبيع
احلاج خليل؟ ما �صفات احلاج خليل؟ ملاذا �أحبه أ
الطفال واحرتموه؟
 يعيد الطلبة رواية �أجزاء من الدر�س بعد اال�ستماع �إليها من املعلم. تو�ضيح معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة من خالل التمثيل� ,أواملعنى املرادف� ,أو و�ضعها يف جملة �صحيحة.
 حتليل الن�ص �إىل �أحداثه و�أفكاره آالتية :مهنة احلاج خليل � ،صفات احلاج خليل
(ال�صدق ،ح�سن املعاملة ،الوفاء  ،الكرم  ،امل�ساعدة)  ،حب أ
الطفال له .
الجابة عن �أ�سئلة اال�ستماع ,مع احلر�ص على م�شاركة الطلبة جميعهم.
 إ -تقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم التقدير اللفظي .
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أ�حفظ  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكمل الكلمة الناق�صة :املنافق �إذا حدث … .......و �إذا وعد …...........و�إذا �أ ؤ�متن…..................
 �أر�سم �صورة للمنافق كما �أتخيله على برنامج الر�سم يف احلا�سوب �أو يف دفرتالر�سم ,و�ألونها.

�إثراء

الذاعة املدر�سية.
 �ألقي احلديث يف إ �أ�صل الكلمة يف ال�سطر أالول ب�ضدها يف ال�سطر الثاين.
�أمني
�أوفى
ال�صدق
امل ؤ�من
الكذب
خائن
املنافق
�أخلف
 �أذكر ما �أعجبني يف احلاج خليل. �أعيد رواية الدر�س (التاجر أالمني) بت�سل�سل.
 املالحظة� -أداة التقومي� :س ّلم التقدير � )6( :أحفظ� )7( ,أ�ستمع و�أجيب.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 عدم القدرة على الرتكيز لفرتة طويلة عند بع�ض الطلبة يف�أثناء اال�ستماع.
 عدم القدرة على فهم بع�ض املفردات الواردة يفالدر�س.

التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.ّ
آ
ال�سالمية :ال�صف الثاين� ,داب احلديث  ،من �صفات الر�سول� ,صلى اهلل
 الرتبية إعليه و �آله و�سلم.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية ،احلا�سوب.للطالب
 -احلا�سوب.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ع�رش ,اال�ستماع.
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الدر�س الثاين ع�شر

الباحث ال�صغري ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (الباحث ال�صغري) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يلفظ كلمات مربزاً �صوت حريف ال�صاد وال�سني. يحاكي جمال ً فعلية على وزن "فكر الولد". يف�رس معاين املفردات (الباحث� ،أل�صقها  ،عيدان� ،إليه ،ذيل � ،صمم). يحلل الن�ص القرائي ـ يبحث ويحرتم الباحثني. يربط املعرفة اجلديدة بخرباته ال�سابقة. -يحكم على �أحداث الن�ص.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

الباحث� ،أل�صقها ،عيدان  ،جل أ� �إليه ،ذيل � ،صمم

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة  ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين ،التفكري الناقد.
 تهيئة الدر�س :من يعرف لعبة الطائرة الورقية؟ من جرب �صناعتها؟ �إبراز ال�صورةاملعربة عن الدر�س �أمام الطلبة ،ثم قراءة املعلم (قراءة قدوة ) ملون ًا ال�صوت ومراعي ًا
عالمات الوقف ،مع متابعة انتباه الطلبة با�ستمرار .
 تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية ،وال�صيغ اللفظية من خالل:
 الرتكيز على لفظ كلمات الدر�س التي حتوي حريف ال�سني وال�صاد. الرتكيز على �إبراز جمل فعلية من الن�ص حتاكي النمط اللغوي "فكر الولد". قراءة اجلمل التي فيها و�صل مثل (انطلقت عالي ًا يف اجلو). قراءة الطلبة للدر�س قراءة حماكاة ،مع �رضورة التقومي التكويني با�ستمرار. تف�سري معاين املفردات آالتية ،ويتم ذلك باختيار املعنى املنا�سب لها "الباحث ،
�أل�صقها ،عيدان ،جل أ� �إليه ،ذيل � ،صمم".
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد ملعاجلة الدر�س:ما الفكرة العامة يف الدر�س؟ هل ت�شبه جتربة مررت فيها؟
 �إن هذين ال� ؤس�الني ي�شجعان الطلبة على الربط واملقارنة.
 هل هناك ما ي�شري �إىل وجود م�شكلة يف هذا الن�ص؟ �إن هذا ال� ؤس�ال يحفز الطلبة على امل�شاركة يف تعريف امل�شكلة وحلها.
 ما ر�أيك يف حماوالت قي�س للو�صول �إىل النتيجة؟ هل تتفق معي لو قدمت ح ًال �آخر؟
 وهنا نتعرف �إىل اهتمامات الطلبة ،وفهم وجهات نظرهم. هل تعتقد �أن هناك خط أ� يف النتيجة التي تو�صل �إليها قي�س؟ما هو؟ وهنا ن�صل �إىلالتفكري الناقد.
 هل حتتاج �إىل معلومات للح�صول على فهم �أف�ضل؟ ما الطريقة التي تراها �أنتحلل امل�شكلة؟ وهذا هو املتطلب خللق التفكري يف ما وراء ال�سطور.
 حتليل الدر�س أللفكار الرئي�سة ،و�إبراز القيم واالجتاهات آ
التية� :أهمية البحث يف
تطوير املعرفة� ،أهمية التعاون بني الرفاق ،الت�صميم واملثابرة يقودان �إىل النجاح،
الت أ�كيد على ربط النتائج أ
بال�سباب.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1سلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي .
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 متابعة قراءة الطلبة جميعهم للدر�س  ،مع التغذية الراجعةبا�ستمرار ،واحلر�ص الدائم على جتزئة الدر�س ،بامل�ستوى
الذي ينا�سب قدرات الطلبة ،ويحقق التعلم الفعال.
 قراءة �إثرائية من قِبل الطلبة جميعهم للت أ�كد من �إتقان املهارة ،ثم العودة ملتابعة التدريبات.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 يتطلب التفكري الناقد ا�ستخدام التحليل والتقييم ومراجعة الذاتوانتقال املعلم من ملقن لطلبته� ،إىل تعليمهم كيف يفكرون.
 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات حتوي حرف (ال�سني).� -أذكراللعبة التي عملها قي�س.

�إثراء

 كم مرة حاول قي�س  ،قبل �أن تطري الطائرة؟ هل تعتقد �أن ا�ستخدام جمموعة من البالونات املليئة بالهواء ،ي�ساعد على �صعود الطائرة؟ �أحدث زمالئي عن ق�صة قر�أتها ،تتناول بحث ًا وجهداً قام به �أحد أال�شخا�ص.

 املالحظة � :س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 مهارة املحادثة. العلوم ,الدر�س أالول( ,الرياح) ,ال�صف الثاين ,اجلزء الثاين.
 الرتبية املهنية( ,عمل أال�شكال واملج�سمات) ,ال�صف الثاين.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -طيارة ورقية� ،صور.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س العا�رش ,معاين وتراكيب ,التدريب الثاين. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,الكتابة ,التدريب الثاين. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -عدم القدرة على حتليل �أحداث الن�ص.
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الدر�س الثاين ع�شر

الباحث ال�صغري ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 ي ؤ�لف بني �أحرف لتكوين كلمات م�سجوعة. يكون جم ًال تت�ضمن العد الرتتيبي.
 ي�شتق ا�سم التف�ضيل من الفعل. -يتعرف املفردات اجلديدة (قلب� ،سلب.) .… ،

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
عال  ،قلب� ،سلب  ،غلب.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة ،التعلم التعاوين.
التفكري الناقد
أ
 تهيئة الدر�س :تهيئة الطالب �إىل در�س التحليل والرتكيب من خالل ال�سئلة آالتية:
مم تتكون ال�صورة املبينة �أعلى الدر�س؟ ـ اذكر كلمة من ثالثة حروف مفتوحة.
كم مرة وردت كلمة �أعلى يف الدر�س؟.
 تقدمي الكلمة "طلب" على بطاقة ويقوم الطلبة با�ستبدال احلرف أالول ،باحلرف
(ق  ،ح � ،س  ،غ) مع القراءة بنف�س ال�سجع وتو�ضيح معاين بع�ض الكلمات:
�سلب � :أخذ حق غريه ,غلب  :انت�رص ,وهكذا
 يق�سم الطلبة �أربع جمموعات ،لتكوين �أربع جمل تت�ضمن الكلمات الناجتة. البحث عن كلمات من در�س القراءة تتفق مع هذا التدريب  ،وقراءتها.س�الهم عن أ
 ترتيب جمموعة من الطلبة يف �صف ،و� ؤالول ثم الثاين ثم الثالث
وهكذا �إىل �أن يتعرف الطلبة مفهوم العد الرتتيب ،وبعد ذلك يقوم الطلبة فرادى
مبلء الفراغ مبا ينا�سبه .ثم يعر�ض العمل على املعلم ،ويعود الطلبة مرة �أخرى
�إىل خرباتهم لتقدمي مناذج من العد الرتتيب من مثل :ترتيب الطالب يف النتيجة
الف�صلية ،ترتيب الطالب يف العمر بني �أقرانه.
 ذكر بع�ض اجلمل التي حتوي �أ�سماء تف�ضيل ,من مثل :قلم �أحمد �أطول من قلمالبريق �أكرب من الفنجان……
ال�شارة �إىل ذلك ،إ
علي ،مع إ
 يقوم الطلبة بحل التدريب ،ويتابع املعلم  ،مع التغذية الراجعة. يذكر الطلبة جم ًال �أخرى فيها ا�سم تف�ضيل.
 طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري :رتب أالعداد ( )5 ،4 ،7ت�صاعدي ًا ,ثم اكتبها بنمط
العد الرتتيبي.
 مراعاة الطلبة الذين يعانون �صعوبات تعليمية. -التنقل بني الطلبة ملتابعة حلولهم يف الكتاب مع التغذية الراجعة.

..

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 (ال�سجع) الكالم املقفى غري املوزون. العد الرتتيبي  :التدرج يف الكالم مراعي ًا الرتتيب املت�سل�سل أ(الول ،الثاين ،الثالث).
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم التقدير اللفظي .
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أحلل الكلمات آجمع
التية :ذهبّ ،
ركب من الكلمات آ
 �أ ّالتية جملة� :أ�صغر  ،من  ،الذبابة  ،الهر.

�إثراء

 �أ أمل الفراغ
العدد الرتتيب
احلادي ع�رش
11
………..
18
….…….
10

 املالحظة� :س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 القراءة واال�ستماع( ,ربط املهارات).أ
 الريا�ضيات( ,ترتيب أالعداد) ,ال�صف الول.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -صعوبة ف يفهم �أ�سم التف�ضيل.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س العا�رش ,معاين الكلمات ,ال�شا�شة أالوىل.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ع�رش ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
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الدر�س الثاين ع�شر

الباحث ال�صغري ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يحدد امل�شكلة ويقرتح ح ًال لها.
 يربط أال�سباب بالنتائج.
 يبني وجهة نظره. يعرب بالكلمات واللغة اجل�سدية عن م�شاعره.�أكتب
 يكتب فقرة من جمموعة جمل ،م�ستخدم ًا �أدوات الربط (و ،ف  ،ثم ). يتمم معنى اجلمل بالكلمات املنا�سبة. يعرب عن �صورة متعددة العنا�رص بثالث جمل ويكتبها. -يتعرف معاين املفرجات اجلديدة (ق�شعريرة� ،أمل).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
ق�شعريرة� ،أمل .

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،التدريبات والتمارين ،حل امل�شكلة  ،التعلم.
أ
بالن�شطة (التمثيل) ،التعلم التعاوين ،التفكري الناقد.
�أحتدث
 تهيئة الدر�س :ما عدد �أيام أال�سبوع؟ ما ا�سم هذا اليوم؟ ما ا�سم هذا ال�شهر؟ اكتبه
على اللوح .قم بحركات يدوية لتدفئة اجل�سم.
 عودة �إىل در�س القراءة  ،وطرح �أ�سئلة من مثل :اكتب ا�سم الطالب الذي �صنعالطائرة ،من أ
ال�شخا�ص الذين ا�ستعان بهم؟
 طرح � ؤس�ال  :كيف نحل م�شكلة الربودة داخل ال�صف؟
أ
 يتم تلقي إالجابات ب��سلوب " الع�صف الذهني" وتدوينها على ال�سبورة دون تقومي ,علىالجابات املنطقية ،وا�ستبعاد ما �سواها.
�أن يتم الحق ًا قبول إ
 كتابة أال�سئلة التي ت�ضمنها التدريب (�أفكر و�أجيب) ،وتق�سيم الطلبة ثالث جمموعات،حيث تتوىل كل جمموعة التحدث �أمام زمالئها لتو�ضيح إالجابة ال�صحيحة.
 بيان �أن �سبب انفجار البالون هو :زيادة ال�ضغط اخلارجي .و�أن الرياح الغربيةحترك الغيوم �إىل ال�رشق.
 يقوم الطلبة فرادى� ،أو �أقران ًا  ،بتمثيل حالة الفرح ب�رشاء الدراجة ،والغ�ضب عنداالعتداء عليهم ،واحلزن بفقد القلم ،بحيث تربز لغة اجل�سم على العيون �أو الوجه
�أو اليدين ,وهكذا….
�أكتب
 قراءة التدريب  ،و� ؤس�ال الطلبة عن �أدوات الربط (و  ،ف  ،ثم )  ،مع تو�ضيح
معنى اجلمل التي يراد ربطها ،وبعد ذلك يق�سمون جمموعات لتقوم كل جمموعة
ب إ�عادة ترتيب اجلمل ،وكتابة الفقرة ،يف فرتة زمنية ال تزيد على خم�س دقائق،
وتتم متابعتهم بتقدمي التغذية الراجعة.
 تكليف الطلبة فرادى� ،أو جماعات اختيار الكلمة املنا�سبة مللء الفراغ ،باعتمادخرباتهم يف معرفة أ
ال�شهر ال�شم�سية واملباحث الدرا�سية و …
 م�شاهدة الطلبة ل�صورة متعددة العنا�رص يف كتبهم ،والطلب �إىل كل طالبني كتابةملحق(� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي .
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ثالث جمل منا�سبة عنها ،ثم يتم التبادل بني املجموعات
لغايات التقومي.
 طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري 1- :اكتب ا�سم �شهر يحمل ا�سمهارتباط ًا بف�صل ال�شتاء.
 من �ألعاب أالطفال… ….و … ..و …..
 تو�ضيح معنى ق�شعريرة :حركة جلدية يح�س بها املري�ض.�أمل  :مر�ض.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 �أح�رض �أدوات م�ساعدة من مثل (ميزان حرارة ،خارطة تبني اجتاهالرياح بع�ض أ
اللعاب).

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 اخلجل من احلديث. -تدين م�ستوى الطلبة يف معرفة املفاهيم العلمية.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب جملة من ثالث كلمات وردت يف الدر�س .� -أكتب عدداً يبد�أ بحرف التاء.

�إثراء

 �أم ّثل رج ًال يعاين من مر�ض �أ�صابه.
الردن من اجلهات أ
 �أبينّ حدود أالربع.

 -املالحظة ـ �س ّلم التقدير.

التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات). العلوم( ,الرياح) ,ال�صف الثاين ,اجلزء الثاين.الول ,اجلزء أ
العداد) ,ال�صف أ
 الريا�ضيات( ,ترتيب أالول.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين والع�رشين ,الكتابة ,التعبري الكتابي.
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الدر�س الثاين ع�شر

الباحث ال�صغري ( أ�ن�شد  ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
الن�شودة (الطيار ال�صغري) ب�صوت منغم - .يحلل أ
 تردد �أبيات أالن�شودة �إىل
الفكار الرئي�سة - .يتعرف معاين الكلمات اجلديدة - .يحفظ أ
أ
الن�شودة.
 يحرتم املفكرين.�أ�ستمع و�أجيب
 يحلل ن�ص اال�ستماع (�أهمية ال�ضوء ) �إىل أال�صغاء
الفكار الرئي�سة - .يح�سن إ
يتابع -.يبدي ر�أيه ،ويتقبل الر�أي آ
الخر -.يقدر على التخيل يكت�شف العالقة بني
ال�ضوء والنمو  -.ميار�س �أ�سلوب حل امل�شكلة

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�إنبات ،حتجب  ،أ
القطار  ،القمة� ،أبدعت.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش  /أ
والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات
والتمارين والبطاقات اخلاطفة ،التعلم أ
بالن�شطة  ،التعلم التعاوين ،حل امل�شكلة.
�أن�شد
 طرح أال�سئلة آ
نقدر الطيارين ؟ اذكر ا�سم طائرة.
التية :ملاذا نطري؟ ـ هل ّ
 عر�ض أالن�شودة مكتوبة �أمام الطلبة ،مع مقدمة عن �أهمية الطريان.
 قراءة أالن�شودة ب أ�نغام هادئة  ،و�صوت عذب  ،ثم يتعرف الطلبة معاين
املفردات:
 أ�أبدعت�:صنعت
القمة  :املكان املرتفع
القطار  :البلدان
 يتم التعرف �إىل أالفكار الرئي�سة ,وهي  :احلث على التفكري واخليال  ،التعرف �إىل
قدرة اخلالق ،حب الطريان.
 تق�سم أالن�شودة بني جمموعات الطلبة ،ثم تردد كل جمموعة املقطع ب�صوت منغم،
مع ا�ستخدام احلركات املنا�سبة �إىل �أن يتم حفظ الق�صيدة.
 يجيب الطلبة ثانية عن �أ�سئلة أالن�شودة ،لتثبيت املعلومات ال�سابقة.
�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الدر�س  :ا�ستماع. طرح أال�سئلة آ
التية  :ملاذا نحتاج �إىل ال�ضوء؟ ـ اذكر اثنني من م�صادر ال�ضوء.
حتجب  :تغطي
 قراءة الن�ص وتو�ضيح معاين املفردات� :إنبات  :منو حتليل الن�ص �إىل أالفكار آ
التية :ال�ضوء مهم حلياة النبات .ـ حر�ص الطلبة على
تف�سري الظواهر العلمية ،ـ مهارة املالحظة �أوىل مهارات التفكري العلمي.
� ؤس�ال الطلبة عن العمليات التي قامت بها �سعاد.
 طرح � ؤس�ال  :بر�أيكم كيف ميكن معاجلة ظاهرة (ظهور اللون أال�صفر على أالوراق)؟ تلقى احللول املمكنة عرب (جل�سة الع�صف الذهني) ،حيث ي�صبح الطلبة قادرين علىالفكار ،والتعبري عنها أ
التعلم الذاتي ،عرب اال�ستماع لبع�ضهم ،يف اختيار أ
باللفاظ.
 قد تُطرح احللول آالتية ويتم تقبلها:
الوراق باللون أ
 توفري الري وال�سماد للنبات بكميات كافية .ـ تلوين أالخ�رض.
الغ�صان املت�شابكة ليدخل �ضوء ال�شم�س .ـ عدم الزراعة حتت أ
 ق�ص أال�شجار
الكبرية
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي .
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 تدوين احللول جمعيها دون �إ�صدار أالحكام .ثم جل�سة
مناق�شة م�شرتكة بني املعلم والطلبة ،يتم فيها ت�صنيف احللول
�إىل ممكن وغري ممكن ،معقول وغري معقول… (حماولة العمل
يف جمموعات).
أ
 ميكن �أن ميار�س اال�ستق�صاء لعدة �يام ،على املنحى التجريبي،ملقارنة احللول املقرتحة واختيار �أحدها.
س�ال آ
 طرح ال� ؤالتي :هل حلت امل�شكلة؟ وهل هذه هي
الطريقة الوحيدة حللها؟

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 -ميكن اال�ستعانة مبعلم العلوم يف املدر�سة.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف اال�ستماع عند الطلبة.

أ�ن�شد  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب الكلمات آالتية :ال�ضوء  ،وعاءين� ،إنبات.
 �أذكر كم مرة �سمعت كلمة أالع�شاب يف الن�ص امل�سموع.

�إثراء

 �أذكر ملاذا ال نرى أال�شياء يف العتمة.
� -أذكر ظاهرة �شاهدتها وال �أ�ستطيع تف�سريها.

 -املالحظة � -س ّلم التقدير.

التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع ( ,ربط املهارات ).أ
أ
 الريا�ضيات( ,ترتيب أالعداد) ,ال�صف الول  ,اجلزء الول.
 العلوم( ,النباتات) ,ال�صف أالول ,اجلزء الثاين.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
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الدر�س الثالث ع�شر الكهرباء ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (الكهرباء ) قراءة جهرية �صحيحة و معربة. مييز بني لفظ همزتي الو�صل والقطع - .يتعرف الكلمات التي تنتهي بتنوين الفتح. يتعرف معاين املفردات آالر�سال ،ي�ستخدم� ،ضوء خافت.
التية :إ
 يتعرف اال�سم العربي الذي يطلق على آالالت آالتية :التلفزيون ،الراديو ،التلفون ،الكمبيوتر. يفرق يف بني كل كلمتني متجان�ستني - .يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.
 -يتكون لديه اجتاه جتنب العبث بالكهرباء.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

الر�سال ،ي�ستخدم� ،ضوء خافت ،التلفزيون ،الراديو ،التلفون ،الكمبيوتر ،قريبة
إ
قريبة ،بلدة بلده  ،نعم ٌة نعمة.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /أ�سئلة و�أجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،البطاقات اخلاطفة ،العمل
يف الكتاب املدر�سي� ،ضيف زائر - .العمل  /التعلم التعاوين ،املناق�شة.
 تهيئة الطلبة للدر�س من خالل طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري ,من مثل :ماذا لو مل يتماكت�شاف الكهرباء ؟ ثم �إدارة حوار ونقا�ش حول �صورة الدر�س,ومن َث َّم �رسد
الدر�س على �شكل ق�صة ت�ستثري اهتمام الطلبة.
 قراءة الدر�س (قراءة قدوة) مع تلوين ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق ،ومراعاةتنوين الفتح ،وهمزتي الو�صل والقطع ،ومتابعة انتباه الطلبة با�ستمرار.
 تكليف الطلبة يف جمموعات ا�ستخراج خم�س كلمات تنتهي بتنوين الفتح ولفظها. عر�ض العبارات آالتية على بطاقات وتدريب الطلبة على قراءتها مع مراعاة الو�صل والقطع
 :انقطع التيار الكهربائي� ,أ�شعل أالب م�صباح الكاز  ،انت�رش الظالم يف املنزل.
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة حماكاة مع مراعاة التقومي التكويني با�ستمرار. تق�سيم الطلبة جمموعات ،املجموعة أالوىل :ت�صل بني الكلمة ومعناها ،املجموعة
الثانية  :ت�صل بني آ
اللة وا�سمها بالعربية ،املجموعة الثالثة :تقر�أ كل كلمتني
متقابلتني وتالحظ الفرق يف املعنى بني الكلمتني املتجان�ستني (قريبة قريبة) (بلدة
بلده) (نعمة نعمة)  ،مع �رضورة متابعة �أداء املجموعات،
 عر�ض املجموعات عملها �أمام الطلبة ،ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز.والجابة عن �أ�سئلة الدر�س؛ للتو�صل �إىل
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،إأ
الفكار الرئي�سة والقيم واالجتاهات آ
التية:
�أهمية الكهرباء يف حياتنا .دور التلفاز يف تثقيف املجتمع.
 عدم العبث بالكهرباء لتجنب �أخطارها. تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة من خالل طرح �أ�سئلة من مثل :اقرتح بديال ً �آمن ًالتوفري ال�ضوء عند انقطاع التيار الكهربائي.
 ا�ست�ضافة �أحد رجال الدفاع املدين للتحدث عن خماطر الكهرباء وطرق الوقاية منها. -قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات ،مع مراعاة التقومي امل�ستمر.

.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 بع�ض املواد ت�سمح مبرور ال�شحنة الكهربائية ،والبع�ض آالخر ال
ن�سمح بذلك ،وت�سمى املواد من النوع أ
الول باملو�صالت الكهربائية
واملواد أ
الخرى بالعوازل الكهربائية.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي.
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 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أقر�أ اجلملة آالر�سال.
التية مراعي ًا الو�صل :توقف التلفاز عن إ
� -أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات تنتهي بتنوين الفتح ،و�أكتبها.

�إثراء

 �أتذكر ا�سم برنامج علمي �أحب م�شاهدته يف التلفاز.� -أ�ستبدل كلمة �سامي بكلمة �سلمى وكلمة �أبيها بكلمة �أمها يف الفقرة الثالثة ,ثم �أقر�أ.

 املالحظة � /س ّلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي. التقومي املبني على أالداء� /س ّلم التقدير اللفظي.

التكامل ا ألفقي

 لغتنا العربية ,الكهرباء  ,ال�صف أالول.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ع�رش  ,املحادثة  ،الن�صو�ص امللحقة ،معاينالكلمات( ,التدريب أ
الول).

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ
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الدر�س الثالث ع�شر الكهرباء ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يكون من الكلمات (عري�ش � ،سماء ،غريب  ،العاقبة  ،قطار) جديدة بحذفحرف منها.
 ي ؤ�لف بني احلروف لتكوين كلمات. يف�رس املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات آالتية  :عري�ش  ،العاقبة.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
عري�ش  ،العاقبة.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /البطاقات اخلاطفة  ،العمل يف الكتاب املدر�سي  ،حل التدريبات
والتمارين.
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التدريب.
العمل اجلماعي /املناق�شة ،التعلم التعاوين.
 تهيئة الطلبة من خالل طرح بع�ض أأ
ال�سئلة املتعلقة بالدر�س ,من مثل :ما �همية التلفاز
�سم بع�ض أ
الجهزة التي تعمل بالكهرباء� ،أو تكليف الطلبة قراءة الدر�س
يف حياتنا؟ ّ
مرة واحدة �أو مرتني ،حيث يقر�أ الطالب فقرة واحدة� ،أو تقدمي �أن�شودة يحفظونها.
تق�سيم الطلبة جمموعات.
 املجموعة أالوىل :حتذف حرف ًا من كلمة عري�ش ال�ستخراج كلمة جديدة حتمل
معنى ( يغطي �أج�سام الطيور).
 املجموعة الثانية :حتذف حرف ًا من كلمة �سماء ال�ستخراج كلمة جديدة حتملمعنى (جعل اهلل تعاىل منه كل �شيء حي).
 املجموعة الثالثة :حتذف حرف ًا من كلمة غريب ال�ستخراج كلمة جديدة حتملمعنى (من اجلهات أ
الربع).
 املجموعة الرابعة :حتذف حرف ًا من كلمة العاقبة ال�ستخراج كلمة جديدة حتملمعنى (مدينة �أردنية).
 املجموعة اخلام�سة  :حتذف حرف ًا من كلمة قطار ال�ستخراج كملة جديدة حتملمعنى ( ح ّلق يف ال�سماء).
 املجموعة ال�ساد�سة :تتبع أال�سهم وت ؤ�لف بني احلروف لتكوين كلمات تكتبها,ثم تلفظها. تو�ضيح معنى الكلمتني (عري�ش ،العاقبة).أ
 متابعة الطلبة با�ستمرار  ،وتوجيههم و�إر�شادهم ،وعر�ض احلل �مام املجموعات،مع الت�صويب والتعزيز.
 تنفيذ الطلبة حل التدريبات يف كتبهم ،وت�صحيح حلولهم �أو ًال ب أ�ول. ميكن �إعداد �أوراق عمل ت�شتمل على كلمات ،وتكليف الطلبة تكوين كلمات جديدةبحذف حرف منها من خالل العمل يف جمموعات.
 ميكن توزيع بطاقات حروف على املجموعات ,وتكليفهم التوليف بينها لتكونكلمات.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

اللغاز التي تنمي مهارات التفكري العليا لدى الطلبة ,من مثل أ
 الرتكيز على أاللغاز
التي وردت يف أ
الثرائية.
الن�شطة إ
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2سلم التقدير اللفظي .
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أح ّلل الكلمات آالتية �إىل حروف ومقاطع :جل�ست� ،شعر ,ي�ستخدمون.

�إثراء

 �أحذف حرفني من كلمة تلفاز لت�صبح مبعنى جنح. �أحذف حرفني من ا�سم ن�رسين لي�صبح ا�سم طائر. �أذكر اللون املكون من �أربعة �أحرف ,ف إ�ذا حذفنا منه احلرفني أالول والثالث
�أ�صبح �شيئ ًا ن�شعر به يف ال�صيف.

 املالحظة� /س ّلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي. أالداء� /س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

�إجابات أ
الثرائي:
اللغاز الواردة يف الن�شاط إ
 احذف حرفني من كلمة تلفاز لت�صبح مبعنى جنح (فاز) احذف حرفني من ا�سم ن�رسين لي�صبح ا�سم طائر (ن�رس). ما اللون املكون من �أربعة حروف �إذا حذفنا منه احلرفنيأ
الول والثالث �أ�صبح �شيئ ًا ن�شعر به يف ال�صيف (�أحمر)؟

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.أ
أ
ال�سالمية :ال�صف أ
آ
الول ,الدر�س الرابع والربعون� ,داب معاملة ال�صدقاء.
 الرتبية إ ال�صف الثاين ,الدر�س ال�ساد�س والع�رشون ,النظام.ال�شكال الهند�سية .ال�صف أ
 الريا�ضيات  :ال�صف الثاين ,الوحدة العا�رشة ,أالول,
الوحدة ال�سابعة ,أ
الوقات ،التقومي  :الوقت.
 الرتبية املهنية  :ال�صف الثاين ,مواعيد تناول الوجبات.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -لوحة اجليوب ،بطاقات كلمات وجمل .

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ع�رش  ,تدريبات القراءة ,تدريب ( .)8/7
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الدر�س الثالث ع�شر الكهرباء ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يوجه ن�صيحة �إىل �صديقه يف مواقف حياتية متنوعة. يعرب عن م�شاعره يف مواقف حياتية متنوعة. يتحدث عن الفرق بني التلفاز واملذياع. يتعرف معنى املفردتني آالتيتني :ن�صيحة ,م�شاعر.
 يراعي �أداب التحدث.�أكتب
 ي�ستخدم عالمتي الرتقيم (النقطة ،وعالمة اال�ستفهام) ا�ستخدام ًا �صحيح ًا ؟. يكتب همزتي الو�صل والقطع كتابة �صحيحة. -ينتج جملة ا�ستفهامية حول الربامج التلفازية التي يف�ضلها زمال ؤ�ه.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
ن�صيحة ،م�شاعر .

.

ال�سالمة العامة

اجلل�سة ال�صحيحة

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /أ�سئلة و�أجوبة ،العمل يف الكتاب ،حل التدريبات والتمارين
والبطاقات اخلاطفة.
التعلم من خالل أ
الن�شطة /التدريب على احلوار.
العمل اجلماعي /املناق�شة ،التعلم التعاوين.
�أحتدث
 تهيئة الطلبة من خالل طرح بع�ض أال�سئلة ,من مثل :هل ت�شاهد التلفاز؟ ما
الربامج املف�ضلة لديك؟ متى ت�شاهدها؟
 تو�ضيح معنى كلمة ن�صيحة ،وتكليف الطلبة جميعهم اختبار زميل لهم ،وتقدمين�صيحة له حينما يتابع برناجم ًا تلفازي ًا ويتبادل معه الدور ،وتكليف الطلبة آ
الخرين
اال�ستماع بانتباه.
 تو�ضيح معنى كلمة م�شاعر ،وتكليف الطلبة جميعهم التعبري عن م�شاعره �إذاالر�سال وهم يتابعون برناجمهم املف�ضل.
توقف التلفاز عن إ
ال�صغاء اجليد واحرتم �آراء آ
الخرين وعدم املقاطعة.
 مراعاة إ عر�ض �صورة تلفاز و�صورة مذياع وتكليف الطلبة التحدث عن الفرق بينهما. اال�ستماع �إىل الطلبة ،مع التعزيز والت�صويب.�أكتب
 تهيئة الطلبة من خالل اجللو�س ال�صحيح ،وحت�ضري �أدوات الكتابة ،وقراءة الدر�س. عر�ض اجلمل (ماذا تعرف عن خماطر التلوث) ،كان امل�ساء جمي ًال والريح هادئة،
كيف يعمل جهاز التلفاز  ،ال تعبث ب أ��سالك الكهرباء ) ـ على بطاقات ،وقراءتها،
وتق�سيم الطلبة �أربع جمموعات ،بحيث ت أ�خذ كل جمموعة جملة وت�ضع النقطة وعالمة
اال�ستفهام يف املكان املنا�سب ،وعر�ضها �أمام الطلبة.
 عر�ض اجلملتني (�أ�شعل أالب م�صباح الكاز ،فانت�رش �ضوء خافت يف املكان)
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1سلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي.
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وقراءتهما  ،وتدريب الطلبة على كتابتهما ،مع مراعاة
همزتي الو�صل والقطع.
 تق�سيم الطلبة جمموعات ,كل جمموعة تتكون من �ستة�أ�شخا�ص ،وتكليف كل طالب يف املجموعة � ؤ
س�ال زمالئه
اخلم�سة عن الربامج التلفازية التي يف�ضلون م�شاهدتها
وكتابتها يف دفرته ،وتبادل الدور معهم.
 تنفيذ أالن�شطة الكتابية يف الدفرت �أو الكتاب وت�صحيحها
�أو ًال ب أ�ول ،مع التعزيز والت�صويب.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 -ا�ستخدام الو�سيلة التعليمية ي�سهل عملية التعلم ،ويثري دافعية الطلبة.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

وجه ن�صيحة �إىل �صديقي حينما يكتب در�سه.
 �أ ّ� -أعبرّ عن م�شاعري �إذا �ألغيت الرحلة املدر�سية التي � أس��شارك فيها .

�إثراء

 �أقر�أ ما ي أ�تي ،و�أ�ضع عالمة الرتقيم ( ، .؟) يف الفراغ:�أ�شعل �أبي م�صباح الكاز ـــــ
الن�سان ــــ
الكهرباء مفيدة ـــ وهي و�سيلة من و�سائل راحة إ
ما �أهمية الكهرباء يف حياتنا ـــ
� -أتذكر �أ�سماء برامج التلفاز التي تف�ضلها �أ�رستي ،و�أكتبها يف دفرتي.

 املالحظة � /س ّلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي. أالداء � /س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

� -ضعف الطلبة يف التعبري عن �أفكارهم بلغة �صحيحة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات.

املادة املحو�سبة
 -ال يوجد حو�سبة.
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الدر�س الثالث ع�شر

الكهرباء ( أ�ن�شد ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
 يقر�أ �أبيات الن�شيد (فوائد الكهرباء).القطار ،ت�سبي ،أ
التية :الظلماء أ
 يتعرف معاين املفردات آالنظار.
 يتعرف أالفكار الرئي�سة للن�شيد.
 يبني فوائد الكهرباء . يحفظ الن�شيد.�أ�ستمع و�أجيب
التية :برامج أ
 يتعرف معاين املفردات آالطفال ،توجه ،خاطبته ،ت�رصفك
 يتعرف أالفكار الواردة يف الن�ص (خط أ� عمار).
 تتكون لديه القيم واالجتاهات آالتية :تنظيم الوقت ،اجللو�س ال�صحيح �أمام التلفاز،
ال�صغاء باهتمام وتركيز.
إ
 -يعيد رواية الن�ص.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

النظار ,برامج أ
الفطار ,ت�سبي ,أ
الظلماء ,أ
الطفال ,توجه ,خاطبته ,ت�رصفك.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� :أ�سئلة و�أجوبة ،العمل يف كتاب املدر�سي ،الق�صة - .العمل
اجلماعي /املناق�شة.
الن�شطة /التمثيل ولعب أ
التعلم من خالل أ
الدوار.
التفكري الناقد /التحليل.
�أن�شد
 تهيئة الطلبة بطرح �أ�سئلة من مثل :اذكر ثالثة �أجهزة تعمل بالكهرباء؟ عر�ض الن�شيد مكتوب ًا �أمام الطلبة ،وقراءته ب�صوت وا�ضح وم�سموع. تكليف الطلبة قراءة الن�شيد.القطار  ،ت�سبي  ،أ
التية :الظلماء  ،أ
 مناق�شة الطلبة يف معاين املفردات آالنظار.
س�ال الدر�س؛ للتو�صل �إىل أ
والجابة عن � ؤ
الفكار
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،إالرئي�سة آ
التية :فوائد كل من  :الكهرباء ،امل�صباح الكهربائي ،املذياع ،التلفاز.
 تدريب الطلبة على حفظ الن�شيد بيت ًا بيت ًا ،ومراعاة مهارات التعبري احلركي. اال�ستماع ملن يحفظ الن�شيد ،مع التعزيز والت�صويب.�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة من خالل طرح �أ�سئلة من مثل :ما برامج التلفاز املف�ضلة لديك؟ متىالر�سال وانت تتابع برناجمك املف�ضل.
تف�ضل م�شاهدتها؟ �صف �شعورك �إذا انقطع إ
 قراءة الن�ص (خط أ� عمار) ب�صوت وا�ضح وم�سموع.التية :برامج أ
 تو�ضيح معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة آالطفال،
توجه ,خاطبته ،ت�رصفك.
أ
والجابة عن �أ�سئلة الدر�س ؛ للتو�صل �إىل الفكار
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة  ،إالتية� :أ -خط أ� عمار يف متابعة برامج أ
الرئي�سة ،والقيم واالجتاهات آ
الطفال.
ب  -تنظيم الوقت .ج -اجللو�س ال�صحيح عند م�شاهدة برامج التلفاز.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6أن�شد و�أحفظ ,منوذج (� )7أ�ستمع
و�أجيب ،منوذج (� )8أ�ستمع و�أجيب.
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 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد من مثل :لو كنت مكان عمار ،هلتفعل مثله؟ ما الن�صيحة التي تقدمها لعمار؟
نحو
 تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص (ن�صيحة طبيب ) على ٍمت�سل�سل.
 -تكليف الطلبة تقم�ص دور الطبيب  ،ودور املري�ض بالزكام.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 التمثيل ولعب أالدوار يلبي حاجات وميول الطلبة.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

أ�ن�شد :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر �أ�سماء أالجهزة الكهربائية التي ذكرت يف الن�شيد.
 �أذكر الت�رصف اخلط أ� الذي ت�رصفه عمار.� -أردد �أبيات الن�شيد ب�صوت م�سموع.

�إثراء

 �أتذكر فوائد برامج أالطفال التي يقدمها التلفاز.

 -املالحظة� /س ّلم التقدير  ،ال�سجل الق�صي.

التكامل ا ألفقي

� -ضعف الطلبة يف التعبري عن �أفكارهم بلغة �صحيحة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ع�رش ,اال�ستماع.
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الدر�س الرابع ع�شر أ�حافظ على بيئتي ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (�أحافظ على بيئتي) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يقر�أ كلمات مراعي ًا الالم ال�شم�سية والقمرية. يقر�أ جملة بعد حذف جزء منها. مييز همزة القطع. يف�سرّ املفردات آالتية( :ربيعي �صاف؛ عالمات الفرح ،جتمعوا.) ..
يتعرف أ
الفكار الواردة يف الدر�س.
 ّ -يحافظ على بيئته نظيفة.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

ربيعي �صاف ،عالمات  ،النفايات ،جتمعوا  ،مرافق ،أ
الدوار� ،شعار ،قفاز،
ف أ�زالوا ،احلاوية.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة  ،التعلم التعاوين ،أ
التعلم أ
اللعاب ،التدري�س املبا�رش� :أن�شطة القراءة  ،العمل
يف الكتاب املدر�سي ،التدريب ـ التفكري الناقد ,تهيئة البيئة ال�صفية بنظافة ال�صف،
ال�ضاءة املنا�سبتني  ،وتزيينه بال�صور .
والتهوية و إ
 تهيئة الطلبة بطرح �أ�سئلة متنوعة ومثرية للتفكري ،من مثل :ماذا يح�صل لو مليكن عامل التنظيفات موجوداً؟ ماذا تفعل للمحافظة على نظافة بيتك؟ تخيل �أن
النفايات تبقى يف بيتك!ما النتيجة ؟
عر�ض الدر�س مكتوب ًا بخط منا�سب على قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية.قراءة الدر�س كام ًال ،ملون ًا يف ال�صوت ومراعي ًا عالمات الوقف وهمزة القطع مع
متابعة ا�ستماع الطلبة ودرجة انتباههم.
 تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية ،مع الرتكيز على:
همزة القطع.
الالم ال�شم�سية والالم القمرية والتمييز بينهما.
 اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة وت�صويبها مع متثيل اجلزء الذي يقر�أ. يف �أثناء اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة ,يتم التوقف عند املفردات :ربيعي �صاف،عالمات ،جتمعوا  ،مرافق ،أ
الدوار ،معلنني� ،شعار ،قفازاً ،ف أ�زالوا  ،احلاوية.
وتف�سريها بالتمثيل �أو باملعنى املرادف �أو بو�ضعها يف جمل مفيدة.
 تق�سيم الطلبة جمموعات وتوزيع تدريبات (�أف�رس كلمات) مع تو�ضيح كيفية العمل. عر�ض �إجنازات الطلبة على ال�سبورة ومناق�شتهم فيها ثم تقدمي التغذية الراجعة. متثيل الدر�س بتطبيقه عملي ًا.الفكار الرئي�سة باحلوار واملناق�شة و�إجابة أ
 حتليل الدر�س والتو�صل �إىل أال�سئلة :
جتمع أ
الطفال يف ال�ساحة العامة للقرية ،رفع �شعار للمحافظة على البيئة نظيفة،
التعاون وتق�سيم العمل ,فرحة أ
الطفال بنظافة احلي.
 �إيراز القيم واالجتاهات آحب
التية :املحافظة على النظافة ،التعاون ،االتفاقّ ،
التطوعي ,حماية �أع�ضاء اجل�سم.
العمل،
ّ
 تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة والقدرة على �إ�صدار احلكم بطرح أال�سئلة آالتية :ما ر�أيك يف
موقف �أطفال احلي من بيئتهم ,مع التو�ضيح؟ �صمم �شعارًا تعلن فيه حمافظتك على البيئة.

.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير ،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي.
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 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية

عالج
أ
 �أذكر الدوات التي ن�ستخدمها يف التنظيف. �ألفظ كلمات فيها �أل ال�شم�سية � ،أو �أل القمرية و�أميز بينهما. �أق ّلد �صوت الكبار بقراءة اجلملتني آالتيتني � - :أحافظ على بيئتي - .ما �أجمل النظافة!
 �أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات فيها همزة.�إثراء
 �أذكر عنا�رص بيئتي. �ألفظ ثم �أ�صل الكلمة يف ال�سطر أالول مبا ينا�سبها يف ال�سطر الثاين:
النهار تظهر جتمع ربيعي.
تفرق الليل �صيفي تختفي.
 �أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات فيها همزة قطع و�أ�ستخدمها يف جمل مفيدة.التية أ
 �أ�ستخدم كل كلمة من الكلمات آ(ف�زالوا  ،أف��رسعوا  ،فانطلقت) يف جمل مفيدة.

 املالحظة� :س ّلم التقدير (.)1التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.ال�سالمية :ال�صف الثاين ,الدر�س أ
الول ,النظافة ،االعتماد على النف�س.
 الرتبية إأ
أ
 الريا�ضيات ال�صف الول ,الوحدة اخلام�سة ,ترتيب العداد. العلوم :ال�صف أالول ,الوحدة احلادية ع�رشة ,البيئة.
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب. الرتبية الوطنية واالجتماعية :ال�صف الثاين ,الوحدة اخلام�سة ,أالر�ض من حولنا ,الدر�س
أ
الول ,عنا�رص البيئة.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 لوحة � ،أو �شفافيات � ،أو احلا�سوب � ،صور.للطالب
 -بطاقات و�صور.

املادة املحو�سبة

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي ع�رش ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي ع�رش ,الن�صو�ص امللحقةأ
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي ع�رش ,معاين الكلمات,التدريب الول . انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي ع�رش ,معاين الكلمات,التدريب الثاين. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,الكتابة ,التدريب الثاين. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الع�رشين ,تدريبات القراءة ,التدريب (.)8 ،6

 بطء القراءة عند بع�ض الطلبة. حذف بع�ض الكلمات �أو �أجزاء من الكلمة املقروءة. قلب أالحرف �أو تبديلها.
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الدر�س الرابع ع�شر

أ�حافظ على بيئتي ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 ي�ستخرج من الدر�س كلمة تكررت �أربع مرات وي�ضعها يف جملة من �إن�شائه. يكون جم ًال خمتلفة من كلمات مبعرثة ثم يكتبها.
 ي�ستخدم �أ�سلوب التعجب يف مواقف حياتية. -يكتب �أمناطا تت�ضمن م�صدراً م ؤ�وال.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة :أ
التدري�س املبا�رش :العمل يف الكتاب املدر�سي ،البطاقات التعلم أ
اللعاب،
الق�صة  ،الت�صنيف.
 تهيئة الطلبة بقراءة الدر�س وطرح �أ�سئلة متنوعة ومثرية للتفكري ,من مثل :كمحرف ًا عنوان ؟ ما عدد فقرات الدر�س؟
 قراءة التدريب أالول و�إبراز الهدف منه.
 تق�سيم الطلبة جمموعات وتوزيع بطاقات الكلمات أ(الدوار� ،سامر  ،بينهم.
وزع) عليهم.
 تكليف كل جمموعة كتابة اجلمل التي ميكن تكوينها من الكلمات املعطاة. تعر�ض املجموعات اجلمل التي مت تكوينها وتناق�شها ثم تختار اجلمل املنا�سبة. تكليف الطلبة حل التدريب ب�صورة فردية. التدريب الثاين :عر�ض املثال على ال�سبورة ما �أجمل النظافة! ومناق�شته بتحليلالكلمات والرتكيز على التعجب بتلوين ال�صوت وا�ستخدام حركة اليدين (لغة
اجل�سم) وا�ستخدام �أمثلة �أخرى من مثل :ما �أجمل البيئة! ما �أنظف ال�صف!
 عقد م�سابقة بني املجموعات لتكوين جمل من �إن�شائها على التعجب مع الرتكيزعلى عالمة التعجب.
 تعر�ض املجموعات اجلمل التي مت تكوينها ومناق�شتها ,ثم تختار اجلمل املنا�سبة. حل التدريب ب�صورة فردية . التدريب الثالث :تق�سيم الطلبة جمموعات تعيد كتابة امل�صدر امل ؤ�ول يف اجلملةآ
التية( :وبعد �أن انتهوا ،و�ضعوا النفايات يف احلاوية) :املجموعة ( )1ت�ضع كلمة
(االنتهاء) مكان كلمة (�أن انتهو) ،املجموعة ( )2و�ضع كلمة منا�سبة بدل كلمة
(النفايات) ثم قراءة اجلملة ،املجموعة ( )3و�ضع كلمة (و�ضعوا) يف بداية اجلملة
ثم كتابتها ،املجموعة ( )4و�ضع (( �أن انتهوا) يف جملة مفيدة من �إن�شائهم.
 عر�ض الطلبة �إجنازاتهم ومناق�شتهم فيها. حل التدريب ب�صورة فردية يف الكتاب املدر�سي. -متابعة الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة وامل�ساعدة ملن يحتاجها.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 ما التعجبية  :هي ا�سم يعرب يف حمل رفع مبتد�أ (دائم ًا) ،وخربه اجلملة الفعلية من فعلالتعجب وفاعله ومفعوله.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم التقدير اللفظي .
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

حول الكلمات أ
الوىل والرابعة وال�ساد�سة .
 �أ�ضعق�سم �سامر �أ�صدقاءه ثالث جمموعات.
كون كلمات تتكون كل واحدة منها من ثالثة �أحرف.
 �أ ّ �أ ّركب كلمات من احلروف  ،ثم �أقر�أ.
ب ي ئـ ت ي
�أ ح �أ ف ظ ع ل ى

�إثراء

تتكون من خم�س كلمات ,و�أقر�أها.
 �أختار من الدر�س جملة ّ �أ�ضع العالمة (!  ،؟) يف املكان املنا�سب:ما عدد حروف عنوان الدر�س…….
ما �أجمل الربيع…….
تتكون من �أربعة �أحرف ،والثانية من ثالثة
كون جملة من ثالث كلمات� ،أوالها ّ
 �أ ّ�أحرف ،والثالثة من خم�سة �أحرف.

..

� -س ّلم التقدير (.)3

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.ال�سالمية :ال�صف الثاين ,الدر�س أ
الول ,النظافة ،االعتماد على النف�س.
 الرتبية إالول ,الوحدة اخلام�سة ,ترتيب أ
 الريا�ضيات ال�صف أالعداد.
 العلوم  :ال�صف أالول ,الوحدة احلادية ع�رشة ,البيئة.
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -البطاقات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي ع�رش ,الكتابة ,التعبري الكتابي. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي ع�رش ,تدريبات القراءة .8/8 /
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الدر�س الرابع ع�شر

أ�حافظ على بيئتي ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يتحدث عن �صورة طلبة ينظفون �صفهم م�ستخدم ًا عبارة (�أحافظ على النظافة ) عن �صورة لطفل يرفع �أوراق ًا عن أالر�ض م�ستخدم ًا عبارة (�أ�ساعد على النظافة).
 يتحدث عن �صورة لطفل ي�ضع علبة فارغة يف احلاوية.�أكتب
 يكتب كلمات منونة ـ يكتب جم ًال مفيدة من �إن�شائه.
 جملتي النداء يا �أ�صدقائي :هيا نبد�أ العمل كتابة �صحيحة. ي�ضع كلمة (هيا) يف جملة مفيدة من �إن�شائه. -ي�ستخدم �أداة الربط املنا�سبة (ثم  ،و  ،ف) يف الربط بني جملتني.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التع ّلم أ
بالن�شطة ,التمثيل ولعب الدور ،التعلم التعاوين ،التدريب.
التدري�س املبا�رش�( :أ�سئلة و�أجوبة) ,البطاقات اخلاطفة.
�أحتدث
تهيئة البيئة املادية لل�صف بتوفري �شفافية ل�صورة املحادثة وجهاز عر�ض ال�شفافيات.
 تهيئة الطلبة بقراءتهم در�س �أحافظ على بيئتي وا�ستثارة اخلربات ال�سابقة أآ
بال�سئلة التية:
 اذكرحديث ًا �رشيف ًا يحثنا على النظافة .ما ر�أيك يف من يلقي النفايات يف ال�شارع؟ التدريب أالول :عر�ض �صورة (طلبة ينظفون �صفهم) ـ يت أ�مل الطلبة ال�صورة,ويعربون
عنها بلغة ب�سيطة  ،ثم تكلفهم �ضمن جمموعات �أن تختار كل جمموعة جملة معربة تبد�أ
بكلمة (�أحافظ) ـ عر�ض اجلمل جميعها ثم اختيار جملة (�أحافظ على النظافة ) وكتابتها
بخط كبري (ميكن ت�شجيع الطلبة على تنظيف �صفهم ،تطوع ًا).
 التدريب الثاين :كما يف التدريب أالول.
 التدريب الثالث :عر�ض �صورة لطفل ي�ضع علبة فارغة يف احلاوية ـ يت أ�مل الطلبة ال�صورةثم تتم مناق�شتها أ
بال�سئلة آ
التية :ماذا يفعل الطفل؟ من الذي و�ضع احلاوية؟ وملاذا ؟
ما ر�أيك بالطفل؟ ار�سم على احلا�سوب �أو دفرت الر�سم �صورة تعرب فيها عن دورك يف
املحافظة على البيئة.
الجابة عن أ
ال�سئلة �شفهي ًا.
 إ�أكتب
 التدريب أالول  :تق�سم الطلبة جمموعات للبحث يف در�س القراءة عن  :تنوين الفتح للمجموعة(، )1وتنوين ال�ضم للمجموعة ( ,)2وتنوين الك�رس للمجموعة (.)3
 كتابة كل جمموعة الكلمات املنونة التي جمعتها. ت�صنيف الكلمات يف جدول ومناق�شتها. التدريب الثاين :قراءة التدريب وتو�ضيحه باملثال (النهار ربيعي �صاف). ا�ستمطار �أفكار الطلبة ب إ�عطائهم �أمثلة م�شابهة وكتابتها على ال�سبورة. يختار الطلبة ثالث جمل مما كتب على ال�سبورة ,ويكتبونها يف كتبهم. التدريب الثالث :تق�سيم الطلبة ثالث جمموعات :املجموعة (� )1إ�ضافة جملة النداء (يا�أ�صدقائي) �إىل جملة (هيا نبد�أ العمل) ثم قراءتها  ،املجموعة ( )2و�ضع كلمة ) منا�سبة
(هيا نبد�أ العمل) ,ثم قراءتها ,املجموعة ( )3و�ضع كلمة
نبدل كلمة (العمل) يف جملة ّ
(هيا) يف جملة مفيدة من �إن�شائهم.
ّ
 عر�ض الطلبة �إجنازاتهم ومناق�شتهم فيها ,وحل التدريب ب�صورة فردية يف الكتاب املدر�سي -متابعة الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة وامل�ساعدة ملن يحتاجها.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي.
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أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �صعوبات التعلم: خلوف �أو اخلجل من احلديث �أمام الزمالء. �صعوبة يف كتابة جملة كاملة غيب ًا عند بع�ض الطلبةب�صورة �صحيحة.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر أالماكن التي حتتاج �إىل تنظيف يف املدر�سة.
 �أر�سم  ,على برنامج الر�سام يف احلا�سوب ,طف ًال ينظف بيته ,و�أ ّلونه.

�إثراء

 �أبحث عن حديث �رشيف يحث على النظافة. �أحتدث �أمام زمالئي عن دوري يف املحافظة على البيئة.منونة من خربتي.
� -أكتب كلمات ّ

 -املالحظة� :س ّلم التقدير � )4( :أحتدث� )5( ,أكتب.

التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية  :الدرو�س ال�سابقة.ال�سالمية :ال�صف الثاين ,الدر�س أ
الول ,النظافة ،االعتماد على النف�س.
 الرتبية إالول ,الوحدة اخلام�سة ,ترتيب أ
 الريا�ضيات ال�صف أالعداد.
 العلوم  :ال�صف أالول ,الوحدة احلادية ع�رش ,البيئة.
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب. الرتبية االجتماعية والوطنية :عنا�رص البيئة.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 احلا�سوب� ،صور .للطالب
� -شفافيات � ،صور  ،احلا�سوب  ،بطاقات.

املادة املحو�سبة
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الدر�س الرابع ع�شر

أ�حافظ على بيئتي ( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة جهرية �صحيحة. يعرف معنى (طيّب ,الط ّيب). يفهم املعنى العام للحديث النبوي ال�رشيف.يتعرف �أهمية النظافة وميار�سها.ّ
أ
يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف غيب ًا,ويلقيه �مام زمالئه.
�أ�ستمع و�أجيب
 يف�رس معاين املفردات (رافقت  ،ازدحام� ،ضجيجها  ،الطبيعة ،أالقحوان ,والد
حنون ,انت�صف).
 يذكر بع�ض �صور املحافظة على الطبيعة. ي�صف جمال الطبيعة يف منطقته. يحلل الن�ص �إىل �أفكاره الرئي�سة ـ يعيد رواية الن�ص بت�سل�سل. -يراعي �آداب اال�ستماع (احرتام املتكلم والنظر �إليه).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�أحفظ  :طيّب ,الطّيب.
�أ�ستمع  :ازدحام � ،ضجيجها ،الطبيعة ،االقحوان والدحنون  ،انت�صف.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة ولعب أ
التدري�س املبا�رش (�أ�سئلة و�أجوبة) .التع ّلم أ
الدوار ،التدريب.
�أحفظ
 التهيئة بقراءة ق�صة عن النظافة.أ
 عى�ض احلديث النبوي ال�رشيف مكتوب ًا على ال�سبورة �مام الطلبة ,وقراءته ب�صوتوا�ضح وم�سموع.
(:طيب ,الطّيب).
 مناق�شة الطلبة يف املفردتنيّ
 مناق�شة الطلبة يف املعنى العام للحديث ال�رشيف ,والتو�صل �إىل الفكرة الرئي�سةآ
التية :للنظافة �أهمية كبرية يف حياتنا.
 تدريب الطلبة على حفظ احلديث ال�رشيف �ضمن جمموعات �إىل �أن يتم حفظه. اال�ستماع �إىل الطلبة وهم يلقون احلديث غيب ًا ,مع الت�صويب والتعزيز. �إجابة الطلبة عن ال� ؤيحب اهلل تعاىل؟ لتثبيت الفكرة يف �أذهانهم.
س�ال  :ماذا ّ
�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة البيئة ال�صفية بعر�ض �صور مناظر طبيعية للمدينة �أو القرية املوجودين فيها. تهيئة الطلبة بالطلب �إليهم �إغما�ض العينني ويتخيلوا �أنهم يف رحلة �إىل مزرعة(ال�شجار ،الطيور ،أ
قريبة ,بعد ذلك يتحدث الطلبة عن تخيالتهم أ
الزهار).
 قراءة الدر�س ب�صوت م�سموع غري مرة. �رشح أال�سئلة آ
التية :متى رافقت عائ�شة والدها ؟ �أين رك�ضت عائ�شة؟ ملاذا �أحبت
عائ�شة الطبيعة؟ ماذا يحدث �إذا ماتت النباتات جميعها ؟
 تف�سري معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة من خالل التمثيل وال�صور.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي .
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 حتليل الن�ص �إىل �أحداثه و�أفكاره آالتية� :أهمية مرافقة عائ�شة
لوالدها ،الفرح مب�شاهدة جمال الطبيعة ،املحافظة على
الطبيعة.
 يعيد الطلبة رواية �أجزاء من الدر�س بعد اال�ستماع �إليها.الجابة عن �أ�سئلة اال�ستماع ,مع احلر�ص على م�شاركة
 إالطلبة جمعيهم.
 -تقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
 -ميكن اال�ستعانة مبعلم العلوم يف املدر�سة.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 عدم القدرة على الرتكيز لفرتة طويلة عند بع�ض الطلبة�أثناء اال�ستماع.
 عدم القدرة على فهم بع�ض املفردات الواردة يفالدر�س.

أ�حفظ  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أقر�أ احلديث غيب ًا دون �أخطاء. �أكمل اجلملة الناق�صة:يف �صباح يوم… .فرحت  :كثرياً…… �إن … ..جميلة يا �أبي
� -أر�سم �أزهاراً وفرا�شات ,على برنامج الر�سم يف احلا�سوب� ,أو يف دفرت الر�سم ,و�ألونها.

�إثراء

 �أذكر حديث ًا �آخر �أوقو ًال يحث على النظافة. �أذكر دوري يف املحافظة على نظافة ال�صف. �أ�صل الكلمة يف ال�سطر أالول ب�ضدها يف ال�سطر الثاين
�صباح
فرحت
القريبة
�ضجيج
حزنت
هدوء
م�ساء
البعيدة
 �أذكر ما �أعجبني يف الدر�س. �أعيد رواية الدر�س بت�سل�سل. املالحظة: �أداة التقومي� :س ّلم التقدير� )6( :أن�شد� )7( ,أ�ستمع و�أجيب.التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.والربعون ,املحافظة على أ
الول ,الدر�س الثامن أ
ال�سالمية :ال�صف أ
ال�شجار
 الرتبية إ العلوم :ال�صف أالول ,الوحدة احلادية ع�رش ,البيئة.
 الرتبية االجتماعية والوطنية  :عنا�رص البيئة .التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية ،احلا�سوب.للطالب
 -احلا�سوب.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س احلادي ع�رش ,اال�ستماع.
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الدر�س اخلام�س ع�شر املواظبة واالجتهاد ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ در�س املواظبة واالجتهاد قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يتعرف الكلمات التي تنتهي بتنوين الفتح. يلفظ كلمات نقلة واحدة. يقر�أ �أمناط ًا ب�صور �صوتية معربة. يقر�أ عبارات مراعي ًا الو�صل. يربز حركة التاء املربوطة. يف�رس املفردات آالتية�( :ساخر ًا ،االجتهاد ،املغرور  ،املزارع ،تعب�،صاحبي ,و�صل).
(هزت ,ي�ص ّفق ,باحث ًا) باحلركة والفعل.
ميثّل معنى الكلمات ّ يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.
 يقارن بني أالرنب وال�سلحفاة.
 يلخ�ص الق�صة بلغته. يبني ر�أيه يف دور كل من أالرنب وال�سلحفاة.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�ساخراً ،االجتهاد ،املغرور  ،املزارع ،تعب� ،صاحبي ،و�صل.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب،
التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة .التفكري الناقد /التحليل ،التمثيل.
 التهيئة  :طرح بع�ض أال�سئلة املثرية لالنتباه ,من مثل  :هل �شاركت يف م�سابقة؟ ـ ما نوعامل�سابقة التي �شاركت فيها؟ هل فزت فيها �أم ال؟ ـ كيف كان ا�ستعدادك للفوز؟ …
 عر�ض �صورة الدر�س ،و�إبراز عنا�رصها وطرح بع�ض أال�سئلة ,من مثل :ماذا ت�شاهد
يف ال�صورة؟ ماذا تفعل احليوانات يف ال�صورة؟ ـ من اجتاز خط النهاية �أو ًال؟
 قراءة املعلم الدر�س قراءة قدوة ملون ًا ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق والنمطاللغوي ،مع املتابعة امل�ستمرة النتباه الطلبة للقراءة .
 تدريب الطلبة �ضمن جمموعات على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية من خالل:الرتكيز على قراءة كلمات من الدر�س نقلة واحدة ,من مثل :ي�ستيقظ ،ي�صفق ،اجتمعت� ،ست�صلني.
مراعاة التلوين ال�صوتي يف �أثناء قراءة جمل ت�شمل اال�ستفهام والنداء والتوكيد.
مراعاة الو�صل يف �أثناء قراءة العبارات :خط النهاية ،نام أالرنب ،وجد ال�سلحفاة.
 تكليف الطلبة قراءة اجلملتني الواردتني ,مع �إظهار حركة حرف التاء املربوطة.آ
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة (حماكاة) ,مع الرتكيز على ما مت تدريب الطلبة عليه �نف ًاو مراعاة التقومي التكويني.
 تف�سري معاين املفـردات ومتثيلها من خــالل العمــل يف جمموعـات؛ املجـموعةالجابة ال�صحيحة للكلمات (�ساخراً ،االجتهاد ،
( )1ت�ضع دائرة حول رمز إ
املغرور) .املجموعة ( )2ت�ضع بدل الكلمات (املزارع ،تعب� ،صاحبي) كلمات مبعناها
من الدر�س .املجموعة ( )3تتعرف معنى و�صل من �سياق اجلمل املعطاة.
 عر�ض كل جمموعة عملها �أمام الطلبة ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز. طرح �أ�سئلة مبا�رشة حول عنا�رص الق�صة ,من مثل� :أين ح�صلت الق�صة؟ ـ اذكر�شخو�ص الق�صة .ـ ما نتيجة الق�صة؟
أ
 -تكليف الطلبة متثيل دور كل من ال�سلحفاة والرنب والهدهد واحل�ضور.

..
.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم
التقدير اللفظي.
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 تكليف الطلبة تلخي�ص الق�صة بلغتهم مع مراعاة ت�سل�سل أالحداث. حتديد أالفكار الرئي�سة للدر�س ،و�إبراز القيم واالجتاهات
التية :االعتماد على النف�س ,عدم ال�سخرية من آ
آ
الخرين
واال�ستهانة بهم ,باملواظبة واالجتهاد نحقق ما نريد..
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد :ما ر�أيك يف قرار أالرنب ،ومثابرة
ال�سلحفاة؟ ـ قارن بني أ
الرنب وال�سلحفاة من حيث ال�رسعة،
واالجتهاد ،وال�شكل.
 قراءة الطلبة جمعيهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات ,معا�ستخدام التقومي التكويني واخلتامي.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

. . .
.
.
.
.

 موا�ضع همزة الو�صل:أ
�أمر الفعل الثالثي ما�ضي و�مر م�صدر الفعلني اخلما�سي
أ
ال�سماء (�أبن ،ابنة ،اثنان ،اثنتان ،ا�سم  ،امر ؤ�،
وال�سدا�سي.
املر�أة) .يف (ال) املت�صلة باال�سم.
 موا�ضع همزة القطع:أ
أ
الفعل املا�ضي الثالثي املهموز الول
ال�سماء املهموزة.
�أمر الفعل الرباعي
وم�صدره ،والرباعي املهموز وم�صدره.
املهموز .همزة امل�ضارعة يف الفعل امل�ضارع .احلروف.

..

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. �ضعف بع�ض الطلبة يف القراءة نقلة واحدة. �صعوبة يف قراءة أالمناط ب�صور �صوتية معربة.
 عدم مراعاة همزة الو�صل يف �أثناء القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �ألفظ الكلمات نقلة واحدة .يحكي ،مت�شي ،هزت ،و�صلت. �أقر�أ أالمناط آالتية ب�صور �صوتية معربة� :أيتها احلكيمة ،هل يفيدك االجتهاد؟ �إنني مواظبة.
 �أقر�أ مراعي ًا همزة القطع :قرر أالرنب �أن ينام� .أخذ اجلمهور ي�صفق.

�إثراء

 �أ�ستخرج من الدر�س كلمة مبعنى :ي�صحو ،فرح ًا  ،بد�أ.� -أ�ستخرج من الدر�س عبارة حتوي همزة و�صل ،و�أقر�أها.

 التقومي املعتمد على أالداء � -س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 لغتنا العربية ,الكهرباء ,ال�صف أالول.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات كلمات وجمل � ،صور  ،ق�ص�ص أللطفال.
للطالب
أ
أ
أ
 -ق�ص�ص الطفال التي تدور �حداثها على �ل�سنة احليوانات.

املادة املحو�سبة
 انظر�إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الواحد والع�رشين ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الواحد والع�رشين ,الن�صو�ص امللحقة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الواحد والع�رشين ,معاين الكلمات,التدريب أالول.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ
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الدر�س اخلام�س ع�شر املواظبة واالجتهاد ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 �أقر�أ �أمناط ًا تت�ضمن (�أيها و�أيتها) ويكتب على مثالها. ي�ستخدم الفعل ا�ستخدام ًا �صحيح ًا مع الفاعل. يعيد ترتيب الكلمات ليكون جمال ً ا�ستفهامية تبد�أ أب�داةا�ستفهام ،وتنتهي بعالمة ا�ستفهام. -يقر�أ �أمناط ًا تت�ضمن العد الرتتيبي ,ويحاكيها.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
�أيها� ،أيتها� ،أداة ا�ستفهام.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي،
التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة / .الرتكيب.
العمل اجلماعي /التعلم التعاوين.
أ
أ
 التهيئة :طرح أال�سئلة آالتية :وردت يف الدر�س العبارتان� :يتها احلكيمة ،و�يها املغرور ,ملاذا
ت�ستخدم (�أيها� ،أيتها) ؟ ـ �أكمل :نقول جاء الرجل ...،املر�أة .ونقول :الفائز أالول ,الفائزة…
 حتديد التدريب ،وقراءته ،و�إبراز الهدف منه.أ
 كتابة العبارتني� :أيها احلكيم ،و�أيتها احلكيمة على بطاقتني وعر�ضهما �مام الطلبة ،معتو�ضيح ملاذا ت�ستخدم كل منهما ،و�إجراء مقارنة بني اجلملتني.
 توزيع كل زوج متقابل من أالمثلة على الطلبة وتكليفهم ملء الفراغ ح�سب املعنى.
 عر�ض �أعمال الطلبة ومناق�شتها ،مع متابعة الت�صويب والتعزيز. تكليف الطلبة تكوين جمل من �إن�شائهم تت�ضمن �أيها و�أيتها. قراءة الفقرة الواردة يف مترين ( )2ومناق�شتها.أ
 تكليف الطلبة و�ضع ا�سم ال�سلحفاة مكان أالرنب ،والرنب مكان ال�سلحفاة ،ثم قراءة الفقرةاجلديدة ومالحظة التغيري آ
التي :يف الرتكيب :الفعل ي ؤ�نث �أو يذكر ح�سب الفاعل .يف
املعنى :تغري نتيجة ال�سباق.
 كتابة الكلمات آالتية على ال�سبورة :بيتك  ،متى ،ت�صلني� ،إىل
 طرح ال� ؤس�ال� :أي الكلمات ال�سابقة يجب �أن تت�صدر اجلملة؟
الجابة ال�صحيحة( :متى) وكتابتها على ال�سبورة بالطبا�شري امللونة ،ثم كتابة باقي
 تلقي إالكلمات لتكوين جملة.
أ
 طرح ال� ؤالجابة
س�ال :ما عالمة الرتقيم املنا�سبة التي يجب �ن ننهي اجلملة بها .وتلقي إ
أ
(عالمة اال�ستفهام؟ )  ،ثم كتابتها بلون خمتلف ليتم لفت �نظار الطلبة �إليها ،وتو�ضيح
ا�ستخدامها حيث تو�ضع يف نهاية اجلملة اال�ستفهامية.
 توزيع باقي جمل التدريب على جمموعات الطلبة لتكوين جمل ا�ستفهامية ،وعر�ضالطلبة ومناق�شتها مع تقدمي التغذية الراجعة.
 عر�ض مثايل التدريبني الرابع واخلام�س (العد الرتتيبي) للمذكر وامل ؤ�نث ،وتكليفالطلبة �إكمال الفراغ على غرار املثال.
 تنفيذ الطلبة التدريبات يف كتبهم املدر�سية وتقدمي امل�ساعدة ملن يحتاجها ,مع املتابعةوالت�صحيح وتقدمي التغذية الراجعة.

.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 �أيها و�أيتها ت�ستخدمان لنداء املعرف ب أ�ل. أل�سماء اال�ستفهام حق ال�صدارة يف اجلملة ،ويجب �أن يتبعها عالمة اال�ستفهام. العدد الرتتيبي ي�صاغ على وزن فاعل ،ويفيد الرتتيب.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير،منوذج (� )2س ّلم التقدير اللفظي .
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب �أيها� ،أيتها يف الفراغ  ،و�أقر�أ .……… .الولد  ..…… ،البنت .…… ،النجيبة ………… ،النجيب.
 �أكمل على غرار املثال :املتدرب أالول
الطالب…………  ،الدر�س…………
املتدربة أ
الوىل ،الطالبة…………  ،ال�ساعة…………

�إثراء

الطالبة…………
 نقول  :الطالب يقر�أ .�أختي …………
�أخي يلعب.
 �أعيد ترتيب الكلمات ألكون جملة ا�ستفهامية:أ
�أ
حب،اللوان ،ما � ،إليك.
الربامج� ،أي  ،تف�ضل  ،الكرتونية.

 -املالحظة � -س ّلم التقدير.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 عدم و�ضع �أداة اال�ستفهام يف �أول اجلملة. عدم و�ضع عالمة الرتقيم املنا�سبة يف نهاية اجلملةاال�ستفهامية.

التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية ،ال�صف أالول  ،التحليل والرتكيب.
 الريا�ضيات ,ال�صف أالول ( ,العدد الرتتيبي).
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات� ،صور ور�سومات ومناذج �ألعاب ل�سيارات و�ساعات.للطالب
 أالقالم العادية وامللونة ،منوذج �ساعة ،لعب �سيارات.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب .8/8
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الدر�س اخلام�س ع�شر املواظبة واالجتهاد ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يعيد �أمام زمالئه رواية ق�صة تتحدث عن االجتهاد. يتحدث عن ا�ستعداده للم�شاركة يف �سباق اجلري م�ستخدم ًا مفردات دالة. يذكر ماذا يفعل الطالب املجتهد يف درا�سته ،ويقتدي به. يتعرف معاين املفردات. يت�صف باجلر�أة والطالقة يف احلديث.�أكتب
 يقر�أ كلمات منونة بالن�صب ويكتبها. يو�سع اجلملة املعطاة ب إ��ضافة كلمتني. يختار ال�شكل املنا�سب للفراغ إلمتام املعنى. ينتج ثالث جمل مرتابطة حول فقرة معطاة. يلون ال�صورة أباللوان املنا�سبة.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
الجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي,
التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة .التحليل والرتكيب ،العمل اجلماعي
�أحتدث
 تهيئة  :قراءة ق�صة تتحدث عن النجاح والفوز ،طرح بع�ض أال�سئلة من مثل :ملاذا
نحب ؟ ملاذا نخ�شى الف�شل؟ اذكر حادثة ح�صلت معك جنحت فيها.
 قراءة التدريب  ،و�إبراز الهدف منه. قراءة الطلبة فقرات الدر�س بالتناوب.وال�صغاء
 تقدمي بع�ض التعليمات ,من مثل  :االلتزام بالوقت املخ�ص�ص للحديث ،إاجليد ،واحرتام آ
الخرين ،واللغة ال�سليمة ،واجلر�أة والطالقة يف احليدث ،وا�ستثمار
ر�صيده الثقايف املعجمي أ
وال�سلوبي يف حديثه.
 فتح املجال للطلبة لرواية ق�صة تتحدث عن االجتهاد �أمام زمالئهم ،مع املتابعةوتقدمي التغذية الراجعة.
أ
أ
 تكليف الطلبة �أن يغم�ضوا �عينهم ويتخيلوا �نف�سهم ي�شاركون يف �سباق اجلري،وكيف ي�ستعدوا لهذا ال�سباق ليفوزوا.
 يتحدث الطلبة عن ا�ستعدادهم لهذا ال�سباق على �شكل ق�صة  ،ويتم مناق�شتهم منقبل الزمالء مع تقدمي التقومي التكويني.
أ
 يف التدريب الثالث يتم توزيع أالدوار بني الطلبة حيث يفتتح الول احلديث ،ويكمل
الثاين بتقدمي فكرة جديدة ،ويحاورهما الطلبة ،ثم يداخل �آخر مبداخلة �أخرى عن
الطالب املجتهد وتتم املناق�شة ،وهكذا حتى ي�شرتك الطلبة جميعهم يف احلديث.
�أكتب
 التهيئة املنا�سبة باجللو�س ال�صحيح وحت�ضري �أدوات الكتابة. عر�ض الكلمات�( :أرنب� ،سلحفاة  ،واقفة ،فرح ،قائل  ،م�ساء) على بطاقات� ،أوكتابتها على ال�سبورة بالطبا�شري امللونة.
 -ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )4و (.)5
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 تق�سيم الطلبة جمموعتني؛ أالوىل تقر�أ الكلمات منونة بال�ضم،
والثانية تقر�أ الكلمات منونة بالن�صب وتكتبها ،مع لفت �أنظار
الطلبة �إىل و�ضع التنوين يف ح�ضن أ
اللف.
 عر�ض �إجابات الطلبة ومناق�شتها من حيث مو�ضع التنوين أواللف.
 تكليف الطلبة �إ�ضافة كلمتني �إىل جملة (�إنني جمتهدةو� أس�فوز…).
 لفت �أنظار الطلبة �إىل ترتيب املثلثات ,ثم اختيار ال�شكلاملنا�سب وو�ضعه يف الفراغ.
 عر�ض �صورة أالرنب ،وتكليف الطلبة تلوينه ،ثم �إنتاج
ثالث جمل مرتابطة حول ال�صورة ،وقراءة اجلمل �أمام اجلميع
ومناق�شتهم فيها.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

الدبي لدى الطلبة يعزز اللغة أ
 تنمية اخليال أالدبية لديهم ويرثيها.
 ُيكتب تنوين الفتح يف ح�ضن أاللف ولي�س فوقها ،هكذا � :أرنب ًا،
�ساخراً ،فرح ًا..
 لتكن تو�سعة اجلمل ب إ��ضافة كلمات �أو جمل من خيال الطلبة وخربتهم ،ولي�س من الدر�س.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

أ�حتدث :ح�صتان -أ�كتب  :ح�صتان.
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أعيد رواية الدر�س بلغتي مراعي ًا ت�سل�سل أالفكار.
 �أ ّتذكر �سباق ًا �شاهدته على �شا�شة التلفاز و�أحدث زمالئي عن اال�ستعدادات التي
اتخذها الطرفان احرتازاً للفوز.
 �أكتب جملة �أعجبتني يف الدر�س.� -أكتب تنوين الن�صب� :سماء ،ماء � ،سائل  ،قطة� ،صابر ،ح�صان.

�إثراء

 �أكتب ق�صة ق�صرية تتحدث عن االجتهاد ،مراعي ًا ما ي أ�تي :ا�سم البطل فيها �أحمد،واملكان امللعب ،والزمان يف ال�صباح… النتيجة فوز �أحمد ال�ستعداده الكايف.
 �أ�ضيف �إىل اجلملتني :ظلت ال�سلحفاة…….الطالب املجتهد…….
 املالحظة � :س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف اال�ستمرار يف احلديث. التلعثم واخلجل لدى بع�ض الطلبة يف �أثناء احلديث. �صعوبة يف اختيار الكلمات املنا�سبة ليو�سع بها اجلملة املعطاة. عدم كتابة التنوين يف مكانه املنا�سب. �إ�ضافة �ألف بعد الهمزة امل�سبوقة أب�لف يف حالة الن�صب بالتنوين.� -ضعف يف �إنتاج جمل معربة حول �صورة معطاة.

 الرتبية الفنية الريا�ضة.الول ,أ
 الريا�ضيات ،ال�صف أ(ال�شكال الهند�سية).
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات كلمات وجمل ،ق�ص�ص أالطفال.للطالب
أ
 -ق�ص�ص الطفال.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب .8/6 ، 8/4 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الواحد والع�رشين ,تدريبات القراءة ,التدريب .8/2 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الواحد والع�رشين ,الكتابة ,التعبري الكتابي.

135

الدر�س اخلام�س ع�شر املواظبة واالجتهاد ( أ�حفظ  ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 يقر�أ القول املقرر قراءة جهرية �صحيحة. يتعرف معنى (جمتهد ،ن�صيب). يفهم املعنى العام للقول. يتعرف �أثر االجتهاد ويواظب عليه. يحفظ القول غيب ًا.�أ�ستمع و�أجيب
 يتعرف معاين املفردات آالتية :غ�ضبت ،جر� ،أقرتح� ،أح�سن ،ح�صلوا
 يحلل الن�ص �إىل أالفكار الرئي�سة.
 يعيد رواية الن�ص بت�سل�سل. يتعرف �أهمية التعاون ،واملواظبة واالجتهاد. -يراعي �آداب اال�ستماع (النظر �إىل املتكلم ،عدم مقاطعة احلديث).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�أحفظ :جمتهد  ،ن�صيب.
�أ�ستمع و�أجيب :غ�ضبت ،جر ،اقرتح� ،أح�سن  ،ح�صلوا.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /العمل يف الكتاب املدر�سي.
�أحفظ
 التهيئة بقراءة ق�صة عن االجتهاد واملثابرة ومناق�شة الطلبة بالنتيجة. عر�ض القول مكتوب ًا على ال�سبورة �أو بطاقة �أمام الطلبة ،وقراءته ب�صوت وا�ضح. مناق�شة الطلبة باملفردات( :جمتهد :مثابر) ( ،ن�صيب :نتيجة). مناق�شة الطلبة يف املعنى العام للقول ليتم التو�صل �إىل نتيجة االجتهاد ،و�أثره. تكليف الطلبة حفظ القول املقرر غيب ًا  ،و�إلقائه �أمام زمالئهم مع املتابعة. �إجابة الطلبة عن ال� ؤس�ال ( :ما ن�صيب املجتهد؟) لتثبيت الفكرة يف �أذهانهم.
�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة وت�شويقهم للدر�س بطرح أال�سئلة آ
التية:
 هل قر�أت ق�صة عن التعاون؟ ـ خل�ص الق�صة �أمام زمالئك .ـ هل �أدى التعاون �إىلنتيجة ح�سنة؟ ما هي؟
 قراءة املعلم الن�ص ب�صوت م�سموع ،و�إعادته مرات عدة �إذا دعت احلاجة. مناق�شة معاين املفردات آالتية,وو�ضعها يف جمل ,من مثل� :إذا �آذيت �صديقك
ف� أس�غ�ضب منك.
قدم ر�أي ًا.
جر � :سحب.
اقرتح ّ :
ّ
أ
ح�صلوا  :نالوا.
�أح�سن� :ف�ضل.
التية :ذهاب القط أ
 حتليل الن�ص �إىل �أحداثه و�أفكاره آوالرنب وال�سلحفاة �إىل مدر�سة
واحدة ،بطء ال�سلحفاة وت أ�خرها عن املدر�سة دائم ًا ,غ�ضب املعلمة من ال�سلحفاة
وعقابها لها ،م�ساعدة القط أ
والرنب لل�سلحفاة ألنهم جريان� ،صنع عربة جلر
ال�سلحفاة بها ،و�صول الثالثة �إىل املدر�سة يف املوعد املحدد نتيجة التعاون.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )6و (.)7
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 جناح الثالثة بتفوق  ،وح�صولهم على اجلوائز التقديرية. �إف�ساح املجال للطلبة للحديث عن الق�ص�ص التي قر�أوهاومروا بها والتي تعرب عن �أهمية التعاون.
نحو مت�سل�سل.
 تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص على ٍالجابة عن �أ�سئلة الدر�س ,مع الت�صويب والتعزيز وتقدمي
 إالتغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قراءة ق�ص�ص متنوعة للطلبة� ،أو ا�ستماعهم لق�ص�ص متنوعة ,ينميلديهم اخليال أ
الدبي والعلمي ،ويو�سع ثروتهم اللغوية ،وي�ساعد على
زيادة قدرتهم على الكتابة ب أ��سلوب جيد و�أفكار جيدة ولغة �سليمة.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

أ�حفظ :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر معنى  :جمتهد  ،ن�صيب. ما ن�صيب املجتهد؟ �أذكر معنى :غ�ضبت  ،جر ،اقرتح. �أذكر ماذا �صنع �أ�صدقاء ال�سلحفاة لت�صل يف املوعد املحدد �إىل املدر�سة. �أذكر و�صف ًا ألل�صدقاء الثالثة يف الق�صة.

�إثراء

 بالتعاون مع �أمني املكتبة� ,أح�رض قو ًال �آخر �أو حكمة �أو بيت ًا من ال�شعر عن االجتهاد. �أذكر العبارة أالخرية يف ن�ص اال�ستماع.
 �أقرتح عنوان ًا �آخر للق�صة.� -أذكر رق�صة ق�صرية مررت بها تتحدث عن التعاون.

 املالحظة � -س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

ال�سالمية ،ال�صف أ
الول ,التعاون.
 الرتبية إ �ضعف القدرة على الرتكيز لدى بع�ض الطلبة يف �أثناءاال�ستماع لفرتة طويلة.
� -صعوبة يف فهم بع�ض املفردات الواردة يف الن�ص.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 الق�ص�ص الدينية والتاريخية وق�ص�ص أالطفال.
للطالب
 ق�ص�ص أالطفال التي تدور �أحداثها على �أل�سنة احليوانات.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الواحد والع�رشين ,اال�ستماع.
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الدر�س ال�ساد�س ع�شر النحل ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (النحل) قراءة جهرية معربة . يلفظ كلمات مراعي ًا التنوين .ـ يلفظ كلمات مراعي ًا املد. يقر�أ جم ًال ب�صوت ال�سائل ـ يف�رس معاين املفردات (املح�صول ،خلية  ،تلقيح ،متوا�صل). ي�ستخدم الكلمات (القر�آن  ،أالزهار ،الريبع) يف جمل.
 ي�ستخرج من الدر�س كلمات معناها عك�س الكلمات (تق�ص  ،فو�ضى� ،ضار) يتعرف �إىل مكونات خلية النحل. -يحرتم مهنة النحالة ويقلدها.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
املح�صول ،خلية  ،تلقيح ،متوا�صل.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي،
العمل يف جمموعات ،التفكري الناقد.
أ
آ
 تهيئة الدر�س :حديث عن احل�رشات،خا�صة النحل الذي هو واحد منها ،طرح ال�سئلة التية :من�شاهد خلية نحل؟ ماذا ينتج لنا النحل؟ ماذا ن�سمي من يعمل يف النحل؟ �أين ت�شاهد النحل؟
 �إبراز ال�صورة املعربة عن الدر�س �أمام الطلبة ،ثم قراءة املعلم (قراءة قدوة) ملون ًا يفال�صوت ومراعي ًا عالمات الوقف ،مع متابعة انتباه الطلبة با�ستمرار.
 تدريب املعلم للطلبة على قراءة أالمناط اللغوية ،وال�صيغ اللفظية من خالل:
الرتكيز على لفظ كلمات الدر�س التي حتوي التنوين (الفتح ،ال�ضم ،الك�رس).
الرتكيز على لفظ كلمات مراعي ًا املد ,من مثل ي�ساعداها  ،وتنبيه الطلبة �إىل ذلك.
قراءة جمل ب�صوت ال�سائل ،من مثل :ماذا ن�ستفيد من النحل؟
قراءة الطلبة للدر�س قراءة حماكاة ،مع �رضورة التقومي التكويني با�ستمرار.
تف�سري معاين املفردات آ
التية :املجموعة ( )1وتيم ذلك بالتوفيق مع املعنى املنا�سب لها.
املح�صول :الثمار ,خلية :م�سكن ,تلقيح:تكاثر ,متوا�صل:م�ستمر.
املجموعة (� )2إدخال الكلمات آ
التية يف جمل :القر�آن (القر�آن كتاب اهلل),
الزهار (ما �أجمل أ
أ
الزهار!) ,الربيع (�أحب ف�صل الربيع).
 املجموعة ( )3عك�س الكلمات (نق�ص زيادة) (فو�ضى نظام) (�ضار مفيد). توجيه �أ�سئلة مبا�رشة حول الدر�س ،تت�ضمن فوائد القراءة� ،أ�سماء أال�شخا�ص يف الدر�س. باحلوار واملناق�شة ،و�إجابة أال�سئلة  ،يتم حتليل الدر�س أللفكار الرئي�سة ،والقيم واالجتاهات آ
التية:
�أهمية النحل يف �إنتاج الع�سل وتلقيح أالزهار ،النظام ي�سود حياة النحل  ،أت�كيد القر�آن الكرمي
�أهمية الع�سل العالجية  ،م�ساعدة أالب يف امل�شاريع إالنتاجية ،ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
للح�صول على معلومات جديدة.
 متابعة قراءة الطلبة جميعهم للدر�س ،مع التغذية الراجعة با�ستمرار ،واحلر�ص الدائمعلى جتزئة الدر�س ،بامل�ستوى الذي ينا�سب قدرات الطلبة ،ويحقق التعلم الفعال.
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد :ملاذا ا�شرتى أالب النحل يف الربيع؟ اكتب عنوان ًا �آخر للدر�س؟ بر�أيك,ملاذا �سميت �سورة يف القر�آن الكرمي با�سم النحل؟ ما �سبب وجود الذكور يف اخللية؟
 -قراءة �إثرائية للطلبة جميعهم للت أ�كد من �إتقان املهارة ,ثم العودة ملتابعة التدريبات.

..
..
.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 قراءة �آيات من كتاب اهلل ذكر فيها النحل:[ �سورة النحل ,آ
اليتان ]69 ،68
ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي  /القراءة,
منوذج (� )2س ّلم التقدير اللفظي.
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات حتوي تنوين الك�رس. �أذكر كم مرة ورد ذكر النحل يف الدر�س. �أ�ضع دائرة حول �صورة النحلة يف الدر�س.�إثراء

 �أبحث عن منتجني �آخرين للنحل ،و�أ�سميهما. �أذكر كيف يقوم النحل بتلقيح أالزهار.
� -أذكر �آية من (�سورة حممد) ذكر فيها الع�سل.

 التقومي املبني على أالداء ـ �س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).الول ،الدر�س أ
ال�سالمية( ,القر�آن الكرمي) ,ال�صف أ
الول.
 الرتبية إأ
أ
 العلوم( ,احليوانات  ،النباتات) الوحدتان :الرابعة والثامنة ,ال�صف الول ,اجلزء الول.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -القر�آن الكرمي  ،ال�صور.

املادة املحو�سبة

 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ع�رش ,معاين الكلمات ,التدريب أالول.
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثاين ع�رش ,معاين الكلمات ,التدريب الثاين.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف القدرة على التفريق بني �أنواع التنوين.
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الدر�س ال�ساد�س ع�شر النحل ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يركب جملة من كلمات مو�صوفة. يكون جم ًال فيها م�صدر م ؤ�ول من كلمات معطاة.
 يحلل جم ًال �إىل كلمات  ،ومييز فيها احلرف امل�ضعف.
 -يتعرف كلمة مرادفة يف املعنى لكلمة يعطي.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة  ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،احلوار واملناق�شة،
البطاقات اخلاطفة ،التعلم التعاوين.
أ
 تهيئة الدر�س :تهيئة الطلبة �إىل در�س التحليل والرتكيب من خالل ال�سئلة آالتية:
مم تتكون ال�صورة املبينة �أعلى الدر�س؟
ا�ستخرج من الن�ص جملة من ثالث كلمات ثم حللها.
ا�ستخرج من الن�ص جملة فيها كلمة ي�شرتي.
 تقدمي اجلملة"�أحب الورد" على بطاقة ي�شاهدها اجلميع ،ويقوم الطلبة بتحليلهاعلى نح ٍو فردي ،الختيار الكلمة التي حتوي حرف الباء ،ثم تكتب اجلملة" �أ�سمع
�صوت الع�صفور" وتختار الكلمة التي حتوي حرف التاء ,ويعقبها اجلملة الثالثة
الختيار الكلمة التي حتوي حرف الفاء ،حينها يقوم �أحد الطلبة برتكيب جملة من
الكلمات الثالث "�أحب �صوت الع�صفور".
 تقدمي جمل فعلية جديدة. تعر�ض �أمام الطلبة جملة "ميكن �أن نعالج املر�ض " وب أ��سلوب احلوار واملناق�شة يتمتو�ضيح العالقة بني كلمة معاجلة و "�أن نعالج" ثم تعطى �أمثلة على هذا النمط،
ويق�سم الطلبة جمموعات لتقوم كل واحدة منها برتكيب اجلمل الثالث .ثم تعر�ض
عملها �أمام باقي الطلبة.
 يعود الطلبة مرة �أخرى �إىل الن�ص ال�ستخراج اجلمل امل�شابهة من مثل" �أرادوالدهما �أن ي�شرتي خلية نحل".
 تكتب جملتا التدريب الثالث على ال�سبورة ،دون �ضبط أللحرف  ،ويكلف
الطلبة قراءتها مع التغذية الراجعة �إىل �أن يتم حتديد احلرف امل�ضعف ،وو�ضع
ال�شدة عليه .ثم يقوم الطلبة بتحديد الكلمات التي حتوي حرف ًا م�ضعف ًا.
نحو فردي,
 يكتب املعلم جملة "ي�ستطيع النحل �أن ينتج الع�سل" ويبحث الطلبة ,على ٍالجابات �أمام اجلميع.
عن الكلمة التي ترادف كلمة يعطي يف املعنى ,ثم يقدمون إ
 مراعاة الطلبة الذين يعانون من �صعوبات تعليمية. -متابعة حلول الطلبة يف الكتاب مع التغذية الراجعة:

..
.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 -امل�صدر امل ؤ�ول  :فعل م�ضارع م�سبوق ب أ�ن.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )3س ّلم التقدير� /أحلل و�أركب.
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أحلل اجلملة آالتية  :قررا �أن ي�ساعداه يف العمل.
ركب من الكلمات آ
 �أ ّالتية جملة :تتكون  ،خلية ،مم ،النحل.

�إثراء

..

 �أكمل الفراغ بالفعل الذي ينا�سبه:يحب �أحمد �أن …… ..بالكرة.
قررت �سمية �أن …… .املري�ضة.

 املالحظة � -س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 القراءة واال�ستماع( ,ربط املهارات).أ
أ
 الريا�ضيات( ,ترتيب أالعداد) ,ال�صف الول ,اجلزء الول.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -صعوبة يف متييز احلرف امل�ضعف.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور  ،بطاقات كلمات .

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س أالول ,تدريبات القراءة ,التدريب .8/7
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ,الكتابة  ,التدريب الثاين. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب 8/7/
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الدر�س ال�ساد�س ع�شر النحل ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يعرب عن �صورة النحال والنحل بزمن حمدود. يتحدث �أمام زمالئه عن خ�صائ�ص الع�سل.ال�صغاء.
 يراعي �آداب احلديث وقواعد إ�أكتب
 يختار الكلمة املنا�سبة لتكوين جملة �صحيحة ـ ي ؤ�لف جم ًال من كلمات مبعرثة
 يجيب عن �أ�سئلة بجمل تامة. يتعرف معاين املفردات آالتية ( :مذاق ،الغور ،النافعة).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
مذاق ،الغور  ،النافعة.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات
والتمارين ،البطاقات اخلاطفة ،التعلم أ
بالن�شطة (التمثيل) التعلم التعاوين ،التفكري.
�أحتدث
 تهيئة الدر�س :اذكر �أ�سماء ثالث ح�رشات؟-اكتب أال�سماء على اللوح .ار�سم
�شك ً
ال مب�سط ًا لنحلة.
أ
آ
 عودة �إىل در�س القراءة ،حيث تطرح ال�سئلة التية ,من مثل :اذكر فائدتني منفوائد النحل وردا يف الدر�س .ما ا�سم م�سكن النحل؟
 تعر�ض �صورة �أمام الطلبة تبدو فيها �صورة النحال وجمموعة من النحل تتطاير. طرح �أ�سئلة فردية حول لبا�س النحال؛ اللون ،ال�شكل… يكلف الطلبة احلديث وفق قدراتهم بحيث تتناول املكان ،احلركة  ،الهدف.. ميكن �إدارة حوار متثيلي بني نحلة ونحال ،كما ويرتك للطلبة حرية التعبري مبا يرونهمنا�سب ًا .وتتم التغذية الراجعة مبا�رشة.
أ
أ
 تق�سيم املو�ضوع املراد احلديث عنه (الع�سل) بني �ربع جمموعات  :الوىل عن لونالع�سل ،الثانية عن طعمه ،الثالثة عن فائدته ،الرابعة عن مكان احل�صول عليه.
نحو فردي  ،باال�ستعانة بخرباتهم ال�سابقة.
 يقوم الطلبة بعد ذلك بالتحدث عن الع�سل على ٍ�أكتب
 قراءة التدريب ،وتو�ضيح معنى مذاق (طعم) ,ثم تق�سيم الطلبة جمموعات لتكوين�أربع جمل  ،بعد ملء الفراغات مبا ينا�سبها من الكلمات املذكورة.
 طرح � ؤس�ال مثري للتفكري :مباذا تختلف اجلملة الرابعة (ي أ�كل اخلروف الع�شب)
عن �سابقاتها.
أ
الغور :مكان منخف�ض يف الردن.
 تو�ضيح معنى كلمتي :النافعة:املفيدة يكون الطلبة من املجموعة أالوىل جملة "النحل من احل�رشات املفيدة" ,ثم تقوم
املجموعة أ
الخرى بتكوين جملة من املجموعة الثانية.
الجابة عن أ
ال�سئلة ،يتطلب تو�ضيح ًا للطلبة ،ب أ�خذ اجلواب بداية من
 تدريب إال� ؤ
س�ال :فنقول نحب اللون… ..تغيب ال�شم�س …… نغ�سل الفواكه….
بالجابة فرادى يف كتبهم ،ويتابع املعلم مع التغذية الراجعة.
 يقوم الطلبة إأ
 تكليف الطلبة البحث عن كلمات حتتوي على حرف الهاء يف �ول الكلمةوو�سطها و�آخرها ,ثم كتابتها.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4س ّلم التقدير� /أحتدث ,منوذج
(� )5س ّلم التقدير� /أكتب.
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أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 -اخلجل من احلديث.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب جملة من ثالث كلمات حتوي كلمة النحل.مكونات خلية النحل.
� -أذكر ّ

�إثراء

 �أقارن بني النمل والنحل.� -أحتدث �أمام زمالئي عن زيارة قمت بها �إىل منحل.

 املالحظة � -سلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).الول ,اجلزء أ
 العلوم( ,احليوانات) ,الوحدة الرابعة ,ال�صف أالول.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ,الكتابة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س العا�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب .8/2 انظر �إىل حو�سبة الدر�س العا�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب .8/8 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث والع�رشين ,الكتابة  /التعبري الكتابي,التدريب الثاين.
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الدر�س ال�ساد�س ع�شر النحل ( أ�ن�شد ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
 يردد �أبيات ال أ�ن�شودة (جدي) ب�صوت منغم. يحلل ال أ�ن�شودة �إلى ال أ�فكار الرئي�سة.يتعرف معاني المفردات (�سواق ،يطوف ،يرفرف). يحفظ �أبيات ًا من ال أ�ن�شودة يقدر قيمة العمل.�أ�ستمع و�أجيب
أ
 يحلل ن�ص الا�ستماع (النحال) �إلى ال�فكار الرئي�سة يح�سن ال إ��صغاء ويتابع المتكلم. يتعرف و�سيلة الدفاع عند النحل. يتذوق �أ�سلوب الن�ص العلمي.أ
 -يتعرف معاني المفردات (قناع  ،فرز � ،وان).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�سواق  ،يطوف ،يرفرف  ،قناع ،فرز� ،أوان

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش  /أ
والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،البطاقات اخلاطفة،
التعلم أ
بالن�شطة (التمثيل) ،التعلم التعاوين ،التفكري الناقد.
�أن�شد
أ
 التهيئة للدر�س بطرح ال�سئلة آالتية :ما ا�سم جدك؟ ـ ماذا ن�سمي ثمار النخل؟ اذكر بيت ًا من ال�شعر تعرفه. عر�ض أالن�شودة مكتوبة �أمام الطلبة ،مع مقدمة عن الب�ستان واملاء والفالح واجلمال ،ثم
أ
قراءتها ب�نغام هادئة ،و�صوت عذب ،مع ترديد الطلبة.
 يتعرف الطلبة معاين املفردات آالتية:
يطوف :يطوف احلاج بالبيت.
 �سواق:قناة للماء يرفرف :يحرك جناحيه �رسوراً "يتم التمثيل �أمام الطلبة" يتم التعرف �إىل أالفكار الرئي�سة ,وهي  :احلث على العمل الزراعي ،التغني باجلمال
وعنا�رصه� ،أهمية ال�شعر يف �إراحة النف�س ،االعتماد على النف�س.
 تق�سم أالن�شودة بني جمموعات الطلبة ،ثم تردد كل جمموعة املقطع ب�صوت منغم ،مع
اليقاع املنا�سب �إىل �أن يتم حفظ الق�صيدة.
التمثيل حلركات النحل ،وا�ستخدام إ
س�ايل أ
 يجيب الطلبة ثانية عن � ؤالن�شودة ،لتثبيت املعلومات ال�سابقة.
�أ�ستمع و�أجيب
 تذكري ب أ�همية النحل ،وطريقة التعامل معه. حتليل الن�ص �إىل أالفكار آ
التية� :رضورة احلماية من ل�سعات النحل ,طبيعة النحل يف
أ
التعامل باملثل ,توفري �دوات منا�سبة لتخزين الع�سل.
 جمال أالقرا�ص املليئة بالع�سل.
التية :اخرت عنوان ًا �آخر للدر�س� ،أعد ترتيب أ
 متابعة انتباه الطلبة بطرح أال�سئلة آ
الحداث
كما ا�ستمعت �إليها بو�ضع رقم مت�سل�سل �أمام كل منها.
 حل �أ�سئلة الدر�س. اال�ستماع ألحاديث الطلبة وق�ص�صهم عن تعاملهم مع النحل. طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري :كيف تف�رس ا�ستخدام النحال اللبا�س أالبي�ض؟
 الربط بني مهارات اللغة (كتابة ،حمادثة ،ا�ستماع.… ،أ
قناع  :غطاء الر��س والوجه
 تو�ضيح معاين املفردات: فرز :ف�صل الع�سل من أأ
�وان :عبوة من الزجاج.
القرا�ص

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6س ّلم التقدير � /أن�شد ,منوذج (� )7س ّلم التقدير� /أ�ستمع و�أجيب.
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أ�ن�شد  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب بيت ال�شعر أالول.
�أذكر كم مرة �سمعت كلمة النحل يف اال�ستماع. �أقر�أ الكلمات آالتية� :أقرا�ص ،فرز ،تدخني ،قناع.

�إثراء

 �أمثل العملية التي يقوم بها النحال جلني الع�سل.� -أكمل ن�ص اال�ستماع بجملتني من خربتي.

 التقومي املبني على أالداء � -س ّلم التقدير اللفظي  -ال�سجل الق�ص�صي.
التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات). العلوم( ,الوحدة الرابعة) ,ال�صف أالول ,اجلزء االول.
الوىل) ,ال�صف أ
 (الوحدة أالول ,اجلزء الثاين.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف يف متييز املفاهيم املتكررة يف ن�ص اال�ستماع.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س العا�رش ,اال�ستماع.
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الدر�س ال�سابع ع�شر رحلة �إىل ال�شوبك ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (رحلة �إىل ال�شوبك) قراءة جهرية معربة. يلفظ كلمات مفرق ًا يف النطق بني حريف ال�ضاد والظاء. يلفظ كلمات حتوي �ضمرياً يعود على اجلماعة. يقر�أ جم ًال ب�صوت املتعجب - .يف�رس معاين مفردات.
 ي�ستخدم الكلمات آالتية يف جمل (�أ�صناف ًا  ،ت�رس� ،أ�سوار).
أ
 يتعرف أالفكار الواردة يف الن�ص - .يقدر الهمية التاريخية للوطن.
 -يتعرف النه�ضة الزراعية يف وطنه - .يلخ�ص الق�صة بلغته.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
�أ�صناف ًا  ،ت�رس� ،أ�سوار

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي  ،البطاقات اخلاطفة ،التفكري الناقد.
 تهيئة الدر�س� :إح�ضار خريطة أأ
الردن وتعليقها �مام الطلبة.
الردن ومناطقه اجلغرافية ،مع طرح أ
 حديث عن أال�سئلة آ
التية :من زار مدينة
ال�شوبك؟ كم عدد حروف كلمة ال�شوبك؟ حدد موقعها على اخلريطة.
 قراءة الدر�س من املعلم (قراءة قدوة) ملون ًا يف ال�صوت ومراعي ًا عالمات الوقف ،مع متابعة انتباه الطلبة با�ستمرار .
أ
 تدريب الطلبة يف �أثناء القراءة ،على المناط اللغوية ،وال�صيغ اللفظية من خالل: تكرار لفظ كلمات (ال�ضباب� ،أعظم ،الناظرين  ،ال�ضوء) مع التفريق يف النطقبني حريف (�ض  ،ظ).
 الوقوف عند جمل التعجب املوجودة يف الدر�س وحماكاتها. توزيع بطاقات تت�ضمن الكلمات التي حتوي �ضمري اجلماعة (نا) وقراءتها. قراءة الطلبة للدر�س قراءة حماكاة ،مع �رضورة التقومي التكويني با�ستمرار.التية ،املجموعة أ
 تف�سري معاين املفردات آالوىل :تتعرف معاين املفردات من
ال�سياق العام للجملة ،وتكون جم ً
ال من مثل� :أحب �أ�صناف العنب ,نظافة املكان
ت�رس الزائرين ,يحيط باملدر�سة �أ�سوار عالية.
 املجموعة الثانية( :اختيار من متعدد) يتم الرجوع �إىل خربات الطلبة ،يف درو�سالجابات آ
التية:
العلوم والتاريخ ،ثم تختار إ
أ
ً
غيوم نقاط من املاء �شيئا يفرح بقايا الماكن الدينية
 حتليل الدر�س أآ
للفكار الرئي�سة ،و�إبراز القيم واالجتاهات التية :الرتغيب
النتاج ،االهتمام آ
بالثار
بالرحالت املدر�سية� ،أهمية الزراعة احلديثة يف زيادة إ
النتاج،
واملحافظة عليها ،التغني بجمال الطبيعة  ،تنوع البيئات ي ؤ�دي �إىل تنوع إ
املحافظة على أ
الرا�ضي الزراعية:
 �إجابة �أ�سئلة الدر�س ليتم تعريف الطلبة مبناخ املناطق املرتفعة ومنها ال�شوبك. متاعبة قراءة الطلبة جميعهم للدر�س ،مع التغذية الراجعة با�ستمرار ،واحلر�ص الدائمعلى جتزئة الدر�س ،بامل�ستوى الذي ينا�سب قدرات الطلبة  ،ويحقق التعلم الفعال.
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد :قارن بني ال�شوبك ومنطقة الغور .كيف تنظر �إىل عائلة�أبي نزار؟

. .

.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 النخفا�ض درجات احلرارة� ،آثار �إيجابية على زراعة التفاح.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي  /القراءة.
منوذج (� )2س ّلم التقدير اللفظي.
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ�ستخرج من الدر�س ثالث كلمات حتوي حرف (الظاء ) ,و�ألفظها.� -أ�ستخرج من الدر�س جملة ا�ستفهام.

�إثراء

 �أقر�أ الفقرة أالوىل ب�صيغة املفرد.
� -أ�ستخرج من الدر�س ،ما ي�شري �إىل برودة مناخ ال�شوبك.

 التقومي املبني على أالداء � -س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

الربعة) ,ال�صف أ
 الرتبية االجتماعية :الوحدة الرابعة( ,وطني)( ,الف�صول أالول.
 الرتبية إال�سالمية( ,املحافظة على أال�شجار أوالزهار) ,در�س ( ,)48ال�صف أالول.
 العلوم (النباتات مت�ساقطة أالوراق ،املناخ. ) … ،
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور  ،بطاقات  ،كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�ساد�س ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,الن�صو�ص امللحقة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,معاين الكلمات  ,التدريب أالول.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف يف التمييز بني لفظ ال�ضاد والظاء.
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الدر�س ال�سابع ع�شر رحلة �إىل ال�شوبك ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يتمم اجلملة مبا ينا�سبها من املن�صوبات. يحول جم ًال ا�سمية �إىل جمل تعجبية.
 يحلل جم ًال فعلية �إىل فعل وفاعل.
 ي�ستخرج من الدر�س جم ًال على النمط (يف املزرعة تفاح).
 -يتعرف معاين املفردات اجلديدة (طرب ًا � ،شوق ًا).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
طرب ًا� ،شوق ًا.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،التدريبات والتمارين  ،البطاقات اخلاطفة،
التعلم التعاوين� ،إثارة التفكري.
 تهيئة الدر�س :تهيئة الطلبة �إىل در�س �أحلل و�أركب بطرح ال� ؤس�ال آالتي:
ا�ستخرج من الدر�س  :جملة فيها تاء الت أ�نيث .كلمة �آخرها تاء مربوطة.
 تقدمي جمل التدريب أالول مكتوبة على ال�سبورة ،وتوزيع �أربع بطاقات بالكلمات
املذكورة ،على �أربع جمموعات  ،لتقوم كل جمموعة بربط اجلملة بالكلمة املنا�سبة ،
مع تو�ضيح املعنى لكل جملة.
 البحث عن جمل من در�س القراءة تتفق مع هذا التدريب ،وقراءتها. تعريف الطلبة طريقة التعجب من أال�شياء ،وحتويل اجلمل اخلربية �إىل جمل
با�ستخدام �أداة التعجب (ما) ،فنقول  :لونه جميل (ما �أجمل لونه)  ،ثم
بال�سلوب املبا�رش� ,إذ نطلب �إليهم التعجب من اجلمل أ
أ
الخرى ،مع تقدمي �أمثلة
�أخرى من خرباتهم.
 تقدمي جمل فعلية على بطاقات ،وحتليلها �إىل كلمات .ويتم ذلك على ٍنحو
فردي ،ثم يقوم الطلبة بالرجوع �إىل الن�ص ال�ستخراج اجلمل الفعلية التي ت�شبهها.
ويو�ضح لهم على ٍ
نحو ب�سيط مفهومي الفعل والفاعل.
 كتابة اجلملة (يف املزرعة تفاح)  ،وتكليف الطلبة (جمموعات ثنائية)  ،ذكر جملجديدة بهذا الن�سق ،م�ستخدمني حرف اجلر (يف ) ,فنقول (يف الدار رجل) (يف
�سد)…… وهكذا  ،ثم يبحث الطلبة عن جمل من الدر�س ،و�أخرى من
الغابة �أ ٌ
خرباتهم.
 طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري ـ تعجب من كرثة احلا�رضين �إىل احلفل. يف جملة اجتمعت العائلة م�ساء � ،إذا �أ�ضفنا �أمام كلمة (م�سا ًء) كلمة (يف) ف إ�نتركيب اجلملة يتغري ،حدد هذا التغري ،ثم اقر�أ اجلملة.
 مراعاة الطلبة الذين يعانون من �صعوبات تعليمية. تو�ضيح معاين املفردات ,بذكر املعنى املرادف لها :طرب ًا � :رسوراً
�شوق ًا  :حب ًا.
 -متابعة حلول الطلبة يف الكتاب وت�صحيحها مع التغذية الراجعة.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 من املفاعيل التي وردت :املفعول ألجله واملفعول فيه.ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )3س ّلم التقدير� /أحلل و�أركب.
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أقر�أ اجلملة آالتية مع �ضبط �آخر كل كلمة  :يحب الطالب الرحالت.
 �أركّ ب من الكلمات آالتية جملة ,ثم اقر�أها :باكراً  ،ي�صحو  ،الفالح.

�إثراء

 �أكتب جملة تعجب. �أكمل كما يف املثال :حب حب ًا.مدح….
�رشب….

 املالحظة � :س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات). تربية مهنية :ال�صف أالول  ،تربية مهنية  ،عادات �صحية.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف القدرة على �ضبط �آخر الكلمة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -الكتاب� ،صور  ،بطاقات الكلمات.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب 8/1
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الدر�س ال�سابع ع�شر رحلة �إىل ال�شوبك ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يتحدث الطالب بجمل مفيدة عن رحلة. ي�صف مواقف اجتماعية ونف�سية بجمل. يعرب عن �صور بجمل مفيدة. يتعرف معاين املفردات.�أكتب
 ي�رصف جملة تعجبية مع ال�ضمائر. يتمم من خرباته معاين جمل. -ي ؤ�لف فقرة من جمموعة كلمات.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
يجني

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،التدريبات والتمارين  ،البطاقات اخلاطفة،
التعلم أ
بالن�شطة (التمثيل ) ،التعلم التعاوين ،التفكري.
�أحتدث
 التهيئة للدر�س بطرح أال�سئلة آ
التية :متى ت�ستيقظ من النوم؟ ما لون الوردة التي
حتبها؟ اكتب على ال�سبورة ثالث ًا من ثمار بالدك حتب �أكلها.
 عودة �إىل در�س القراءة لتذكر الرحلة .مع طرح بع�ض أال�سئلة حولها ،ثم يطلب
�إىل الطلبة فرادى التحدث عن رحلة قام بها كل منهم بثالث جمل ،ويطرح
عليهم بع�ض أ
ال�سئلة.
ال�شارة �إىل اجلمل التي تعرب عن مواقف اجتماعية ,ثم تكتب على بطاقات
 إويو�ضح املعنى العام للطلبة.
الدوار بني الطلبة؛ أ
 توزع أالول يقدم وردة جميلة ,فيقول آ
الخر :الوردة جميلة.
 الثاين يتحدث عن بطولة اجلندي ,فيقول آالخر  :اجلندي بطل.
 الثالث يتحدث عن ذكاء الطالبة ,فيقول آالخر :الطالبة ذكية.
 الرابع يتحدث عن �إخال�ص املعلم ,فيقول آالخر :املعلم خمل�ص.
 تقدم ال�صور الثالث بالرتتيب ،ثم يطلب �إىل الطلبة فرادى  ،التعبري بجملة عن كل�صورة  ،مع التغذية الراجعة با�ستمرار.
�أكتب
 تكتب على ال�سبورة ال�ضمائر (هي ،نحن ،هم) وتربز بطاقة املتكلم �أنا قلت… ويق�سم الطلبة جمموعات ثنائية ،تقوم كل منها مبلء الفراغ بال�ضمري املنا�سب
ويتابع عمل الطلبة عرب التجوال بينهم.
 بالرجوع �إىل خربات الطلبة ،يتم طرح �أ�سئلة فردية تكون �إجابتها منا�سبة مللءالفراغ من التدريب الثاين :أ
الول �أين تقع ال�شوبك؟ الثاين :اذكر لون ًا من �ألوان
ثمار التفاح .الثالث :متى يجيء ف�صل الربيع؟ مع مراعاة الفروق الفردية ,التي
من خاللها ميكن التمييز بني م�ستويات الطلبة وخرباتهم.
 كتابة الكلمات التي يراد ترتيبها على بطاقات ،ثم يق�سم الطلبة جمموعات ،تقومكل منها بكتابة الفقرة اجلديدة ،ثم تقر�أ �أمام الطلبة.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )4س ّلم التقدير� /أحتدث ,منوذج ()5
�س ّلم التقدير� /أكتب.
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 طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري ,من مثل  :اقر�أ الفقرة أالوىل من
الن�ص القرائي  ،م�ستبد ًال نزاراً بليلى .ـ تو�ضيح معنى يجني:
يقطف الثمار.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 ال�ضمري هو لفظ و�ضع ملتكلم ,من مثل � :أنا ونحن � ،أو ملخاطب ,مننت� :أو لغائب ,من مثل :هو.
مثل� :أ َ
نت و�أ ِ
الكتابة.
يفيف
احلركي
�ضعف الت�آزر
القراءة.
الب�رصيالطلبة
م�ستوى بع�ض
 -تدين -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

أ�حتدث :ح�صتان -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب جملة من ثالث كلمات تبد�أ بكلمة (عدنا).� -أذكر ا�سم ثالث من معلماتي ,و�أكتبها.

�إثراء

 �أحتدث �أمام زمالئي بثالث جمل عن لعبة كرة القدم.� -أكتب عنوان ًا لبلدك.

 املالحظة � :س ّلم التقدير .التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات). الرتبية االجتماعية( ,احلي) ,ال�صف الثاين. العلوم( ,الف�صول أالربعة),ال�صف الثاين.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
� -صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الرابع ع�رش ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثامن ع�رش ,املحادثة. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الع�رشين ,الكتابة ,التعبري الكتابي ,التدريب الثاين .

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ
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الدر�س ال�سابع ع�شر رحلة �إىل ال�شوبك ( أ�ن�شد ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أن�شد
 يردد �أبيات أالن�شودة (رحلة) ب�صوت منغم.
الن�شودة �إىل أ
 يحلل أالفكار الرئي�سة.
 يتعرف معاين الكلمات اجلديدة َّ(رف  ،ن�شوان).
 يتغنى بجمال الطبيعة.أ
 يحفظ بع�ض أالبيات من الن�شودة.
�أ�ستمع و�أجيب
 يحلل ن�ص اال�ستماع �إىل أالفكار الرئي�سة.
 ي�صغي باهتمام وينظر �إىل املتكلم. ي�ستمتع باجلمال. -يحافظ على الطبيعة.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
َّ
رف  ،ن�شوان.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي  ،التعلم أ
ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
بالن�شطة
(التمثيل) ،التعلم التعاوين ،التفكري الناقد.
العياد؟ ما �أهم أ
التية  :ملاذا يرحتل النا�س يف أ
 التهيئة للدر�س بطرح أال�سئلة آ
ال�شياء
التي يتمتع بها النا�س يف الرحالت؟ اذكر عيداً وطني ًا.
�أن�شد
 عر �ض أالن�شودة مكتوبة �أمام الطلبة ،ثم يقدم املعلم مقدمة عن �أهمية الرحالت،
والتمتع باملاء والب�ستان ،وكيف يتغنى بها ال�شعراء.
 قراءة أالن�شودة ب أ�نغام هادئة  ،و�صوت عذب ،ثم يردد الطلبة.
 يتعرف الطلبة معاين املفردات: َّ(رف  :ا�شتياق) (ن�شوان  :فرح و�رسور).
 يتم التعرف �إىل أالفكار الرئي�سة ,وهي :التمتع بالرحالت ،التغني بجمال ال�سفح
والنهر والغناء ،تتحقق ال�سعادة الروحية بالرتويح عن النف�س.
 تق�سم أالن�شودة بني جمموعات الطلبة� ،إىل مقطعني ،ثم تردد كل جمموعة املقطع
ب�صوت منغم� ،إىل �أن يتم حفظها مع �إبراز احلركات املطلوبة.
س�ايل أ
 يجيب الطلبة ثانية عن � ؤالن�شودة لتثبيت املعلومات ال�سابقة ،ويذكرون
أ
العياد الوطنية التي نعطل بها.
�أ�ستمع و�أجيب
 تذكري ب أ�همية الرحالت  ،وربط اال�ستماع أبالنا�شيد .
 حتليل الن�ص �إىل أالفكار آ
التية :جمال ال�شم�س عندما تغيب ،ـ التعاي�ش بني احليوانات
الن�سان ـ مو�سيقى �صوت الع�صافري تعانق جمال أ
اللوان الزاهية.
در�س يتعلمه إ
 متابعة انتباه الطلبة بطرح أال�سئلة آ
التية :ما عنوان الدر�س؟ من الذي يتحدث
الفعال التي قامت بها أ
عن الرحلة؟ ما أ
الرنب مع �أ�صدقائها؟ مثل �أحلان الع�صافري
(لغة اجل�سم).
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6س ّلم التقدير � /أن�شد ,منوذج ()7
�س ّلم التقدير � /أ�ستمع و�أجيب.
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 �إعادة رواية الن�ص بلغة الطلبة. اال�ستماع ألحاديث الطلبة وق�ص�صهم عن اجلمال واملتعة. طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري,من مثل  :ما الذي �أعجبك يفالن�ص؟ اكتب عنوان ًا �آخر للن�ص.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

أ�ن�شد  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أكتب الكلمات آالتية  :اغر�س  ،خ�رض ،ال�شجرة.
 �أذكر �أ�سماء احليوانات التي �سمعتها. -متى بدت ال�شم�س م�صفرة؟

�إثراء

 �أذكر �أفعا ًال مت�صلة ب�ضمري اجلماعة.� -أ�صنف احليوانات التي �سمعتها يف الن�ص مبا �أراه منا�سب ًا.

 -املالحظة � -س ّلم التقدير.

التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).أ
 العلوم( ,احليوانات) ,ال�صف أالول ,اجلزء الول.
� -صعوبة يف ترتيب �أحداث الن�ص امل�سموع.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -القر�آن الكرمي� ،صور  ،بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة

153

الدر�س الثامن ع�شر مطار اململكة علياء الدويل ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (مطار امللكة علياء الدول) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. مييز لفظ الالم ال�شم�سية من الالم القمرية.ً
 يقر�أ اجلملة (و�صلت الطائرات �إىل مطار امللكة علياء الدويل) مراعيا الو�صل. يقر�أ العبارات ب أ�داء منا�سب.أ
أ
 يقر�أ جم ًال مراعي ًا ت�سكني احلرف الخري من الكلمة الخرية.
 يتعرف معاين املفردات اجلديدة. ي�ضع الكلمات آؤ
التية يف جمل من �إن�شائه .املدرج ،امل��س�سات ،املطار.
 يتعرف العبارة التي تت�ضمن دعا ًء بالرحمة - .يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
تقلع  ،املعلم.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة  ،البطاقات اخلاطفة،
العمل يف الكتاب املدر�سي - .التعلم من خالل الن�شاطات  /لعب أ
الدوار.
العمل اجلماعي /التعلم التعاوين ،املناق�شة.
أ
أ
 تهيئة الطلبة للدر�س بطرح �أ�سئلة من مثل� :أذكر ��سماء ثالثة مطارات يف الردن. قراءة الدر�س (قراءة قدوة) مع تلوين ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق ،ومراعاة لفظالالم ال�شم�سية ،والو�صل ،والت�سكني عند الوقف ،ومتابعة انتباه الطلبة.
 تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية من خالل :عر�ض
الكلمات (للعودة ،للت�سوق ،للتعرف  ،للمطار) على بطاقات ولفظها مع مراعاة
نطق الالم .عر�ض اجلملة (و�صلت الطائرة �إىل مطار امللكة علياء الدويل) على
بطاقة وقراءتها دون توقف مع مراعاة الو�صل .عر�ض العبارات آ
التية على
بطاقات وقراءتها ب أ�داء منا�سب :طيب اهلل ثراه ،ن�شكرك يا معلمنا  ،ما ا�سم منطقة
املطار؟ عر�ض اجلمل املعدة وقراءتها مع ت�سكني احلرف أ
الخري.
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة حماكاة ،مع مراعاة التقومي التكويني با�ستمرار. تق�سيم الطلبة جمموعات؛ املجموعة ( )1ت�ضع دائرة حول املعنى املنا�سب للكلمات(تقلع ،املعلم) ,املجموعة ( )2ت�ضع الكلمات آ
التية يف جمل مفيدة :املدرج
 ،امل ؤ��س�سات  ،املطار  ،املجموعة ( )3ت�ستخرج عبارة تت�ضمن دعاء بالرحمة،
مع �رضورة متابعة �أداء املجموعات با�ستمرار  ،وعر�ض املجموعات عملها �أمام
الطلبة ،ومناق�شتها مع الت�صويب والتعزيز.
أ
والجابة عن ��سئلة الدر�س؛ للتو�صل �إىل
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،إأ
الفكار الرئي�سة والقيم واالجتاهات آ
التية� :أهمية املطار .مرافق املطار.
موقع مطار امللكة علياء� .سبب ت�سمية املطار.
 تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة من خالل طرح �أ�سئلة من مثل :بر�أيك ,ملاذا يتم�إن�شاء املطارات بعيداً عن املناطق ال�سكنية؟ ما فائدة الدعاء للميت؟
 قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات - ،ميكن تكليف بع�ض الطلبةلعب دور املعلم ب إ�عادة طرح ال� ؤ
الجابة والتبديل بني
س�ال على زمالئهم وتلقي إ
�أدوار الطلبة (�سائل وجميب).

.

.

.

.

.

.

.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 يقع مطار امللكة علياء الدويل على بعد  35كيلو مرتاً جنوب �رشقالعا�صمة عمان.
ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي  /القراءة,
(� )2س ّلم التقدير اللفظي.
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 ملاذا �سمي مطار امللكة علياء بهذا اال�سم؟ �أقر�أ العبارة آالتية مراعي ًا اال�ستفهام :ما ا�سم املنطقة التي يقع فيها املطار؟
�إثراء

تذكر �أ�سماء ثالثة مطارات يف أ
 �أ ّالردن.
 �أ�ستخدم النمط آالتي يف اال�ستف�سار عن موقع املدر�سة.
 -ما ا�سم املنطقة التي يقع فيها املطار؟

 املالحظة � :س ّلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي. التقومي املبني على أالداء � /س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).الول ،الدر�س أ
ال�سالمية( ,القر�آن الكرمي) ,ال�صف أ
الول.
 الرتبية إأ
 العلوم( ,احليوانات  ،النباتات) ,الوحدتان :الرابعة والثامنة ,ال�صف الول,اجلزء أ
الول.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات كلمات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ,معاين الكلمات,التدريب أالول.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ
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الدر�س الثامن ع�شر

مطار اململكة علياء الدويل ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 يت ّعرف الكلمات التي فيها حرف مد أ(اللف).
 يجمع الكلمات املفردة آالتية :م�سافر  ،مغادر  ،عائد  ،م�رسور.
 يولف بني الكلمات آالتية لتكوين جمل مفيدة :املطار تقلع ،من  ،الطائرات.
 مييز �شكل حرف الطاء من �شكل حرف الظاء. يتعرف احلرف امل�شرتك بني الكلمتني�( .شاهد� ،أماكن). يف�رس معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات آالتية  ،م�سافر  ،عائد.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
م�سافر  ،عائد.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش  :البطاقات اخلاطفة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،حل التدريبات
والتمارين .التعلم من خالل أ
الن�شطة  /التدريب .العمل اجلماعي  /املناق�شة ،
التعلم التعاوين.
 تهيئة الطلبة من خالل طرح بع�ض أال�سئلة املتعلقة بالدر�س ,من مثل � :أين يقع
مطار امللكة علياء؟ �أو قراءة الدر�س� ،أو عر�ض بطاقات خاطفة حتمل الكلمتني
آ
التيتني,وقراءتهما ,وكتابتهما على ال�سبورة ،وذكرمعنيهما ,وا�ستخدامهما يف
جملتني مفيدتني  :تقلع ،املعلم.
 حتديد التدريب و�إبراز الهدف منه. تق�سيم الطلبة جمموعات. املجموعة ( )1تقر�أ اجلملة (يوجد يف املطار �أماكن لال�سرتاحة والت�سوق). وتتعرف الكلمات التي فيها حرف مد أ(اللف).
 املجموعة ( )2جتمع الكلمات آالتية :م�سافر ،مغادر ،عائد ،م�رسور ,وتو�ضح
معنى الكلمتني :م�سافر ،عائد.
 املجموعة ( )3تولف بني الكلمات آالتية لتكوين جمل مفيدة :املطار  ،تقلع،
من الطائرات.
 املجموعة ( )4تقر�أ اجلملة (�شاهد التالميذ يف املطار �أماكن اال�سرتاحة واالنتظار),وتتعرف الكلمة التي ت�شتمل على حرف الظاء ،وحتللها ,وتتعرف احلرف امل�شرتك
بني الكلمتني (�شاهد� ،أماكن).
 متابعة الطلبة با�ستمرار وتوجيههم و�إر�شادهم  ،وعر�ض احلل �أمام املجموعاتمع الت�صويب والتعزيز.
أ
أ
 تنفيذ الطلبة حل التدريبات يف كتبهم ،وت�صحيح حلولهم �و ًال ب�ول. ميكن توزيع بطاقات ت�شتمل على �أ�سماء مفردة مذكرة  ،وتكليف الطلبة جمعهامن خالل العمل يف جمموعات.
 ميكن �إعداد �أوراق عمل تتعلق برتتيب الكلمات يف جمل مفيدة ،وتنفيذها منخالل العمل يف جمموعات.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )3أحلل و�أركب .ملحق (� )2أوراق العمل  :ورقة العمل (. )1
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ أمل الفراغ بالكلمة املنا�سبة ،كما يف املثال :معلم معلمون ،عامل ، ...........
م�سلم  ، ...........خادم ...........

�إثراء

 �أعيد ترتيب الكلمات آالتية؛ ألكون جملة مفيدة:
 املطارات  ،يف  ،ن�ستخدم ،الب�ضائع ،والركاب ،نقل. -ما الذي تراه يف عمان ،و�سحاب ،وزيزيا  ،وال تراه يف جر�ش؟.

 املالحظة � :س ّلم التقدير ،ال�سجل الق�ص�صي. أالداء � /س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 القراءة واال�ستماع( ,ربط املهارات).أ
أ
 الريا�ضيات( ,ترتيب أالعداد) ,ال�صف الول ,اجلزء الول.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �إجابة اللغز (ما الذي تراه يف عمان ،و�سحاب ،وزيزيا،وال تراه يف جر�ش) هي  :حرف أ
اللف؛ ألن هذا احلرف
هو احلرف امل�شرتك يف الكلمات (عمان� ،سحاب ،زيزيا),
�أما كلمة جر�ش فال يوجد فيها حرف أ
اللف.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -لوحة اجليوب  ،بطاقات كلمات وجمل.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث,تدريبات القراءة (.)8/8 ، 8/6
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الدر�س الثامن ع�شر

مطار اململكة علياء الدويل ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يوظف الكلمات (املطار ,الطائرات ,املدرج ,ال�سفر) يف �أثناء حديثه عن عودة�أحد �أقاربه من ال�سفر.
 يوظف عبارة (�شكراً لك) يف مواقف حياتية. يرتب عبارات معطاة بو�ضع الرقم املنا�سب للت�سل�سل . يتعرف معنى املفردة آالتية :خدمة.
 يراعي �آداب التحدث.�أكتب
 يكتب الكلمات املنونة بتنوين الفتح كتابة �صحيحة. يكمل اجلملة بالظرف املنا�سب . يبحث يف الدر�س عن جملة �أعجبته ,ويكتبها ثالث مرات. -يعرب كتابة عن ال�صورة بجملتني من �إن�شائه.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
خدمة.

.

ال�سالمة العامة

اجلل�سة ال�صحية.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش � /أ�سئلة و�أجوبة ،العمل يف الكتاب ،حل التدريبات والتمارين
البطاقات اخلاطفة.التعلم من خالل أ
الن�شطة  /التدريب على احلوار .العمل اجلماعي
 /املناق�شة  ،التعلم التعاوين.
�أحتدث
 تهيئة الطبلة من خالل طرح بع�ض أال�سئلة ,من مثل :هل لك قريب م�سافر؟ متى
�سيعود ؟ �صف �شعورك لقرب عودته؟
 تكليف الطلبة جميعهم التحدث عن عودة �أحد �أقاربهم من ال�سفر م�ستخدمنيالكلمات ( املطار ،الطائرات ،املدرج ،ال�سفر).
 تو�ضيح معنى كلمة خدمة ،وتكليف الطلبة جميعهم التحدث عن خدمة قدمهالهم �أحد �أ�صدقائهم م�ستخدمني عبارة (�شكراً لك).
 عر�ض العبارات (فهم يف انتظارك ،ال تطل ال�سفر ،وعد �إىل وطنك و�أهلك،�أيها امل�سافر) على بطاقات ،وقراءتها ،وتكليف الطلبة و�ضع الرقم املنا�سب
للت�سل�سل؟
آ
ال�صغاء اجليد واحرتم �آراء الخرين وعدم املقاطعة.
 مراعاة إ تعزيز الطلبة ،وم�ساعدة من يحتاج منهم �إىل م�ساعدة.�أكتب
 تهيئة الطلبة من خالل اجللو�س ال�صحيح ،وحت�ضري �أدوات الكتابة ،وقراءة الدر�س.قريب) ولفظها ،وتق�سيم الطلبة
م�سافر ،قاد ٌم ،
(مطار ،
 عر�ض الكلماتٌ
ٌ
ٌ
أ
جمموعات  ،حيث ت�خذ كل جمموعة كلمة وتقوم ب إ�عادة كتابتها بتنوين الفتح.
 عر�ض اجلمل (تهبط الطائرات يف ـــــ  ،تر�سو ال�سفينة يف ـــ ,تقف ال�سيارة يفـــ ,يقف القطار يف ــــ ) على بطاقات  ،وت أ�خذ كل جمموعة جملة وت�ضع الظرف
ملحق (� )1أدوات التقومي .منوذج (� )4أحتدث.
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املنا�سب ،وتقوم كل جمموعة بعر�ض احلل �أمام الطلبة ,مع
الت�صويب والتعزيز
 قراءة الدر�س ،وتكليف الطلبة من خالل املجموعات البحثعن جملة �أعجبتهم يف الدر�س وكتابتها ثالث مرات.
 �إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صورة ،وتكليف الطلبة كتابةجملتني حولها.
 تنفيذ أالن�شطة الكتابية يف الكتاب وت�صحيحها �أو ًال ب أ�ول،
مع التعزيز والت�صويب.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أبحث يف الدر�س عن كلمات منونة بتنوين ال�ضم ,و�أكتبها بتنوين الفتح ,مع�إجراء ما يلزم.

�إثراء

 �أق ّلد �صوت الطائرة. �أروي لزمالئي ق�صة ا�ستقبال قريب يل عاد من ال�سفر. �أختار زمي ًال؛ ليلعب دور العائد من ال�سفر  ،و�ألعب معه دور قريبه الذي جاء
ال�ستقباله يف املطار.
 املالحظة � :س ّلم التقدير  ،ال�سجل الق�ص�صي. أالداء � /س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).الول ,اجلزء أ
 العلوم( ,احليوانات) ,الوحدة الرابعة ,ال�صف أالول.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -بطاقات.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ع�رش ,تدريبات القراءة ( .)8/6 ،8/4 انظر �إىل حو�سبة الدر�س اخلام�س ع�رش ,الكتابة ,التعبري الكتابي. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الع�رشين ,الكتابة ,التعبري الكتابي.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ
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الدر�س الثامن ع�شر

مطار اململكة علياء الدويل ( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف (دعاء ركوب الدابة)� ,أو ما يقوم مقامه. يتعرف معاين املفردات آ�سخر ,مقرنني  ،ملنقلبون..
التية � :سبحانّ ،
 يتعرف أالفكار الرئي�سة يف احلديث النبوي ال�رشيف.
 يتعرف �أهمية الدعاء. ي�ست�شعر عظمة اهلل  -ع ّز وجل. يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف.�أ�ستمع و�أجيب
 يتعرف معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات آالتية :جنوبي أالردن ،ثغر  ،متنف�سه،
تر�سو ،بقاع أالر�ض  ،خمازن  ،أال�سواق التجارية ،حركة مالحته ،منطقة حرة.
 يتعرف أالفكار الواردة يف الن�ص(ميناء العقبة).
 ي�صغي باهتمام وتركيز. -يعيد رواية الن�ص.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�سبحان� ،سخر ،مقرنني ،ملنقلبون ،جنوبي أ
الردن ،ثغر ،متنف�سه ،تر�سو ،بقاع
الر�ض ،خمازن ،أ
أ
ال�سواق التجارية ،حركة مالحته ،منطقة حرة.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش� /أ�سئلة و�أجوبة  ،العمل يف الكتاب املدر�سي.
العمل اجلماعي /املناق�شة.التفكري الناقد /التحليل .التعلم أ
بالن�شطة  /التمثيل ولعب أالدوار.
�أحفظ
 تهيئة الطلبة بطرح �أ�سئلة من مثل :ما و�سيلة النقل التي ت�ستخدمها �إذا �أردتاالنتقال من مدينة �إىل �أخرى؟ ما و�سيلة النقل التي ت�ستخدمها �إذا �أردت االنتقال
الن�سان ينتقل قدمي ًا من مكان �إىل �آخر؟
من بلد �إىل �آخر؟ كيف كان إ
 عر�ض احلديث ال�رشيف مكتوب ًا �أمام الطلبة ،وقراءته ب�صوت وا�ضح وم�سموع. تكليف الطلبة قراءة احلديث ال�رشيف. مناق�شة الطلبة يف معاين املفردات آالتية� :سبحان � ،سخر  ،مقرنني  ،ملنقلبون.
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة؛ للتو�صل �إىل أالفكار الرئي�سة والقيم واالجتاهات
آ
التية :البدء بالب�سملة عند القيام ب أ�ي عمل .حمد اهلل  .تعظيم اهلل �سبحانه
وتعاىل .التوجه �إىل اهلل بالدعاء .الرجوع �إىل اهلل.
 تدريب الطلبة على حفظ احلديث ال�رشيف ،مع التعزيز والت�صويب.�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة من خالل طرح �أ�سئلة من مثل :من منكم زار مدينة العقبة ؟ ما الذي�أعجبك فيها؟
 قراءة الن�ص (ميناء العقبة) ب�صوت وا�ضح وم�سموع.التية :جنوبي أ
 تو�ضيح معاين املفاهيم وامل�صطلحات واملفردات اجلديدة آالردن،
الر�ض ،خمازن ،أ
ثغر  ،متنف�سه  ،تر�سو  ،بقاع أ
ال�سواق التجارية ،حركة مالحته،
منطقة حرة ب أ��ساليب متنوعة من مثل :ا�ستخدامها يف جمل مفيدة ،متثيل املعنى،

..

. .

.

ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6أن�شد و�أحفظ ,منوذج (� )8أ�ستمع
و�أجيب.
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عر�ض النموذج ،الر�سم.
أ
والجابة عن ��سئلة
 ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة  ،إالدر�س؛ للتو�صل �إىل أ
الفكار الرئي�سة آ
التية� :أ -موقع ميناء
العقبة .ب� -أهمية امليناء .جـ -مرافق امليناء.
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد ,من مثل :مباذا تف�رس زيادة عددال�سياح �إىل العقبة؟
نحو
 تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص (ن�صيحة طبيب ) على ٍمت�سل�سل.
تقم�ض دور الطبيب  ،ودور املري�ض بالزكام.
 -تكليف الطلبة ّ

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 دعاء ال�سفر "اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب  ،اهلل �أكرب � ،سبحان الذي �سخرلنا هذا وما كنا له مقرنني و�إنا �إىل ربنا ملنقلبون ،اللهم �إنا ن� أس�لك
من �سفرنا هذا الرب والتقوى ،ومن العمل ما تر�ضى ،اللهم هون
علينا �سفرنا هذا واطو عنا بعده ،اللهم �أنت ال�صاحب يف ال�سفر
واخلليفة يف أ
الهل ،اللهم �إين �أعوذ بك من وعثاء ال�سفر وك�آبة
املنظر و�سوء املنقلب يف املال أ
والهل.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

أ�حفظ  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أقر�أ دعاء ركوب الدابة �أو ما يقوم مقامها.�سمي اجلهة التي يقع فيها ميناء العقبة.
 �أ ّ �أبحث يف الدر�س عن ثالث كمات تنتهي بالتاء املب�سوطة وثالث كلمات تنتهيبالتاء املربوطة ،واكتبها يف دفرتي.

�إثراء

 �أ ّتذكر ا�سم دولة عربية ت�ستفيد من ميناء العقبة.
 �أ ّتذكر ا�سم ثالث ب�ضائع ت�صلنا عن طريق ميناء العقبة.

 املالحظة � :س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 املحادثة واال�ستماع( ,ربط املهارات).الول ,اجلزء أ
 العلوم( ,الوحدة الرابعة) ,ال�صف أالول.
الوىل) ,ال�صف أ
(الوحدة أ
الول ,اجلزء الثاين.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -املعجم املفهر�س أللفاظ القر�آن الكرمي.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س اخلام�س ع�رش  ,اال�ستماع.
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الدر�س التا�سع ع�شر

الر�سامة ال�صغري ة ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ الدر�س (الر�سامة ال�صغرية) قراءة جهرية �صحيحة ومعربة. يلفظ كلمات مظهراً �صوت احلرف امل�ضعف. يقر�أ جم ًال مراعي ًا �أل ال�شم�سية.
 يقرا عبارات مراعي ًا الو�صل بني كل كلمتني. ي�ستخدم �أداة اال�ستفهام (ماذا) ا�ستخدام ًا �صحيح ًا. يف�رس معاين املفردات آالتية( :الر�سم  ،مزجت ،نادت ،حائرة.) … ،
 يتعرف الكلمة املخالفة من بني كلمات معطاة. يتعرف أالفكار الواردة يف الدر�س.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

الر�سم  ،مزجت ،نادت ،حائرة ،ظهر � ،رسعان ،لوحات فنية ،قررت.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

بالن�شطة ،التعلم التعاوين ،أ
التعلم أ
اللعاب ،التدري�س املبا�رش � :أن�شطة القراءة ،العمل
يف الكتاب املدر�سي ،التدريب ـ التفكري الناقد حل امل�شكالت .
وال�ضاءة املنا�سبتني ،وتزيينه بال�صور
 تهيئة البيئة ال�صفية بنظافة ال�صف ،والتهوية ،إوالر�سومات ،وتوفري �أدوات الر�سم.
 تهيئة الطلبة بطرح �أ�سئلة متنوعة ومثرية للتفكري ،من مثل :هل حتب الر�سم؟ ملاذا؟ماذا حتب �أن تر�سم؟ ما اللون الذي حتبه؟ ملاذا؟
 عر�ض �صورة الدر�س (الر�سامة ال�صغرية) و�إدارة حوار حولها. عر�ض الدر�س مكتوب ًا بخط منا�سب على قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية. قراءة الدر�س كام ًال ،ملون ًا يف ال�صوت ومراعي ًا عالمات الوقف مع متابعة ا�ستماع
الطلبة ودرجة انتباههم.
 تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية ،مع الرتكيز
على :الالم ال�شم�سية .همزة الو�صل .احلرف امل�ضعف� .أداة
اال�ستفهام (ماذا)
 اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة وت�صويبها مع متثيل اجلزء الذي ُيقر�.أ يف �أثناء اال�ستماع �إىل قراءة الطلبة ,يتم التوقف عند املفردات( :الر�سم ،مزجت،نادت ،حائرة  ،ظهر � ،رسعان ،لوحات فنية ،قررت) وتف�سريها بالتمثيل �أو
باملعنى املرادف �أو بو�ضعها يف جمل مفيدة �أو ال�ضد.
 تق�سيم الطلبة جمموعات وتوزيع تدريبات (�أف�رس كلمات) ,مع تو�ضيحكيفية العمل.
 عر�ض �إجنازات الطلبة على ال�سبورة ومناق�شتهم فيها ثم تقدمي التغذية الراجعة. متثيل الدر�س بتطبيقه عملي ًا من خالل مزج أاللوان ور�سم علم الثورة
العربية الكربى.
الفكار الرئي�سة باحلوار واملناق�شة و�إجابة أ
 حتليل الدر�س والتو�صل �إىل أال�سئلة.
 التعبري بالر�سم ،امل�شاركة يف امل�سابقات ،ق�ضاء وقت الفراغ ،مواجهة امل�شكلةوحلها ،مزج أ
اللوان ،توظيف ما نتعلمه يف املدر�سة ،تكرار املحاولة.
 �إبراز القيم واالجتاهات آالتية :ق�ضاء وقت الفراغ يف عمل نافع  ،املحافظة
على النظافة  ،االعتزاز بالثورة العربية الكربى.
 تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة والقدرة على �إ�صدار احلكم بطرح أال�سئلة آ
التية:
ما ر�أيك يف اقرتاح أ
الم؟ ملاذا ؟ ماذا تقرتح على �إ�رساء �أن تر�سم؟

.

.

.

.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق(� )1أدوات التقومي :منوذج (� .)1س ّلم التقدير اللفظي ,منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي.
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خم�س ح�ص�ص
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أذكر أالدوات التي ن�ستخدمها يف الر�سم.
 �ألفظ كلمات فيها �أل ال�شم�سية. �أق ّلد �صوت طفل �صغري بقراءة اجلملتني آالتيتني � :إ�رساء حتب الر�سم ,نادت �إ�رساء:
�أمي� ,أمي ،وجدت اللون أ
الخ�رض.
� -أر�سم علم بالدي و�ألونه.

�إثراء

 �أذكر أاللوان التي وردت يف الدر�س.
 �أذكر أاللوان الرئي�سة.
� -أ�ستخرج من الدر�س ثالث عبارات فيها همزة و�صل.

 التقومي القائم على أالداء� .أدواته� :س ّلم التقدير اللفظي (.)1
التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.ال�سالمية :ال�صف الثاين ,الدر�س أ
الول ,النظافة.
 الرتبية إالول ,الوحدة أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالوىل ,اللون.
 العلوم :ال�صف أالول ,الوحدة احلادية ع�رشة ,البيئة.
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب  ،ت�شكيالت فنية. الرتبية الوطنية واالجتماعية  :ال�صف أالول ,الوحدة الرابعة ,ا�سم وطني،
ملك الوطن ،علم الوطن.
 ال�صف الثاين ,الدر�س الثالث� ,شعار الثورة العربية الكربى  ،الدر�س الثالثع�رش ,علم بالدي.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 لوحة �أو �شفافيات �أو حا�سوب� ,صور.للطالب
 -بطاقات و�صور.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ع�رش ,املحادثة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ع�رش ,الن�صو�ص امللحقة. انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ع�رش ,تدريبات القراءة ,التدريب .8/6 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ع�رش ,معاين الكلمات ,التدريب أالول.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 قراءة اجلملة بطريقة �رسيعة وغري وا�ضحة. حذف بع�ض الكلمات �أو �أجزاء من الكلمة املقروءة.� -صعوبة يف تتبع مكان الو�صول يف القراءة عند بع�ض الطلبة.
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الدر�س التا�سع ع�شر الر�سامة ال�صغري ة( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 ي�ضع احلركة املنا�سبة (الفتحة) على �آخر الفعل املا�ضي. -يقر�أ �أمناطا تت�ضمن امل�صدر امل ؤ�ول (�أن والفعل امل�ضارع).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
م�سابقة اجلري� ،صممت.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش  :العمل يف الكتاب املدر�سي ،التعلم أ
بالن�شطة  :امل�سابقات.
 تهيئة الطلبة بقراءة الدر�س وطرح �أ�سئلة متنوعة ومثرية للتفكري ,من مثل :كمحرف ًا عنوان الدر�س؟ ما عدد فقرات الدر�س ؟
 قراءة التدريب أالول و�إبراز الهدف منه.
 تق�سيم الطلبة خم�س جمموعات. تكليف كل جمموعة معاجلة جملة واحدة (قراءة ,وتف�سرياً ,وو�ضع احلركةاملنا�سبة).
 تعر�ض املجموعات اجلمل التي متت معاجلتها ,وتناق�شها ,مع الرتكيز على الفعلاملا�ضي.
أ
 ا�ستنتاج �ن حركة الفعل املا�ضي دائم ًا الفتحة. حل الطلبة التدريب ب�صورة فردية يف الكتاب املدر�سي. التدريب الثاين :عر�ض املثال على ال�سبورة (قررت �إ�رساء �أن ت�شارك يفامل�سابقة).
أ
 قراءته ومناق�شته بتحليل الكلمات والرتكيز على �ن والفعل امل�ضارع (ت�شارك). عقد م�سابقة بني املجموعات إلكمال الناق�ص من اجلمل على منط املثال. تعر�ض املجموعات اجلمل التي مت �إكمالها ,وتناق�شها ,ثم تختار املنا�سب منها. حل التدريب ب�صورة فردية. -متابعة الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة وامل�ساعدة ملن يحتاجها.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )3س ّلم التقدير� /أحلل و�أركب.
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ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أر�سم احلروف التي �أحبها و�ألونها. �أنطق احلرف واحلركة مع ًا.َر َك َح َ�س َج نَ
 �أركّ ب كلمات من احلروف  ،ثم �أقر�أ.ج ر ب ت
�أ ق ت ر ح ت

�إثراء

 �أختار من الدر�س جملة تتكون من خم�س كلمات ,و�أقر�أها. �أ�ضع �أن يف الفراغ ،ثم �أقر�أ:فكرت طوي ً
ال قبل  ..تر�سم.
ظهر الفرح بعد …… .تذكرت ما تعلمته يف املدر�سة.
 �أر�سم احلروف التي �أحبها ب أ�لوان علم الثورة العربية الكربى. املالحظة � :س ّلم التقدير(.)3التكامل ا ألفقي

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

� -ضعف القدرة على �ضبط �آخر الكلمة. .

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.ال�سالمية :ال�صف الثاين ,الدر�س أ
الول ,النظافة.
 الرتبية إالول ,الوحدة أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالوىل ,اللون.
 العلوم :ال�صف أالول ,الوحدة احلادية ع�رشة,البيئة.
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب  ،ت�شكيالت فنية. الرتبية الوطنية واالجتماعية  :ال�صف أالول ,الوحدة الرابعة ,ا�سم وطني ،ملك
الوطن ،علم الوطن.
 ال�صف الثاين ,الدر�س الثالث� ,شعار الثورة العربية الكربى  ،الدر�س الثالث ع�رش ,علم بالدي.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ,الرتاكيب أوالمناط اللغوية.
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الدر�س التا�سع ع�شر الر�سامة ال�صغري ة ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يتحدث �أمام زمالئه عن هوايته املف�ضلة. يعيد �رسد �أحداث در�س الر�سامة ال�صغرية بلغة ب�سيطة.�أكتب
 يعيد ترتيب عبارات لي ؤ�لّف ن�ص ًا م�ستخدم ًا �أدوات الربط (ثم  ،و  ،ف) ،ثميكتبه يف دفرته كتابة �صحيحة.
 يعيد ترتيب كلمات مبعرثة  ،ليكون جملة مفيدة مبتدئ ًا مرة باال�سم ،ومرة بالفعل،ثم يكتبها.
 ي�ستخرج من فقرة معطاة كلمات تنتهي (بالهاء �أو التاء) ,ثم يكتبها. ي�ستخرج من فقرة معطاة كلمات تنتهي (بالهاء �أو التاء) ,ثم يكتبها. -يكتب كلمات تنتهي (بالهاء �أو التاء ) من خربته.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التمثيل ولعب الدور ،التعلم التعاوين  ،التدريب  ،درا�سة م�سحية.
(ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش  :أ
والجوبة) البطاقات اخلاطفة.
�أحتدث
 تهيئة البيئة املادية لل�صف بتوفري �صور ألطفال ميار�سون هواياتهم املختلفة ،وجلو�سالطلبة على �شكل دائرة.
 تهيئة الطلبة بلعبة (يعجبني وال يعجبني) � ،أو (يحب وال يحب).الول :عر�ض �صور أ
 التدريب أ(الطفال ميار�سون هواياتهم املختلفة)؛ليتـ أ� ّملها الطلبة
ويعربون عنها بلغة ب�سيطة ،ثم يذكرون الهوايات التي ميار�سها أ
الطفال يف ال�صور
املعرو�ضة ،وهوايات �أخرى من خرباتهم� .أو تكليف الطلبة �إجراء درا�سة م�سحية,
وذلك بزيارة الطلبة يف ال�صفوف والطلب �إىل كل واحد منهم كتابة هوايته.
 تكليف الطلبة احلديث �أمام الزمالء عن هواياتهم املف�ضلة ,ب أ�ن يذكروا (ا�سمالهواية� ،أين ومتى ميار�سونها ،أ
الدوات واملواد امل�ستخدمة).
 التدريب الثاين  :قراءة الطلبة در�س الر�سامة ال�صغرية ومناق�شتهم فيه ,وتكليفهم�رسد �أحداث الدر�س بلغتهم ,مع احلر�ص على تقدمي امل�ساعدة وتذكريهم ببع�ض
الكلمات التي ت�ساعدهم على اال�ستمرار يف احلديث.
�أكتب
 التدريب أالول ـ قراءة التدريب و�إبراز الهدف منه ,ثم مناق�شته.
 كتابة اجلمل و�أدوات الربط كل واحدة منها على بطاقة. جتريب اجلملة أالوىل مع الثانية با�ستخدام �إحدى �أدوات الربط ،تكرار املحاولة
حتى يتم ت أ�ليف الن�ص املطلوب.
يكون الطالب أ
الول
 التدريب الثاين :تق�سيم الطلبة جمموعات ثنائية ،بحيث ّيتم تبادل أ
جملة مبدوءة باال�سم آ
الدوار لتكوين جملة
والخر يراقب وي�ساعد ،ثم ّ
مبدوءة بالفعل ,ومن َث َّم تبادل احللول مع جمموعات �أخرى.
ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )4أحتدث ،منوذج (� )5أكتب.
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 حل التدريب ب�صورة فردية. التدريب الثالث :تق�سيم الطلبة جمموعات للبحث يف در�سالقراءة عن كلمات تنتهي ـ جمموعة ( )1بالهاء ،جمموعة ()2
بالتاء املربوطة ،جمموعة ( )3بالتاء املب�سوطة,ثم كتابة الطلبة
الكلمات التي جمعوها م�صنفة يف جدول ومناق�شتها.
 االنتقال �إىل الكتاب املدر�سي وحل التدريب ب�صورة فردية,مع متابعة الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

الكتابة.
الب�رصي
تدين الت�آزر
 �-ضعفاحلركييفيفالقراءة.
بع�ض الطلبة
م�ستوى
 -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

أ�حتدث :ح�صتان -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر ثالث هوايات و�أكتبها. �أر�سم ,على برنامج الر�سم يف احلا�سوب ,طف ًال ميار�س هوايته ,و�أ ّلونه.

�إثراء

 �أبحث عن �أية كرمية ت�شجع على ركوب اخليل �أحتدث �أمام زمالئي عن الهواية التي �أعجبتني عند الزمالء. �أ�ستخدم أالدوات آ
التية (ثم  ،و  ،ف) يف الربط بني جمل من �إن�شائي.
 املالحظة � :س ّلم التقدير� )4( :أحتدث� )5( ,أكتب.التكامل ا ألفقي

 اللغة العربية :الدرو�س ال�سابقة.أ
ال�سالمية :ال�صف الثاين ,الدر�س الول ,النظافة.
 الرتبية إالول ,الوحدة أ
 الريا�ضيات :ال�صف أالوىل ,اللون.
 الرتبية املهنية :ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب  ،ت�شكيالت فنية. الرتبية الوطنية واالجتماعية  :ال�صف أالول ,الوحدة الرابعة ,ا�سم وطني ،ملك
الوطن ،علم الوطن.
 ال�صف الثاين ,الدر�س الثالث� ,شعار الثورة العربية الكربى ،الدر�س الثالثع�رش ,علم بالدي.
التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 �شفافيات� ،صور  ،حا�سوب  ،بطاقات.للطالب
 -حا�سوب� ،صور.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث ع�رش ,تدريبات القراءة,التدريب (.)8/6 انظر �إىل حو�سبة الدر�س التا�سع ع�رش ,الكتابة ,التدريب الثاين. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س الثالث والع�رشون ,الكتابة ,التعبري الكتابي.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ
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الدر�س التا�سع ع�شر الر�سامة ال�صغري ة ( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 يفّ�رس معاين املفردتني (�أحدكم� ,أن يتقنه). يجب العمل املتقن ويحرتمه ـ يقارن بني العمل املتقن وغري املتقن. يقتدي بالر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم. يحفظ احلديث ال�رشيف حفظ ًا �صحيح ًا.�أ�ستمع و�أجيب
 يف�رس معاين املفردات (الرئي�سة ،أالخرى).
 ينتج �ألوان ًا جديدة من أاللوان الرئي�سة وي�ستخدمها.
 يحلل الن�ص �إىل �أفكاره الرئي�سة ـ يعيد رواية الن�ص بت�سل�سل. -يراعي �آداب اال�ستماع (يحرتم املتكلم ,وينظر �إليه ,وال يقاطعه).

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�أحدكم � ،أن يتقنه ,الرئي�سة  ،أ
الخرى.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ا�سرتاتيجيات التدري�س و�إدارة ال�صف :التدري�س املبا�رش (�أ�سئلة و�أجوبة) ,التعلم
بالن�شطة  ،التمثيل ولعب أ
أ
الدوار  ،التدريب.
�أحفظ
 تهيئة الطلبة من خالل اال�ستماع �إىل �آيات من القر�آن الكرمي (وقل �أعملوا ف�سريىاهلل عملكم ور�سوله وامل ؤ�منون) من امل�سجل �أو مما يحفظ الطلبة من �آيات �أو
�أحاديث نبوية �رشيفة.
 عر�ض احلديث مكتوب ًا بخط منا�سب على قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية. قراءة احلدث ال�رشيف ومناق�شته. تو�ضيح املعنى العام ،وتف�سري معاين املفردات اجلديدة من خالل ال�ضد و التمثيل�أو و�ضعها يف جملة مفيدة �أو املعنى املرادف.
 تدريب الطلبة على قراءة احلديث ال�رشيف وتعزيز من يحفظ �أو ًال. حتليل احلديث بذكر أالن�سان الذي
الفكار� :أن اهلل � -سبحانه وتعاىل -يحب إ
يتقن عمله ،العمل واجب ،احرتام العمل وحبه.
الجابة عن أ
ال�سئلة.
 تدريب الطلبة على حفظ احلديث جمزءاً ,ثم إ�أ�ستمع �أجيب
 تهيئة البيئة ال�صفية بتوفري أاللوان الرئي�سة و�أدوات الر�سم.
 تهيئة الطلبة من خالل لعبة (اتبع التعليمات) ,وذلك ب أ�ن ي�ستمع الطالب �إىلتعليمات ال تقل عن ثالث ثم ينفذها .مثال ( :اقفز ثالث قفزات ،ام�سح ال�سبورة،
اقر�أ در�س الر�سامة ال�صغرية).
 قراءة الدر�س أ(اللوان) ب�صوت م�سموع غري مرة.
اللوان أ
اللوان الرئي�سة؟ كيف ن�صنع أ
التية  :ما أ
 طرح أال�سئلة آ
الخرى؟ ما �أحب
اللوان �إليك؟ لو �أن اهلل � -سبحانه وتعاىل -مل يخلق أ
أ
اللوان ،فماذا يح�صل؟
 ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (� )6أحفظ ،منوذج ()7�أ�ستمع و�أجيب.
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 تف�سري معاين املفردات اجلديدة من خالل و�ضعها يف جمل مفيدة.التية� :أهمية أ
 حتليل الن�ص �إىل �أحداثه و�أفكاره آاللوان ،مزج
أ
اللوان و �صناعتها.
 يعيد الطلبة رواية �أجزاء من الدر�س بعد اال�ستماع �إليها.الجابة عن أ
ال�سئلة اال�ستماع ,مع احلر�ص على م�شاركة
 إالطلبة جميعهم.
 -تقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم
أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 تدين م�ستوى بع�ض الطلبة يف القراءة. -اخللط بني الهاء والتاء املربوطة.

أ�حفظ  :ح�صتان  -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أذكر ثالث كلمات وردت يف احلديث.� -أر�سم ,على برنامج الر�سم ,يف احلا�سوب �أو يف دفرت الر�سم�,أزهاراً و�ألونها.

�إثراء

الذاعة املدر�سية.
 �ألقي احلديث �أمام الطلبة يف إ �أذكر �أعماال �أتقنتها. �أ�صل كل كلمتني يف ال�سطر أالول مبا ينا�سبها يف ال�سطر الثاين.
الزرق أ
أ
الزرق أ
أ
الحمر أ
أ
والحمر.
وال�صفر.
وال�صفر
أ
الخ�رض.
الربتقايل
البنف�سجي
 �أذكر حديث ًا عن الر�سول � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -يحثنا فيه على العمل.� -أعيد رواية االن�ص بت�سل�سل.

 املالحظة �أداة التقومي� :س ّلم التقدير(� )6أحفظ� )7( ,أ�ستمع و�أجيب.التكامل ا ألفقي

� -صعوبة يف ترتيب �أحداث الن�ص امل�سموع.

 اللغة العربية  :الدرو�س ال�سابقة.ال�سالمية :ال�صف الثاين ,الدر�س ال�سابع ع�رش.
 الرتبية إالول ,الوحدة أ
 الريا�ضيات  :ال�صف أالوىل ,اللون.
 الرتبية املهنية ,ال�صف الثاين ,ال�سالمة يف اللعب  ،ت�شكيالت فنية.التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم

للمع ّلم
 قر�ص مدمج �أو �شفافية �أو لوحة كبرية ،احلا�سوب.للطالب
 -احلا�سوب.

املادة املحو�سبة
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الدر�س الع�شرون

احلا�سوب يف حياتنا ( أ�لفظ  ,أ�ف�سر ,أ��ستوعب)

النتاجات اخلا�صة

 يقر�أ در�س احلا�سوب يف حياتنا قراءة جهرية �صحيحة ومعربة - .يقر�أ م�ستفهم ًا. يقر�أ جملة مراعي ًا الرتقيم - .يلفظ كلمات مظهراً �صوت احلرف امل�ضعف. يحاكي الرتكيب اللغوي (�أ ّما فوائده فكثرية) - .يف�رس املفردات آالتية ( :الدقة ،
ي�ستخدم ،ميادين ،فوائد) - .يتعرف أ
الفكار الواردة يف الدر�س.
 -يذكر ا�ستخدامات احلا�سوب ومكوناته - .ي�ستخدم احلا�سوب ا�ستخدام ًا �صحيح ًا.

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

الدقة  ،ي�ستخدم  ،ميادين ،فوائد  ،معتدل  ،جهاز ،ال�سهولة  ،اجللو�س ،اليوم ،الفوائد.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي ،التدريبات والتمارين ،البطاقات اخلاطفة /التفكري الناقد.
ال�سئلة ,من مثل :هل تف�ضل اللعب أ
 التهيئة :طرح بع�ض أاللكرتونية؟
باللعاب إ
ـ �أي أ
اللعاب تف�ضل ؟ هل متتلك حا�سوب ًا؟ ملاذا ي�ستخدم احلا�سوب؟  -عر�ض
�صورة الدر�س ،و�إبراز عنا�رصها ,وطرح بع�ض أ
ال�سئلة ,من مثل :ماذا ت�شاهد يف
ال�صورة؟ ـ ماذا يفعل أ
الب؟ ـ �صف اجلل�سة ال�صحيحة �أمام احلا�سوب؟
 قراءة املعلم الدر�س قراءة قدوة ملون ًا ال�صوت مبا يتنا�سب وال�سياق والنمطوالرتكيب اللغوي ،مع املتابعة امل�ستمرة النتباه الطلبة لقراءة املعلم.
 تدريب الطلبة على قراءة أالمناط اللغوية وال�صيغ اللفظية من خالل:
الرتكيز على قراءة جمل ا�ستفهامية من الدر�س مراعاة عالمات الرتقيم
يف �أثناء القراءة (النقطتان ،الفا�صلة ،النقطة) �إظهار �صوت احلرف امل�ضعف
خالل لفظ الكلمات امل�ضعفة .حماكاة الرتكيب اللغوي� :أما فوائده فكثرية.
 قراءة الطلبة الدر�س قراءة (حماكاة) ,مع الرتكيز على ما مت تدريب الطلبة عليه �آنف ًا,ومراعاة التقومي التكويني.
 تف�سري معاين املفردات من خالل العمل يف جمموعات. عر�ض كل جمموعة عملها �أمام الطلبة ومناق�شتها ,مع الت�صويب والتعزيز. طرح �أ�سئلة مبا�رشة حول الدر�س,من مثل :ما ا�سم الطفل يف در�س القراءة ؟ ماذا أ�س�ل حممد؟…
 حتليل الدر�س أللفكار الرئي�سة  ،و�إبراز القيم واالجتاهات آ
التية :جماالت ا�ستخدام
احلا�سوب ،مكونات احلا�سوب ،فوائد احلا�سوب ،الطريقة ال�صحيحة ال�ستخدام
احلا�سوب.
 طرح �أ�سئلة تفكري ناقد ,من مثل :هل تتوافر أاللكرتونية للجميع؟ ما
اللعاب إ
ت�رصفه؟
البديل عنها؟ يجل�س �أحمد �أمام احلا�سوب ثالث �ساعات ,فما ر�أيك يف ّ
مباذا تن�صح زمالءك يف �أثناء ا�ستخدام احلا�سوب أ
اللكرتونية؟
واللعاب إ
 -قراءة الطلبة جميعهم الدر�س ،وتنفيذ التدريبات ,مع ا�ستخدام التقومي التكويني واخلتامي.

.

.

. .

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 يتكون احلا�سوب من الوحدات الداخلية آالتية :لوحة املفاتيح ،والف أ�رة ،والكامريا
الرقمية ،وكامريا الويب ،والبطاقة املمغنطة ،واحلرب املمغنط ،والقلم ال�ضوئي،
واملا�سح ال�ضوئي ،وامليكروفون ،وكرة امل�سار ،ولوحات اللم�س  ،وع�صا
الخراج ال�ضوئية،
التوجيه�.أما الوحدات اخلارجية ,فهي الطابعة ,وحدات إ
الخراج ال�صوتية (ال�سماعات).
وحدات إ
ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج (� )1س ّلم التقدير اللفظي ,منوذج ()2
�س ّلم التقدير اللفظي.
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عالج

 �ألفظ الكلمات مظهراً �صوت احلرف امل�ضعف :دقة ،وطني � ،أردينّ.ّ
 �أقرا اجلملتني م�ستفهم ًا ب�صورة معربة :ما فوائد احلا�سوب؟ ما ا�ستخدامات احلا�سوب؟ �أقرا مراعي ًا الرتقيم � :أجاب أالب  :ن�ستخدمه يف الطباعة والر�سم واحل�ساب،
وغريها من أ
العمال املفيدة.
�إثراء

 �أ�ستخرج من الدر�س كلمات حتوي حروف ًا م�ضعفة.مكونات احلا�سوب الداخلية واخلارجية.
� -أذكر ّ

 التقومي املعتمد على أالداء � -س ّلم التقدير اللفظي.
التكامل ا ألفقي

 احلا�سوب ,ال�صف أالول .
 -احلا�سوب ,ال�صف الرابع .

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 كتب احلا�سوب  ،جهاز احلا�سوب.للطالب
 -جهاز احلا�سوب.

املادة املحو�سبة
 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ,معاين الكلمات ,التدريب أالول.
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ,معاين الكلمات ,التدريب الثاين.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �صعوبة يف قراءة أالمناط اللغوية (اال�ستفهام) ب�صور �صوتية معربة. -عدم مراعاة عالمات الرتقيم يف �أثناء القراءة.
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احلا�سوب يف حياتنا ( أ�حلل و أ�ركب)

النتاجات اخلا�صة

 ي�ضع الرمز املنا�سب يف الفراغ ليكون جم ًال تامة.
 يختار الكلمة املنا�سبة من العمود الثاين ليتمم بها املعنى. ي�ضبط �آخر الفعل امل�ضارع.الجابة عن التمارين.
 -يتمثل القيم واالجتاهات الواردة يف �أثناء إ

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات
�إلكرتونية � ،شبكة املعلومات.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي  ،التدريبات والتمارين ،
البطاقات اخلاطفة.
العمل اجلماعي /التعلم التعاوين.
 التهيئة بتكليف الطلبة قراءة فقرات الدر�س بالتناوب ،وطرح بع�ض أال�سئلة ,من مثل :ما
عنوان الدر�س؟ اقرتح �أفكاراً �أخرى للتقليل من خماطر اجللو�س طوي ً
ال �أمام احلا�سوب.
 اذكر ا�سم جهاز �آخر من أاللكرتونية.
الجهزة إ
 حتديد التدريب ،وقراءته ،و�إبراز الهدف منه. كتابة عبارات العمود أالول والعمود الثاين على بطاقات ب أ�لوان خمتلفة ،وعر�ضها على
الطلبة وقراءتها ،وتو�ضيح املعنى العام لها.
 حل املثال أالول �أمام الطلبة بو�ضع الرمز املنا�سب يف الفراغ ،ثم قراءة اجلملة املتكونة,
واحلكم على مدى ترابط جز�أيها ومعناها.
 توزيع بقية �أمثلة التمرين على الطلبة ,وتكليفهم ح ّله على منط املثال ،مع متابعة احللولوت�صويبها.
 كتابة الكلمات آاللكرتونية ،احلا�سوب.
التية على ال�سبورة� :شبكة املعلومات ،الدقة ،إ
س�ال� :أي الكلمات ال�سابقة تنا�سب اجلملة أ
 طرح ال� ؤالوىل يف املعنى؟
الجابة ال�صحيحة( :احلا�سوب) وكتابتها يف الفراغ بالطبا�شري امللونة ،ثم قراءة
 تلقي إاجلملة املتكونة وحماكمتها من حيث املعنى والرتابط.
 توزيع باقي جمل التدريب على جمموعات الطلبة لتكوين جمل تامة املعنى ،وعر�ض�أعمال الطلبة ومناق�شتها مع تقدمي التغذية الراجعة.
 عر�ض املثال :ي�ستخرج احلا�سوب النتائج املطلوبة على بطاقة� ،أو كتابته على ال�سبورةمع تلوين احلرف أ
الخري من الفعل امل�ضارع و�إبراز حركة ال�ضم عليه.
 تكليف الطلبة و�ضع احلركة املنا�سبة (ال�ضم) على احلرف امللون كما يف املثال ،ثم قراءة اجلمل. تكليف الطلبة ا�ستخراج �أفعال مرفوعة من الدر�س وعر�ضها �أمام زمالئهم. غر�س القيم واالجتاهات يف نفو�س الطلبة ,من مثل اجللو�س على نحوٍ معتدل �أماماحلا�سوب  ،و�رشب احلليب لتقوية اجل�سم.
 تنفيذ الطلبة التدريبات يف كتبهم املدر�سية ,وتقدمي امل�ساعدة ملن يحتاجها ,مع املتابعةوالت�صحيح وتقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 عالمة رفع الفعل امل�ضارع ال�صحيح آالخر ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
 عالمة رفع امل�ضارع املعتل آالخر ال�ضمة املقدرة على �آخره.
 عالمة رفع أالفعال اخلم�سة ثبوت النون.
ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج (.)3
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عالج

.

.

 �أ�ضع احلركة املنا�سبة على احلرف امللون. ير�سم الطفل لوحة جميلة .ي�ستيقظ ليث مبكراً .تلعب الطفلة بدميتها. �أ�ستخرج من الدر�س �أفعا ًال م�ضمومة آالخر.

�إثراء

ميز الفعل الذي تظهر على �آخره ال�ضمة من الفعل التي تقدر عليها يف ما ي أ�تي,
 �أ ّو�أر�سمها يف مكانها املنا�سب.
ت أ�كل
ترتدي
ترى
تدر�س
ترعى
تنــــام
 �أكتب فع ًال تظهر عليه ال�ضمة  ،و�آخر تقدر على �آخره ال�ضمة.
 املالحظة � :س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 -اللغة العربية ،ال�صف الثاين ،الكتابة والقراءة.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 -عدم و�ضع احلركة املنا�سبة على �آخر الفعل امل�ضارع.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 -البطاقات.

املادة املحو�سبة

 انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ,معلمي الفا�ضل ,تدريبات القراءة ,التدريب أالول. -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ,تدريبات القراءة ,تدريب 8/2
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الدر�س الع�شرون

احلا�سوب يف حياتنا ( أ�حتدث  ,أ�كتب )

النتاجات اخلا�صة

�أحتدث
 يوجه ن�صيحة لكل من :طفل يجل�س جل�سه غري �صحيحة �أمام احلا�سوب.
طفل يطيل اجللو�س �أمام التلفاز.
طفل يجل�س يف غرفته وقد تبعرثت حاجاته وكتبه من حوله.
يتحدث مبفردات دالة ،ويراعي �آداب احلديث.
�أكتب
 ي�ستخدم عالمتي الرتقيم(؟ ) ، .ا�ستخدام ًا �صحيح ًا. يعيد ترتيب الكلمات املبعرثة ليكون جملة مفيدة  ،ويكتبها. -يت أ�مل ال�صور ويكتب تعليق ًا على كل منها بجملة واحدة.

..
..

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

ال�سئلة أ
التدري�س املبا�رش /أ
والجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي  ،التدريبات
والتمارين  ،البطاقات اخلاطفة.
التحليل والرتكيب .العمل اجلماعي.
�أحتدث
 التهيئة :طرح أال�سئلة آ
التية :ماذا تفعل �إذا ر�أيت �سلوك ًا غري �صحيح؟ كيف تعدل
هذا ال�سلوك ؟ ما أ
ال�سلوب الذي تتبعه إلقناع آ
الخرين بوجهة نظرك؟
 قراءة التدريب ،و�إبراز الهدف منه.وال�صغاء
 تقدمي بع�ض التعليمات ,من مثل  :االلتزام بالوقت املخ�ص�ص للحديث ،إاجليد ،واحرتام �آراء آ
الخرين ،واللغة ال�سلمية ،واجلر�أة والطالقة يف احلديث،
وا�ستثمار ر�صيده الثقايف واملعجمي أ
وال�سلوبي يف حديثه.
 تق�سيم الطلبة ثالث جمموعات :أالوىل تقدم ن�صائح تتفق عليها لطفل يجل�س
جل�سة غري �صحيحة �أمام احلا�سوب ،والثانية تعطي ن�صائح تتفق عليها لطفل يطيل
اجللو�س �أمام التلفاز ،والثالثة توجه ن�صيحة لطفل يجل�س يف غرفته وقد تبعرثت
حاجاته وكتبه من حوله.
 فتح املجال للطلبة للحوار واملناق�شة حول م�ضار هذه ال�سلوكيات ،وعدم االلتزامبهذه الن�صائح ,مع املتابعة وتقدمي التغذية الراجعة.
�أكتب
 التهيئة املنا�سبة باجللو�س ال�صحيح وحت�ضري �أدوات الكتابة. عر�ض عالمتي الرتقيم ( :اال�ستفهام والنقطة) على بطاقة� ،أو كتابتها على ال�سبورةبالطبا�شري امللونة.
 مناق�شة الطلبة يف ا�ستخدامات عالمتي الرتقيم (؟ ) .؛ حيث ت�ستخدم عالمةال� ؤ
س�ال يف نهاية اجلملة اال�ستفهامية ،والنقطة يف نهاية اجلملة.
 توزيع اجلمل أالربعة على جمموعات الطلبة وتكليفهم و�ضع عالمة الرتقيم املنا�سبة
يف الفراغ مع بيان ال�سبب ،ثم قراءة اجلملة مع أ
الداء التعبريي.
 -ملحق (� )1أدوات التقومي  :منوذج ( )4و (.)5
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 كتابة كلمات التمرين الثاين على بطاقات وعر�ضها علىالطلبة وقراءتها ،ثم تكليف الطلبة �إعادة ترتيب الكلمات
املبعرثة لتكوين جملة مفيدة وكتابتها.
 عر�ض ال�صور �أمام الطلبة ،و�إجراء حوار حولها ،ثم تكليفالطلبة كتابة تعليق على كل واحدة منها بجملة مفيدة.
 تنفيذ الطلبة التدريبات يف الكتب املدر�سية ,مع متابعةالت�صحيح ،وتقدمي التغذية الراجعة.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 الرتكيز على نقد ال�سلوك غري ال�صحيح يف الكتابة واملحادثة ،وحماولة ت�صويبه يعدل من �سلوك الطفل ويقّومه.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ

 �ضعف لدى بع�ض الطلبة يف توجيه الن�صائح عدم كتابة عالمات الرتقيم يف مكانها املنا�سب.� -صعوبة يف كتابة تعليق منا�سب على ال�صورة.

أ�حتدث  :ح�صتان  -أ�كتب  :ح�صتان
مراعاة الفروق الفردية

عالج

 �أوجه ن�صيحة لطفل يقرتب من بركة ال�سباحة وحده. اقدم ن�صيحة لطفل يقطع ال�شارع من مكان يزدحم بال�سيارات. �أ�ضع عالمة الرتقيم املنا�سبة يف الفراغ.�أعرب ال�شارع من املكان املخ�ص�ص للم�شاة..........
ما أ
المكنة املنا�سبة للعب..........

�إثراء

 �أكتب تعليق ًا على �صورة ألطفال يلعبون يف ال�شارع. �أكتب تعليق ًا على �صورة ألطفال يلعبون يف احلديقة. �أعطي ن�صيحة لطفل ي�رشب من قناة ماء. املالحظة � :س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

 الرتبية املهنية ,ال�صف أالول ،عادات �صحية  ،العناية بالكتب واملالب�س.
 اللغة العربية ،ال�صف أالول ،التحليل والرتكيب.
ال�سالمية  ،ال�صف الثاين ،النظام.
 الرتبية إالتكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 بطاقات كلمات ،بع�ض ال�صور التي تدل على �سلوك غري �صحيح.للطالب
 -ال�صور.

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س ال�سابع ,تدريبات القراءة ,التدريب 8/8
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الدر�س الع�شرون

احلا�سوب يف حياتنا ( أ�حفظ ,أ��ستمع و أ�جيب)

النتاجات اخلا�صة

�أحفظ
 ي�ستمع لقراءة آاليات الكرمية قراءة جمودة.
 يتعرف معاين املفردات( :علق ،أالكرم ،يعلم).
 يذذكر املعنى العام آلليات الكرمية.
الن�سان.
 يبني �أهمية العلم .وف�ضل اخلالق على إ يحفظ آاليات غيب ًا.
�أ�ستمع و�أجيب
 يتعرف معاين املفردات آالتية :احلقول  ،ينبوع ،بهمة  ،نافع ًا.
 يحلل الن�ص �إىل أالفكار الرئي�سة.
 يعيد رواية الن�ص بت�سل�سل. يتعرف قيمة العمل. -يراعي �آداب اال�ستماع (النظر �إىل املتكلم  ،عدم مقاطعة احلديث.) .

املفاهيم وامل�صطلحات و املفردات

�أحفظ (علق ،أ
الكرم  ،يعلم).
�أ�ستمع و�أجيب :احلقول  ،ينبوع ،بهمة  ،نافع ًا.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإدارة اﻟﺼﻒ

التدري�س املبا�رش /العمل يف الكتاب املدر�سي.
�أحفظ
 عر�ض آبال�صغاء اجليد.
اليات الكرمية على �رشيط م�سجل وتكليف الطلبة إ
 تكليف من يتقن �أحكام التجويد من الطلبة قراءة آاليات الكرمية جمودة.
 مناق�شة الطلبة باملفردات( :علق ،نقطة من الدم) ( أالكرم  ،الكرمي املعطاة).
(يعلم يعرف )
اليات الكرمية ليتم التو�صل �إىل أ
الفكار آ
 مناق�شة الطلبة مب�ضمون آالتية  :اهلل خالق
كل �شيء نزول هذه آ
اليات على �سيدنا حممد عليه الالم حيث كان �أمي ًا ال يقر�أ وال
الن�سان حيث خلق من علقة ،من كرم وف�ضل اهلل علينا نعمة
يكتب ،بداية خلق إ
العلم ،ذكر بع�ض �أدوات الكتابة.
 تدريب الطلبة على حفظ آاليات الكرمية �ضمن جمموعات.
ال�سئلة لتثبيت أ
 �إجابة الطلبة عن أالفكار يف �أذهانهم.
�أ�ستمع و�أجيب
 تهيئة الطلبة بذكر حديث نبوي �رشيف يحث على العمل ويبني قيمته قراءة املعلم الن�ص ب�صوت م�سموع ،و�إعادته عدة مرات �إذا دعت احلاجة . مناق�شة معاين املفردات آالتية( :احلقول ،املزارع) ( ينبوع ،عني) (بهمة ،بن�شاط)
(نافع ًا ،مفيداً).
أ
 حتليل الن�ص �إىل الفكار آالتية :ذهاب �سمرية �إىل املرعى مل�ساعدة والدها ب�صحبة
كلبها الويف ،ك�سل �سمرية يف العمل وعدم حر�صها ،غ�ضب الكلب من �سمرية.
الهمال يف
قرار الكلب والغنم �إعطاء �سمرية در�س ًا نافع ًا ،معرفة �سمرية نتيجة إ
 -ملحق (� )1أدوات التقومي :منوذج ( )6و (.)7
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العمل وتعلمها در�س ًا مفيداً وذلك مب�شاركة جميع الطلبة.
 متابعة انتباه الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س مع الت�صويب والتعزيز. تكليف الطلبة �إعادة رواية الن�ص بت�سل�سل. طرح � ؤس�ال تفكري ناقد .ما ر�أيك يف ت�رصف كل من :
�أ  -الكلب والغنم .ب� -سمرية؟

معلومات �إ�ضافية للمعلم

 تعليم الطلبة بع�ض الدرو�س بطريقة غري مبا�رشة وعلى �أل�سنةاحليوانات ي�شوقهم للتعلم ،ويزيد من دافعيتهم نحوه.
 �أبحث يف الدر�س عن كلمات منونة بتنوين ال�ضم ،و�أكتبهابتنوين الفتح ،مع �إجراء ما يلزم.

أ�حفظ  :ح�صتان -أ��ستمع و أ�جيب  :ح�صة واحدة
مراعاة الفروق الفردية
عالج

 �أ�ستخرج من آالية الكرمية كلمة مبعنى �أوجد.
 �أجيب عن ال� ؤالن�سان؟
س�ال :ماذا علم اهلل إ
� -أذكر ماذا كانت �سمرية تعمل عندما كانت تذهب �إىل احلقل.

�إثراء

 �أقر�أ آاليات الكرمية غيب ًا مع مراعاة �أحكام التجويد.
 �أذكر اجلملة أالخرية يف ن�ص اال�ستماع.
� -أقر�أ ق�صة �أمام زمالئي تتحدث عن العمل بهمة وعدم الك�سل ،و�أناق�شهم فيها.

 املالحظة � :س ّلم التقدير.التكامل ا ألفقي

ال�سالمية� ,سورة العلق.
 -مع الرتبية إ

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التع ّلم
للمع ّلم
 ق�ص�ص أالطفال ،كتب احلديث النبوي ال�رشيف.
للطالب
 -الق�ص�ص .

املادة املحو�سبة
 -انظر �إىل حو�سبة الدر�س اخلام�س ع�رش ,اال�ستماع.

أﺧﻄﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ
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ملحق

1

�أدوات ال َّتقومي

ملحق ()1

أ�قر أ�

منوذج ()1
التفكري الناقد
ا�سرتاتيجية التقومي
املالحظة� :س ّلم التقدير.

املعيار
يحدد الفكرة العامة يف الدر�س
يربط مع جتاربه ال�سابقة
يحدد امل�شكلة ويعرفها
يبني وجهة نظره
يحدد اخلط أ� املوجود
يبني احلل املمكن
يقدم بدائل جديدة
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ممتاز

جيد

مقبول

�ضعيف

ملحق ()1

القراءة والتدريبات

منوذج ()2

يتم تقييم الطلبة من خالل ا�سرتاتيجية أ
الداء با�ستخدام �س ّلم التقدير اللفظي
الرقم

املعايري

ممتاز

جيد جداً

جيد

بحاجة �إىل حت�سني

1

يعرب �شفوي ًا بجمل عما ي�شاهده يف �صورة
الدر�س

�أربع جمل

ثالث جمل

جملتني

جملة واحدة

2

يقر�أ الدر�س قراءة �صحيحة.

كامال ً

بع�ض الفقرات

فقرة واحدة

بع�ض اجلمل

3

يقر�أ الدر�س ملون ًا يف �صوته (مراعي ًا
أ
ال�ساليب اللغوية من مثل :التعجب،
اال�ستفهام ،النداء)

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

4

يلفظ كلمات مراعي ًا التنوين

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

5

ي�ضبط �أواخر الكلمات

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

6

يراعي ال�رسعة املنا�سبة يف القراءة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

7

يتوقف يف املكان املنا�سب ويراعي
موا�ضع الوقف

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

8

يف�رس معاين املفردات الواردة يف الدر�س

أ
الفكار الرئي�سة
والفرعية

الرئي�سة

الفرعية

بع�ض أ
الفكار

9

يتعرف أ
الفكار الواردة يف الدر�س

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

10

يثق بنف�سه وال يرتدد

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

11

يقدر املعلم

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

12

يتوا�صل مع زمالئه باحرتام

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً

13

يحافظ على ممتلكات املدر�سة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

نادراً
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ملحق ()1

أ�حلل و أ�ر ّكب

منوذج ()3

يتم تقييم الطلبة من خالل ا�سرتاتيجية أ
الداء با�ستخدام �س ّلم التقدير اللفظي

1

2

3

الرقم
1

يقر�أ الكلمات قراءة �صحيحة

ثالث كلمات

كلمتني

كلمة واحدة

2

يحلل الكلمات �إىل حروف ومقاطع

ثالث كلمات

كلمتني

كلمة واحدة

3

يركب من احلروف واملقاطع كلمات

 5ـــ 6
كلمات

3ــــ4
كلمات

كلمتان ف أ�قل

4

يكمل الناق�ص من اجلملة بالكلمة املنا�سبة للمفهوم

ثالث جمل

جملتني

جملة واحدة

5

يركب من الكلمات جملة مفيدة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

6

يكتب يف املكان املحدد بخط وا�ضح

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

7

يكتب ب�رسعة منا�سبة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

8

يراعي املحافظة على نظافة الكتاب

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

184
4

املعايري

ملحق ()1

أ�حتدث

منوذج ()4
اال�سرتاتيجية  :التقومي املعتمد على املالحظة
أ
الداة � :س ّلم التقدير
معايري التقييم

الرقم
1

ميتلك مهارة التحدث بلغة �سليمة.

2

يت�صف باجلر�أة والطالقة احلديث.

3

يوظف معلومات وحقائق يف تعبريه ال�شفوي

4

يراعي �آداب احلديث.

5

يقدم حال منا�سب ًا للم�شكلة املطروحة.

6

يطرح �أفكاراً منظمة ومنا�سبة

7

يربر احلل املقدم يف �أثناء النقا�ش واحلوار

8

ينهي حديثه �ضمن الوقت املحدد.

9

يقنع آ
الخرين باحلل املقدم.

10

ال�شارات غري اللفظية على نحو منا�سب
ي�ستخدم إ

ممتاز

جيد جداً

جيد

بحاجة �إىل حت�سني
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ملحق ()1

أ�كتب

منوذج ()5
ا�سرتاتيجية التقومي  :املالحظة
أ
الداة� :س َّلم التقدير لتقومي �أداء الطلبة يف مهارة الكتابة
الدر�س الثالث � /أ�سناين البي�ضاء املو�ضوع� :أكتب

أ
الداء

الرقم
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1

يختار الكلمة املنا�سبة وي�ضعها يف الفراغ

2

يكتب الكلمات املنا�سبة كتابة �صحيحة ووا�ضحة

3

ي�ستخرج من الدر�س كلمات تنتهي بتاء مب�سوطة

4

مييز التاء املب�سوطة

5

يكتب التاء املب�سوطة

6

يربط بني جملتني ب أ�داة الربط (ثم)

7

يحافظ على النظافة والرتتيب يف كتابته

8

يراعي الزمن املحدد له يف الكتابة

9

ميتلك �أدوات الكتابة اخلا�صة به

التقدير
ممتاز

جيد

مقبول

بحاجة �إىل
حت�سني

ملحق ()1

أ�حفظ و أ�ن�شد

منوذج ()6

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة
�أداة التقومي� :س ّلم التقدير
الدر�س الثالث � /أ�سناين البي�ضاء املهارة� :أحفظ  /املو�ضوع �أحب �أ�سناين

الرقم

أ
الداء

1

ين�شد مع زمالئه الن�شيد ملحن ًا

2

يذكر فائدة أ
ال�سنان

3

يذكر كيف يحافظ على �أ�سنانه

4

يعرف معاين املفردات اجلديدة

5

يحفظ الن�شيد غيب ًا

6

يلقي الن�شيد �أمام زمالئه

7

يرفع �صوته ح�سب املعنى

التقدير
ممتاز

جيد

مقبول

بحاجة �إىل
حت�سني
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ملحق ()1

أ��ستمع و أ�جيب

منوذج ()7
اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على املالحظة
أ
الداة � :س ّلم التقدير.

الرقم
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معايري التقييم

1

ي�صغي الطالب لقراءة املعلم

2

يت أ�ثر بحركات القارئ

3

يف�رس املفردات والرتاكيب

4

يتذكر م�ضمون الن�ص

5

يرتب املعلومات التي ا�ستمع �إليها

6

يناق�ش ما ي�سمعه

7

يكون ر�أيا معل ً
ال

8

ي�صدر �أحكام ًا مو�ضوعية

9

نحو مب�سط
يتعرف عنا�رص اجلمال على ٍ

10

مييز أ
ال�سباب من النتائج

ممتاز

جيد جداً

جيد

بحاجة �إىل
حت�سني

ملحق ()1

أ��ستمع و أ�جيب

منوذج ()8
حل امل�شكلة
ا�سرتاتيجية التقومي:
املالحظة � :سلم التقدير.

املعيار

الرقم
1

يحدد الفكرة العامة يف الدر�س

2

يربط مع جتاربه ال�سابقة

3

يحدد امل�شكلة ويعرب عنها

4

يبحث عن احلل (يقرتح البدائل املمكنة)

5

يجرب احلل (الت أ�كد من �صحته )

6

يعمم احلل

ممتاز

جيد

مقبول

�ضعيف
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ملحق

٢

�أوراق العمل

ملحق ()2

أ�حلل و أ�ر ّكب

ورقة عمل ()1
النتاج

 1يولف بني الكلمات آالتية ليكون جم ً
ال �صحيحة:
ماجد� ،أوالده� ،إىل ,رافق  ،ال�سوق
العطلة ،عن  ،ال�صيفية ،التالميذ  ،حتدث.
 2يكتب ال�صور املمكنة للجملة آالتية:
التقي ماجد �أ�صدقاءه.

الوقت املحدد :خم�س دقائق.
املطلوب

 1من خالل العمل يف جمموعات ،و ّلف بني الكلمات آالتية لتكوين جمل �صحيحة ،ثم �أعر�ض احلل �أمام زمالئك:

ماجد

العطلة

�أوالده

عن

�إىل

رافق

ال�صيفية

التالميذ

ال�سوق

حتدث

 2من خالل العمل يف جمموعات ،اكتب ال�صور املمكنة للجملة آالتية ،ثم اعر�ض احلل �أمام زمالئك :التقى ماجد �أ�صدقاءه.
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ملحق ()2

أ�حلل و أ�ر ّكب

ورقة عمل ()2
النتاج

 1يتعرف الكلمات التي ت�شتمل على حرف الطاء. 2-يتعرف املكان املنا�سب لل�شدة.

الوقت املحدد :خم�س دقائق.
املطلوب
 - 1من خالل العمل يف جمموعات ،ار�سم دائرة حول الكلمة التي ت�شتمل على حرف الطاء ،ثم اعر�ض احلل �أمام زمالئك:

الن�سان
ال�سهر الطويل ي�رض إ
طبخ الطعام يقتل اجلراثيم
الطعام يزود اجل�سم بالطاقة
 2-من خالل العمل يف جمموعات� ،ضع ال�شدة يف مكانها املنا�سب ،ثم اعر�ض احلل �أمام زمالئك:

�أ�شعة ال�شم�س مفيدة لنا
النظافة تقينا من أ
المرا�ض
النوم باكراً يريح اجل�سم
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ملحق ()2
ورقة عمل ()3

أ�حلل و أ�ر ّكب

النتاج

 -يكون من الكلمات (م�صباح ،نح�سن  ،نعمة ،نقمة) كلمات جديدة بحذف حرف منها.

الوقت املحدد :خم�س دقائق.
املطلوب

 -من خالل العمل يف جمموعات ،احذف حرف ًا من كل كلمة ال�ستخراج كلمة جديدة حتمل معنى الذي بني القو�سني ،ثم اعر�ض احلل �أمام زمالئك:

م�صباح (�أول النهار)
نح�سن ( ا�سم �إن�سان)
نعمة (�أحد أ
القارب)
نقمة (�أعلى اجلبل )
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�إطار نظري يف
ا�سرتاتيجيات التدري�س
و�أدوات التقومي

�إطار نظري يف

�أخي املعلم� /أختي املعلمة

ا�سرتاجتيات التدري�س و�أدوات التقومي

الجراءات التي يقوم بها املعلم واملتعلم بغية حتقيق نتاجات التعلم املرجوة .وت�ستند هذه اال�سرتاتيجية
ّ
تعد ا�سرتاتيجية التدري�س خطة ت�صف إ
يف �أ�سا�سها �إىل مناذج ونظريات ت�سمى نظريات التعلم ,وهذه ت�صنف �إىل ثالث مدار�س رئي�سة هي :ال�سلوكية واملعرفية واالجتماعية.
وخالل ال�سنوات أ
الخرية زاد االهتمام باال�سرتاتيجيات املعرفية واالجتماعية على ح�ساب اال�سرتاتيجيات ال�سلوكية التي كانت م�سيطرة
على حقول الرتبية خالل العقود املا�ضية .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل زيادة االهتمام بتعليم الطلبة طريقة احل�صول على املعرفة وتنمية �أمناط
التفكري املختلفة لديهم� .أكرث من حت�صيل املعرفة نف�سها.
�إن التنويع يف ا�سرتاتيجات التدري�س التي ت�ستخدمها مع طالبك من � أش�نه �أن يك�رس النمط اململ الذي تفر�ضه طريقة التدري�س التقليدية يف
نظر الكثري من الطلبة ،فالطريقة التقليدية ترتكز على دور ن�شط للمعلم وتغفل دور الطالب كعن�رص فاعل يف عملية التعلم ،يف حني �أن االجتاهات
الرتبوية احلديثة تركز على �أن الطالب هو املحور الرئي�س لعملية التعلم والتعليم ويجب �أن يكون له الدور أ
الكرب يف هذه العملية .وعلى العموم,
ف إ�ن على املعلم الذي يود ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ف ّعالة يف تدري�س طالبه �أن يراعي االعتبارات آ
التية:
 1التعلم هو ن�شاط يقوم به املتعلم ولي�س املعلم. 2التعلم كمفهوم يرتبط باخلربة. 3يجب �أن جتيب ا�سرتاتيجية التدري�س امل�ستخدمة عن أال�سئلة آ
التية:
كيف �س أ�علم؟ ماذا �س أ�علم؟ متى �س أ�علم؟
 4يجب �أن ت�شمل اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة عنا�رص العملية التعليمية جميعها والعالقات بينها. 5ينبغي �أ�إن تتوافق ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة مع املرحلة التي مير بها الطالب واملوقف التعليمي.نحو مطلق .ويف ما ي أ�تي و�صف لال�سرتاتيجيات التي تبنتها
	6ال توجد ا�سرتاتيجية تدري�سية �أف�ضل من غريها يف املواقف التعلمية جميعها على ٍخطة التطوير الرتبوي نحو االقت�صاد املعريف ()ERFKI
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�إطار نظري يف

�أوالً :ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش

نحو �أ�سا�سي يف تقدمي املعرفة أ
بال�شكال جميعها
يق�صد بالتدري�س املبا�رش ذلك النوع من التدري�س الذي يعتمد على دور املعلم على ٍ
جاهزة لطالبه ,ويو�صف تعلم الطلبة وفق هذا أ
ال�سلوب ب أ�نه تعلم ا�ستقبايل ،حيث يكون املتعلم م�ستقب ً
ال.
وال يعني ذلك كله �أن هذه اال�سرتاتيجية غري مقبولة �أو غري ف ّعالة ،ففي الواقع يجب التمييز بني التدري�س املبا�رش اجليد والتدري�س املبا�رش
الرديء � ،إذ �إن التدري�س املبا�رش اجليد يحقق نتائج جيدة ،ويكون �أف�ضل الطرق املمكنة يف بع�ض الظروف ,من مثل �أن يكون عدد الطلبة كبرياً
جداً يف ال�صف �أو �إذا كان الزمن املخ�ص�ص للتدري�س �ضيق ًا.
ومن أ
المثلة على طرق التدري�س املبا�رشة.
 املحا�رضة �ضيف زائر	�أ�سئلة و�إجابات حلقة البحث -البطاقات اخلطافة.

 العر�ض التو�ضيحي.	�أوراق العلم.	�أن�شطة القراءة املبا�رشة. العمل يف الكتاب املدر�سي. -التدريبات والتمارين.

وحتى يكون التدري�س املبا�رش جيداً ,يجب على املعلم مراعاة أ
المور آ
التية:
وال�ساليب أ
 -1التخطيط املحكم للدر�س ,وي�شمل ذلك حتديد النتاجات اخلا�صة أ
والدوات الالزمة.
 -2ربط التعلم احلايل للطلبة بالتعلم ال�سابق وخرباتهم ال�سابقة.
 -3التكيف مع الظروف التي تطر�أ يف ال�صف ،ك أ�ن يعدل املعلم يف �سري احل�صة عند وجود �سبب يقت�ضي ذلك.
 -4االهتمام بالتقومي ب أ�نواعه املختلفة.
 -5الرتكيز على التعلم ذي املعنى.
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ثانياً  :ا�سرتاتيجية التدري�س القائمة على حل امل�شكالت واال�ستق�صاء

يق�صد باال�ستق�صاء البحث عن املعرفة واملعلومات واحلقائق من خالل طرح أ
نحو طبيعي بدافع
الن�سان اال�ستق�صاء على ٍ
ال�سئلة ،وميار�س إ
الف�ضول وحب اال�ستطالع ،ويتمثل الهدف العام لال�ستق�صاء يف م�ساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكري ال�رضورية إلثارة أ
ال�سئلة والبحث
عن �إجابات تلبي حاجات الف�ضول وحب اال�ستطالع لديهم.
واال�ستق�صاء يف جمال الرتبية يكت�سب �أهمية كبرية؛ ألنه يعد الطالب �إعداداً ميكنه من مواجهة احلياة وم�شكالتها وفهم متغرياتها ب�صورة
�صحيحة ،خ�صو�ص ًا يف ع�رص االنفجار املعريف الذي نعي�شه آ
الن.

خطوات ا�سرتاتيجية التعليم القائمة على اال�ستق�صاء

 -1يف�ضل �أن يبد�أ املعلم بعر�ض م�شكلة تثري ت�سا ؤ�الت وحتتمل �إجابات خمتلفة بالن�سبة للطلبة.
نحو �صحيح ,ف إ�ن على
 -2يبد�أ الطلبة بطرح �أ�سئلة ت�ساعدهم على جمع معلومات حول امل�شكلة .و�إذا مل يتمكن الطلبة من فعل ذلك على ٍ
املعلم  -حينئذٍ  -م�ساعدة طلبته على تطوير فر�ضيات تتعلق بامل�شكلة.
 -3م�ساعدة الطلبة على عمل �إجراءات تقوميية أل�سئلتهم املطروحة.
الكرث فائدة من بني أ
ال�سئلة أ
 -4تدريب الطلبة على حتديد أ
ال�سئلة التي مت طرحها.

دور املعلم يف ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء

 -1خمطط :يختار املعلم املواقف التعليمية التي ت�صلح للتدريب على اال�ستق�صاء.
 -2م�سهل :يعمل على تهيئة البيئة ال�صفية.
 -3مثري  :يثري دافعية الطلبة نحو التعلم و�إثارة الت�سا ؤ�الت.
 -4حماور :يناق�ش الطلبة يف ت�سا ؤ�التهم حماو ًال توجيههم �إىل مزيد من أ
ال�سئلة.
نحو مبا�رش �أو من خالل توجيههم �إىل امل�صادر التي ت�ساعدهم على
 -5م�ستجيب :ي�ساعد الطالب يف احل�صول على �إجابات لت�سا ؤ�التهم على ٍ
حتقيق ذلك.
تعتمد الكثري من ا�سرتاتيجيات التدري�س على املواقف التي تدعى م�شكالت ,من مثل ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء وا�سرتاتيجية التعلم البنائي،
فما امل�شكلة؟
امل�شكلة :موقف جديد ومميز يواجه الفرد وال يكون لديه حل جاهز يف حينه.

وعرف �أخرون امل�شكلة ب�أنها موقف يتميز مبا ي�أتي:
ّ

 -1يحتاج ال�شخ�ص الذي يقوم ب أ�داء هذا املوقف �إىل �إيجاد حل.
	-2ال ميلك ال�شخ�ص �إجراء جاهزاً متاح ًا إليجاد احلل.
 -3يجري ال�شخ�ص حماولة إليجاد احلل.

وطريقة حل امل�شكالت هي �أقرب �إىل �أ�سلوب التفكري بطريقة علمية حني تواجهه م�شكلة ما  ،وهذا مير باملراحل ا آلتية يف معظم أ
الحيان:

1
2
3
4
5
6

-
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�إثارة امل�شكلة وال�شعور بها.
جمع املعلومات والبيانات املت�صلة بامل�شكلة.
حتديد امل�شكلة وا�ستيعاب طبيعتها ومكوناتها.
و�ضع احللول املحتملة.
و�ضع معايري الختيار احلل أ
الن�سب.
اختبار �صحة احللول املقرتحة واختيار احلل أ
الن�سب.
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 - 7و�ضع خطة؛ لتنفيذ احلل.
 - 8تنفيذ احلل (اتخاذ القرار).
 - 9تعميم النتائج

دور املعلم يف ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت

� 1أن يكون املعلم نف�سه قادراً على توظيف ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت ملم ًا باملبادئ أوال�س�س الالزمة لتوظيفها.
� 2أن يكون املعلم قادراً على حتديد أالهداف التعليمية لكل خطوة من خطوات ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت.
ويتحداهم ,لذا ينبغي �أن تكون من النوع الذي ي�ستثني التلقني �أ�سلوب ًاحللها.
� 3أن تكون امل�شكلة من النوع الذي ي�ستثري الطلبةّ
 4ا�ستخدام املعلم طريقة منا�سبة لتقومي تعلم الطلبة ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت ،ألن كثرياً من العمليات التي يجريها الطلبة يف �أثناء تعلم حلامل�شكالت غري قابلة للمالحظة والتقومي.
� 5رضورة ت أ�كد املعلم من و�ضوح املتطلبات أال�سا�سية حلل امل�شكالت قبل ال�رشوع يف تعلمها .ك أ�ن يت أ�كد من �إتقان الطلبة للمفاهيم واملبادئ
أ
ال�سا�س التي يحتاجونها يف الت�صدي للم�شكلة املطروحة للحل.
 6تنظيم الوقت التعليمي لتوفري فر�ص التدريب املنا�سب.�إن ا�سرتاتيجيات اال�ستق�صاء وحل امل�شكالت تعد من اال�سرتاتيجيات املميزة يف التدري�س ،التي جتاوبت مع مبد�أ كيفية التعلم مقابل ماهية
التعلم .وتتتداخل العالقة بني اال�ستق�صاء وحل امل�شكالت ,حتى �إن البع�ض ي�ستخدمها للداللة على ال�شيء نف�سه� ،إال �أنها حتمل دالالت خمتلفة
بني حل امل�شكالت والعمل اال�ستق�صائي كن�شاطني منف�صلني� ,إذ يكمن الفرق يف كون حل امل�شكالت يتطلب من الطلبة الو�صول �إىل جمموعة
نحو �أكرب .ويهتم �أكرث بالعمليات ,ويكون اهتمامه يف
�أهداف واحل�صول على حل �صحيح ,يف حني �أن العمل اال�ستق�صائي مفتوح النهاية على ٍ
نحو �أقل.
احل�صول على اجلواب ال�صحيح على ٍ

ثالثاً :ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين)

التعلم التعاوين هو ا�سرتاتيجية يعمل الطلبة بو�ساطتها ب�شكل جمموعات تتكون كل منها من �أربعة �إىل �ستة من الطلبة من خمتلف امل�ستويات،
يقومون بالعمل �سوي ًا ويتعلمون من بع�ضهم لتحقيق الهدف التعليمي امل�شرتك الذي ر�سمه املعلم ،بحيث يتم التناف�س بني املجموعات والتعاون
بني �أفراد املجموعة الواحدة.
العنا�رص أ
ال�سا�سية للتعلم التعاوين:
اليجابي
 -1االعتماد املتبادل إ
ويعني �شعور كل طالب باحلاجة �إىل بقية زمالئه ،فالنجاح والف�شل يرتبطان بنجاح �أي عن�رص من عنا�رص املجموعة �أو ف�شله ،وميكن حتقيق
هذا ال�شعور من خالل توزيع أ
الدوار على �أفراد املجموعة ,وكذلك من خالل التقييم اجلماعي ألفراد املجموعة الواحدة.
 -2امل�س ؤ�ولية الفردية وامل�س ؤ�ولية الزمرية
من ال�رضوري �أن ي�شعر كل فرد مب�س ؤ�ولية فردية؛ وذلك ألن لكل فرد يف املجموعة جزءاً وا�ضح ًا وحمدداً من العمل ,وكذلك عليه �أن
ي�شعر مب�س ؤ�ولية جتاه التقومي الفردي ,و مب�س ؤ�ولية زمرية؛ ألن �أداء �أي فرد يف املجموعة ي ؤ�ثر �إيجاب ًا �أو �سلب ًا على بقية أ
الفراد ،وال يعني ذلك
التطفل �أو ال�سيطرة على عمل بقية أ
الفراد.
 -3التفاعل املعزز وجهاً لوجه
يكمل عمل آ
الخرين ،ويف النهاية ف إ�ن جمموعة �أعمال �أفراد املجموعة ت�شكل عم ً
م�شرتكا،
ال و�إجنازًا
ً
�إن عمل كل فرد من �أفراد املجموعة ّ
وهذا يقت�ضي بال�رضورة ح�صول نقا�شات وتفاعالت لفظية و�إبداء �آراء من �أجل الو�صول �إىل �صيغة نهائية؛ لتقدمي نتائج عمل املجموعة.
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 -4املهارات ال�شخ�صية والزمرية
�إ�ضافة �إىل حتقيق النتاجات التعلمية ،ف إ�ن الطلبة من خالل طريقة العمل يف جمموعات يتعلمون مهارات اجتماعية خمتلفة ,من مثل اال�ستماع
الخرين وطرق املناق�شة واحلوار وتقبل آ
�إىل آ
الخرين واتخاذ القرارت.

دور املعلم يف التعلم التعاوين

�إن دور املعلم يف هذه اال�سرتاتيجية هو املخطط والنا�صح وامل�ست�شار ,وهو ناقد حميم يقود ويعك�س جتربة املجموعات ويوجهها.
وي�شتمل دور املعلم يف املجموعات التعلمية التعاونية الر�سمية على �أربعة �أجزاء ،هي:

 - 1التخطيط

حيث يختار املعلم النتاجات التعلمية املراد حتقيقها ،ويقوم بتحديد عدد املجموعات وتعيني �أفراد كل جمموعة ،كما يقوم ب إ�عداد املواد
التعليمية الالزمة ،ويحدد أ
الدوار املختلفة لعنا�رص املجموعة.

 - 2الت�أكد من �أن املجموعات تعمل على نح ٍو تعاوين

ويتم ذلك من خالل بناء امل�س ؤ�ولية الفردية وامل�س ؤ�ولية اجلماعية ومالحظة النقا�شات والتفاعالت اللفظية بني �أفراد املجموعة.

 - 3تفقد عمل املجموعات

وهنا يقوم املعلم بالتجوال بني املجموعات يف �أثناء ان�شغالهم بالعمل على مهماتهم ,ويت أ�كد من توافر امل�صادر الالزمة للتعلم  ،ويقوم
بتقدمي بع�ض أ
تقدمه.
الفكار امل�ساعدة وت�صحيح �سري العمل �إذا انحرف عن حتقيق هدفه �أو �إذا واجهته م�شكلة تعيق ّ

 - 4التقييم واملعاجلة

حني تقوم املجموعات بعر�ض نتائج عملها ،ميكن للمعلم معاجلة بع�ض اجلوانب املتعلقة بهذه النتائج ،كما يقوم بالتعليق على اجلوانب
املتعلقة باملهارات التعاونية لدى �أفراد املجموعة� ،إ�ضافة �إىل قيامة بتقيم �أداء املجموعات من �أجل بث روح التناف�س بينها ،وميكنه ا�ستخدام
�أدوات تقومي خمتلفة لهذه الغاية ,من مثل االختبارات الفردية �أو قوائم ال�شطب �أو �سالمل التقدير �أو غريها.

رابعاً  :ا�سرتاتيجية التعلم من خالل أ
الن�شطة

التعلم من خالل أ
الن�شطة هو التعلم الذي يقوم من خالل تنفيذ الطالب لن�شاط مق�صود وهادف وخمطط له .ويتميز التعلم بهذه اال�سرتاتيجية
بال�ضافة �إىل تعزيز اال�ستقاللية والتعلم التعاوين .وميكن لهذا النمط من التعليم �أن ي�شجع
بتوفري الفر�ص احلياتية احلقيقية للطلبة للتعلم الذاتي ,إ
الطلبة على حتمل م�س ؤ�ولية تعلمهم.
ومتثل أ
الن�شطة عن�رصاً رئي�س ًا من عنا�رص املنهاج ,ويق�صد بها" اجلهد العقلي �أو البدين الذي يبذله املتعلم (�أو املعلم) من �أجل بلوغ نتاج ما,
وهذا ي�شري �إىل �أن للن�شاط م�ضمون وخطة ي�سري عليهما ,وله نتاج ي�سعى �إىل حتقيقه ،وهو بحاجة �إىل تقومي ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق النتاج
املراد بلوغه.
وت�شجع ا�سرتاتيجيات التعلم القائم على أ
لل�سهام يف تعلم
الن�شطة الطلبة على التعلم من خالل العمل وتوفري فر�ص حياتية حقيقة لهم إ
نحو عميق .وت�شمل ا�سرتاتيجيات
موجه ذاتي ًا .وميكن ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجية لتفح�ص و�ضع غري م أ�لوف �أو ال�ستك�شاف مو�ضوع ما على ٍ
التعلم القائم على أ
الن�شطة ما ي أ�تي:
 املناظرة أاللعاب
 -املناق�شة �ضمن فريق
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 الرواية. -الدرا�سة امل�سحية.

دور املعلم
12345-

ا�سرتاجتيات التدري�س و�أدوات التقومي
 زيارة ميدانية. تقدمي عرو�ض �شفوية. التدريب التعلم من خالل امل�شاريع. -التدوير .CAROUSEL

يحدد نتاجات التعلم.
يخطط أ
للن�شطة والفعاليات املتنوعة.
يراقب نتائج تعلم الطلبة با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تقومي ومعايري ت�سجيل منا�سبة.
يدعم الطلبة وي�شجعهم.
ي�شجع على التعاون خالل تنفيذ أ
الن�شطة.

خام�ساً  :التفكري الناقد

الراء يف �ضوء املعرفة ال�سابقة لدى أ
يعرف التفكري الناقد ب أ�نه التوقف امل ؤ�قت عند االحكام امل�سبقة �أو ال�شك ال�صحيح ومتحي�ص آ
الفراد
وتكوين ا�ستنتاجات جديدة بناء على هذه املعرفة.
أ
نحو تلقائي لديهم مع منوهم الطبيعي ,بل �إن التفكري
فالطفال ال يولدون ولديهم القدرة على التفكري الناقد ,وهذه القدرة تتطور على ٍ
الناقد يتم تعليمه .ويت�ضمن هذا التفكري جمموعة كبرية من املهارات ,ويف ما ي أ�تي بع�ض منها.
 1متييز احلقائق الثابتة التي ميكن �إثباتها �أو التحقق من �صحتها من االدعاءات الذاتية �أو الزعم : 2حتديد الت�شابهات واالختالفات بني موقفني �أو فكرتني حول ق�ضية ما 3حتديد م�صداقية م�صادر املعلومات ومراجعها. 4التمييز بني اال�ستدالل والتربير.تعرف االدعاءات �أو الرباهني واحلجج الغام�ضة.
ّ 5 6تطبيق مهارات حل امل�شكالت التي تعلمها يف مواقف �سابقة. 7حتديد املغالطات املنطقية (اال�ستنتاجات اخلاطئة).تعرف �أوجه التناق�ض �أو عدم االت�ساق يف م�سار عملية االنتقال من املقدمة �أو الوقائع ,وحتديد درجة القوة يف الربهان �أو االدعاء.
ّ 8-

�أهمية التفكري الناقد
1234-

يعد التفكري الناقد �أحد ال�رضورات التي يقت�ضيها الع�رص الذي نعي�ش فيه ,حيث تفجر املعرفة وتنوع م�صادرها.
ي�ساعد املتعلم على انتقاء مفاهيمه ومهاراته وخرباته ,فال يقبل �أي معرفة دون �إخ�ضاعها �إىل هذا املعيار.
والقناع.
يتعلم الطالب من خالل التفكري الناطق مهارات التفكري املنطقي ،حيث احلجة إ
و�سيلة لتدريب العقل على �أمناط تفكري متعددة و�صو ًال �إىل حل امل�شكالت.

دور املعلم يف تعليم التفكري الناقد

 1يختار املعلم مفاهيم وق�ضايا ال يوجد اتفاق ب� أش�نها (منا�سبة للتدريب على التفكري الناقد).نحو مبا�رش (وهي ت�شمل اال�ستقراء واال�ستنتاج والتحقق والتلخي�ص وغريها).
 2-يعلم ا�سرتاتيجيات التفكري على ٍ
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يدرب الطلبة على مهارات التفكري املختلفة ,من خالل التفكري �أمامهم ب�صوت مرتفع.
يوفر الوقت املنا�سب للتفكري خالل احل�صة الدرا�سية ,وال ي�ست أ�ثر بالوقت كام ً
ال.
يوفر فر�ص ًا منا�سبة للطلبة ل�رشح �أفكارهم وتقدمي م�سوغاتهم.
ي�ستخدم الر�سومات البيانية واخلرائط واجلداول البيانية واملنظمات الب�رصية يف التعلم ,حتى يرى الطلبة عرو�ضها مرئية.
يعر�ض �أمثلة لوجهات نظر متنوعة حول ق�ضية معينة ،ويبني امل�سوغات لكل منها.
يحرتم �أفكار الطلبة املتنوعة بامل�ستويات جميعها.

�أوال :قائمة الر�صد

�أدوات التقومي

تعريفها
هي قائمة أ
الفعال /ال�سلوكيات التي ير�صدها املعلم �أو الطالب يف �أثناء تنفيذ الطالب ملهمة �أو مهارة تعليمية .وت�سمى �أحيان ًا قائمة ال�شطب.
الفعال (معلم ًا �أو طالب ًا) بر�صد اال�ستجابات على فقراتها باختيار �أحد التقديرين من بني أ
ويقوم ال�شخ�ص الذي ير�صد هذه أ
الزواج آ
التية
(على �سبيل املثال):
�صح �أو خط أ�
نعم �أو ال
موافق �أو غري موافق

ُمر� ٍض �أو غري ُمر� ٍض
غالب ًا �أو نادراً.
منا�سب �أو غري منا�سب

وال تعطى فقرات هذه أ
الداة تدريج ًا (عالمة) يف �أثناء عملية املالحظة ،وتعد من �أ�سهل �أدوات التقومي من حيث �إعدادها وتنفيذها
وت�صحيحها ،وميكن للطلبة �أنف�سهم فهمها والتعامل معها ب�سهولة وكفاءة عالية.
وللت أ�كد من فعالية هذه أ
الداة ميكن تطبيقها �أكرث من مرة واحدة ،بحيث ميكن �إ�صدار حكم �صحيح على �أداء املتعلم.

خطوات �إعدادها

 1حتليل املحتوى لتحديد نتاجات التعلم اجلزئية. 2اختيار معايري التقومي املنا�سبة التي ت�ساعد الرا�صد على اختيار �أحد التقديرين. 3تخ�صي�ص عالمة منا�سبة لكل فقرة من فقرات أالداة ح�سب �أهميتها؛ وذلك إل�صدار حكم على �أداء الطالب الكلي يف املهمة التعلمية بعد
انتهائه من �إجناز املهمة.
 4مناق�شة فقرات القائمة مع الطلبة واالتفاق عليها.الدوات املنا�سبة لتقومي �أداء الطلبة عند قيامهم بعمل م�رشوع ما ,فيتم من خاللها ر�صد أ
وتعد قائمة الر�صد من أ
الداء يف جميع خطوات
التقان
تنفيذ امل�رشوع� ،أو عند تدريب الطلبة على مهارة معينة تتكون من جمموعة من املهارات اجلزئية ,حيث يتم من خاللها حتديد جوانب إ
التقان يف املهارات اجلزئية لدى كل طالب.
وعدم إ
كما يعد ا�ستخدام هذه أ
الداة منا�سب ًا �أي�ض ًا يف عدد من ا�سرتاتيجيات التدري�س ,من مثل التعلم التعاوين وحل امل�شكالت ،حيث ت�ساعد
على تقومي جوانب تعلم فيها قد ال تكون متاحة با�ستخدام �أدوات �أخرى من مثل االختبار.
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�صفات قائمة الر�صد اجليدة

	1ال يزيد عدد فقراتها على ع�رش فقرات. 2فقراتها مكتوبة بلغة ب�سيطة ووا�ضحة وحمددة.نحو مت�سل�سل منطقي ًا� ،أي ح�سب توقع ظهورها يف �أداء الطالب ,مثال (.)1
 3الفقرات مكتوبة على ٍمثال ( : )1قائمة ر�صد مقرتحة لتقومي �أداء طالب يعمل على حل م�شكلة يف حمتوى �أحد املو�ضوعات.

الفقرة

الرقم
1

�شعر بامل�شكلة.

2

تقبل امل�شكلة بروح �إيجابية.

3
4
5
7

بالجراءات ب�صورة �صحيحة.
نفذ خطة احلل ,وقام إ

8
9

نعم

ال

حدد املعطيات وال�رشوط يف امل�س أ�لة على ٍ
نحو �صحيح.
وحدد �أبعادها ب�صورة �صحيحة.
فهم امل�شكلة ّ
جمع بيانات مفيدة للو�صول �إىل احلل.

6

التقدير

و�ضع خطة منا�سبة للو�صول �إىل احلل.

حتقق من �صحة احلل ,وراجع �إجراءاته.
طبق احلل على مواقف م�شابهة.

مثال ( :)2قائمة ر�صد مقرتحة لتقومي �أداء املهارات االجتماعية للطالب يف �أثناء العمل يف جمموعات تعاونية.

الفقرة

الرقم
1

تقبل زمالءه يف املجموعة نف�سها.

2

قام باملهام املوكلة �إليه.

3

�ساعد زمالءه يف املجموعة نف�سها عند احلاجة.

4

�شارك يف املناق�شة.

5

عرب عن ر�أيه بو�ضوح.

6

بادر �إىل حتمل �أعباء املهام الطارئة.

نعم

التقدير

ال
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ثانياً� :سلم التقدير

تعريفه :هو قائمة أ
الفعال  /ال�سلوكيات التي يقدرها املعلم �أو الطالب يف �أثناء قيام الطالب ب أ�داء مهمة تعلمية تتكون من جمموعة من املهارات،
ويقابل كل فقرة منها تدريج ًا يعرب عن م�ستوى �أداء الطالب يف هذه املهارة اجلزئية ,حيث يقوم ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم هذه أ
الداة عند تقوميه
ألداء طالب معني بر�صد اال�ستجابات على فقراتها من خالل اختيار �أحد م�ستويات التدريج الذي يقابل كل فقرة فيها.
وتعرب م�ستويات التدريج عن م�ستوى �أداء الطالب يف كل مهارة جزئية� ،إذ ميثل �أحد طرفيها انعدام املهارة �أو ال�صفة التي يتم تقديرها ,يف حني
ميثل الطرف الثاين للتدريج اكتمال هذه املهارة �أو ال�صفة لدى الطالب.

خطوات �إعداده

 1جتزئة املهارة �أو املهمة �إىل جمموعة من املهارات �أو املهام اجلزئية� ،أو �إىل جمموعة من ال�سلوكيات املكونة للمهارة املطلوبة. 2ترتيب ال�سلوكيات املكونة للمهارة التي يتم قيا�سها ح�سب ت�سل�سل حدوثها. 3اختيار التدريج املنا�سب لتقدير أالداء يف هذه املهارات اجلزئية ،وذلك وفق ًا لطبيعة املهمة �أو املهارة وطبيعة ال�سلوكيات املكونة لها.
وميكن ا�ستعمال �أ�شكال عدة من �سالمل التقدير منها:
� -1سلم التقدير العددي :حيث يتم تدريج م�ستويات املهارة رقمي ًا:
مثل  :يتبع قواعد ال�سالمة العامة عند ا�ستعمال املخترب.

1

3

2

4

5

� - 2سلم التقدير اللفظي  :حيث يتم تدريج م�ستويات املهارة لفظي ًا :
مثل  :درجة م�شاركة الطالب يف املناق�شات ال�صفية:

دائماً
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مزاياه

 1ميكن ا�ستعماله ب�صورة فعالة توفر جهد املعلم ووقته. 2يت�صف بدرجة من املو�ضوعية والثبات �أعلى مما تت�صف به املالحظة العادية.ُ 3ي�ستعمل يف تقومي �أداء �أنواع خمتلفة ومتعددة من �أداء املتعلمني.نحو وا�ضح مواطن القوة وال�ضعف يف �أداء املتعلم ومدى تقدمه يف �أداء املهمات واملهارات.
 4يحدد على ٍمثال (� :)1سلم تقدير مقرتح لتقومي �أداء الطالب يف �إجراء جتربة كيميائية يف املخترب:

الرقم

ال�سلوك

التقدير

1

اتبع قواعد ال�سالمة عند التعامل مع املواد أ
والدوات.

6 5 4 32 1

2

ا�ستخدم أ
الدوات ب�صورة �صحيحة.

654321

3

�أجرى خطوات التجربة ح�سب الت�سل�سل ال�صحيح.

654321

4

�أ�سجل النتائج التي �أتو�صل �إليها ب�صورة منظمة.

654321

5

�أتو�صل �إىل ا�ستنتاجات �صحيحة.

654321

6

�أعر�ض النتائج التي تو�صلت �إليها بطريقة منا�سبة.

654321

ثالثاً� :سلم التقدير اللفظي

عبارة عن �سل�سلة من ال�صفات املخت�رصة التي تبني �أداء الطالب يف م�ستويات خمتلفة ،وهو ي�شبه متام ًا �سلم التقدير ،ولكنه �أكرث تف�صي ً
ال منه،
حيث يتم اختيار و�صف دقيق مل�ستوى الطالب يف �أدائه ،وهذا يجعله �أكرث فائدة يف حتديد مدى حت�سن �أداء الطالب وكيفيته.

خطوات ت�صميمه

�	1أ�رشك الطلبة يف و�صف وبناء ت�صور للعمل اجليد. 2حدد املعايري (املوا�صفات ) التي متثل خ�صائ�ص العمل اجليد.� 3صف م�ستويات أالداء املطلوب تقوميها (اجلوانب التي �سيتم تقوميها).
 4ناق�ش املعايري وامل�ستويات مع الطلبة ,وعدلها يف �ضوء املناق�شة �إن لزم ذلك.� 5-صمم القائمة باملعايري وامل�ستويات.

ا�ستخداماته

ي�ستخدم �سلم التقدير اللفظي لتقومي خطوات عمل الطالب يف مهمة ما  ،بحيث يوفر تقومي ًا تكويني ًا ميكن من خالله تفعيل التغذية الراجعة
لعملية التعلم� ،إ�ضافة �إىل التقومي اخلتامي ملهمة ما من مثل املقال وامل�رشوع .ويعد هذا ال�سلم من �أكرث أ
الدوات مو�ضوعية ودقة يف و�صف
ال�سلوك يف �أثناء التعلم كونه يت�ضمن �أو�صاف ًا لفظية وا�ضحة وحمددة حول �أداء الطالب يف كل م�ستوى من م�ستويات التعلم املتنوعة.
دور املعلم يف تطوير �سلم التقدير اللفظي وا�ستخدامه:
 1تطوير املعايري يف �سلم التقدير اللفظي مب�شاركة الطلبة ،مما يعطي للطلبة فر�صة ال�ستيعاب معايري التقومي وت�صور العمل اجليد. - 2ت�شجيع الطلبة على تقومي �أدائهم ب أ�نف�سهم وتقومي �أعمال زمالئهم با�ستخدام هذه أ
الداة.
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 - 3توفري التغذية الراجعة اعتماداً على جمموعة املعايري يف �سلم التقدير اللفظي.
مثال ( : )1يقوم معلم احلا�سوب بتعليم طلبته �إن�شاء العرو�ض التقدميية ( ,)POWER OPOINTفيناق�شهم يف اخلطوات املتبعة ،ثم يناق�ش معهم
بطريقة الع�صف الذهني معايري أ
الداء اجليد وم�ستوياته املنوعة  ،ويطلب �إليهم عمل �أمثلة على عرو�ض تقدميية ،ثم تبادل �أعمالهم؛ لتقييمها
با�ستعمال �سلم التقدير الذي نوق�شت معايريه وم�ستوياتها خالل املناق�شة من �أجل حت�سني هذه أ
العمال .ويف ما ي أ�تي �سلم لفظي مقرتح لتقومي
العرو�ض التقدميية:
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ممتاز

املعايري

غري مقبول

مقبول

جيد

ت�صميم ال�رشائح

ال يوجد ت�صميم
موحد ومرتب منطقي ًا
لل�رشائح� ،إ�ضافة �إىل �أنها
مكتظة  ،والعنا�رص يف
كل �رشيحة غري مرتبة
نحو منطقي
على ٍ

عنا�رص ال�رشيحة مرتبة
منطقي ًا ،لكنها مكتظة,
وال يوجد منط موحد
يف ت�صميم ال�رشائح

عنا�رص ال�رشيحة مرتبة
منطقي ًا ،والت�صميم
موحد

العنا�رص مرتبة منطقياً,
والت�صميم موحد,
فيه جانب �إبداعي
يجعل الت�صميم مرتبط ًا
باملحتوى

التنقل بني ال�رشائح

ال�رشائح غري مرتبة على
نحو منطقي
ٍ

ال�رشائح مرتبة منطقي ًا،
لكن ال يوجد �أدوات
للتنقل بينها.

نحو
ال�رشائح مرتبة على ٍ
منطقي

ال�رشائح مرتبة ,وميكن
نحو
التنقل بينها على ٍ
ت�سل�سلي �أو با�ستعمال
االرتباطات الت�شعبية

احلركة وال�صوت

ال يوجد حركة خم�ص�صة
�أو �صوت� ,أو �أنها
نحو
م�ستخدمة على ٍ
غري منا�سب

ا�ستخدام حركات
خم�ص�صة ,لكنها غري
منا�سبة

ا�ستخدام حركات
خم�ص�صة منا�سبة ,لكن
أ
ال�صوات غري منا�سبة

ا�ستخدام حركات
منا�سبة والفت ٍة ,مع
وجود �أ�صوات منا�سبة

دقة املحتوى

املعلومات غري دقيقة
وغري موثقة.

املعلومات دقيقة جزئي ًا,
لكنها غري موثقة

املعلومات دقيقة ,لكنها
غري موثقة

املعلومات دقيقة وموثقة

�سالمة اللغة

اللغة امل�ستخدمة غري
مقروءة.

اللغة امل�ستخدمة مقروءة
جزئي ًا مع بع�ض أ
الخطاء
اللغوية.

اللغة مقروءة مع �أخطاء
لغوية قليلة

اللغة امل�ستخدمة بليغة
ومعربة وخالية من
ّ
أ
الخطاء اللغوية

�شمول العر�ض جلوانب
املو�ضوع

ال يوجد �أهداف حمددة
للمو�ضوع يف العر�ض,
وال تت�ضح نقاط البداية
والنهاية للمو�ضوع.

يوجد �أهداف متداخلة ,يوجد �أهداف حمددة,
لكن مل يتم �شمول
لكن املحتوى ال
بع�ضها على نحو ٍ ٍ
يتنا�سب معها
كاف.

أ
الهداف وا�ضحة
وحمددة ,والعر�ض
ي�شمل أ
الهداف
جميعها ويغطيها على
نحوٍ كامل ومتكامل
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رابعاً � :سجل و�صف �سري التعلم
تعريفه

مر بها يف حياته اخلا�صة ،حيث ي�سمح له بالتعبري بحرية
هو �سجل منظم يكتب فيه الطالب عبارات حول �أ�شياء قر�أها� ،أو �شاهدها� ،أو خربات ّ
عن �آرائه اخلا�صة وا�ستجاباته حول ما تعلمه.
ويعد �سجل �سري التعلم تعبرياً مكتوب ًا ي�صف فيه الطالب عملية تعلمه ،وبذلك يتيح للطلبة فر�صة التو�سع يف التعبري عن انطباعاتهم أ
الولية بحرية
الخرى من التعلم ,فالكتابة اليومية �أو أ
النواع أ
وربط تلك اخلربة مع أ
ال�سبوعية حت�سن من طالقة الطلبة يف الكتابة وتطور �إبداعاتهم.
ويتطلب تطبيق هذه أ
الدارة ,بحيث يكون هذا النوع من التقومي جزءاً من عملية التعلم.
الداءة بيئة تعلم �آمنة وتنظيم ًا خا�ص ًا من إ

�إر�شادات لتطبيق هذا ال�سجل

 1يحتفظ الطلبة ب�سجل �سري تعلمهم. 2يجمع املعلم �سجالت الطلبة دوري ًا لقراءتها والتعليق عليها. 3ي�ستطيع الطالب يف بع�ض أالوقات مراجعة ما �أجنزه من �أعمال بق�صد حت�سينها �أو �إكمالها.
كما ميكن للمعمل تزويد الطلبة مبجموعة من اجلمل املفتاحية التي ميكن �أن ت�ساعدهم على الكتابة والتعبري من خالل هذا ال�سجل ,من مثل:
 �أف�ضل �أن ………. �أعتقد �أن……… لو �أتيحت يل الفر�صة……… �أحب……… �أالحظ……… من ال�صعب �أن �أ�صدق ……… ت أ�ثرت ب ِـ ……… ال�شخ�صية الرئي�سة يف الق�صة هي…. -الفكرة الرئي�سة ……
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ويف ما ي أ�تي مناذج مقرتحة لبطاقات �سجل �سري التعلم:

اال�سم:

بطاقة / :منوذج ()1
املو�ضوع :

التاريخ:

انطباعات الطالب :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
مالحطات املعلم
.............................................................................................
.............................................................................................

اال�سم:

بطاقة / :منوذج ()2
املو�ضوع :

التاريخ:

الهدف من الن�شاط ......................................................................... :
.............................................................................................
العمل الذي قمت به ........................................................................ :
.............................................................................................
تعلمت من الن�شاط .......................................................................... :
.............................................................................................
ح�سن هذا الن�شاط مهارتي يف ............................................................... :
ّ
مالحظاتي:
............................................
............................................
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مالحظات املعلم:
............................................
............................................
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خام�ساً :ال�سجل الق�ص�صي

تعريفه :عبارة عن �سجل يت�ضمن و�صف ًا ق�صري ُا من قبل املعلم ملا تعلمه الطالب ،حيث يدون �أكرث املالحظات �أهمية حول مهارات العمل �ضمن
املجموعة (العمل التعاوين).
خطوات ا�ستخدامه:
 -1مالحظة �سلوك الطالب.
 -2ت�سجيل أ
الحداث بطريقة و�صفية.
 -3حتديد الزمان واملكان.
تعرف النمط ال�سلوكي الذي يتكرر حدوثه.
ّ -4
 -5و�ضع فرو�ض عن �سلوك املتعلم.
 - 6اختبار الفرو�ض يف �ضوء أ
المناط املتكررة.
 - 7توثيق ا�سم املالحظ (طالب ًا �أو معلم ًا).
� -8إ�ضافة بع�ض التف�سريات لل�سلوك� ,سواء �أكان �إيجاب ًا �أم �سلب ًا.

خ�صائ�صه

نحو عام.
 -1يعطي م ؤ��رشات �صادقة يف التعرف �إىل مهارات املتعلم واهتماماته و�سلوكه و�شخ�صيته على ٍ
 -2ميكن اال�ستفادة منه ألغرا�ض تنب ؤ�ية �أو �إر�شادية �أو توجيهية �أو عالجية.
 -3يتطلب وقت ًا طوي ً
ال للكتابة واملتابعة والتف�سري.

دور املعلم يف تطويره وا�ستخدامه

 - 1اختيار طريقة للر�صد عند �إكمال ال�سجالت.
 - 2حتديد املالحظات املهمة �أو ذات الداللة للمتعلم.
 - 3توثيق املالحظة وقت حدوثها كلما كان ذلك ممكن ًا.
 - 4تف�سري املعلومات امل�سجلة ،للم�ساعدة على تخطيط اخلطوات الالحقة للمتعلم.
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مثال ()1

متثل البطاقة آ
التية بطاقة افرتا�ضية يف ال�سجل الق�ص�صي ألحد الطالب لدى معلم اللغة العربية:

ا�سم الطالب:

ال�صف:

التاريخ:

�أ�ضهر حما�س ًا عند العمل يف جمموعات �أكرث منه يف العمل الفردي.
يف�ضل امل�شاركة يف املناق�شة ال�صفية من مكان جلو�سه �أكرث من اخلروج �أمام زمالئه ,وحينما مت ت�شجيعه
وتعزيز ثقته بنف�سه يف مواقف متعددة� ,أ�صبح لديه الثقة الكافية للخروج �أمام زمالئه ومناق�شة �أفكاره بحرية
وبطالقة دون قيود ذاتية.

مثال ()2

متثل البطاقة آ
التية بطاقة افرتا�ضية يف ال�سجل الق�ص�صي إلحدى الطالبات لدى معلمة الريا�ضيات:

ا�سم الطالب:

ال�صف:

التاريخ:

ت�شارك يف املناق�شات ال�صفية على ٍ
نحو م�ستمر ،وتنفذ التدريبات ال�صفية ب�صورة جيدة جداً  ،لكن نتائجها
يف اختبارات الريا�ضيات لي�ست بامل�ستوى نف�سه الذي تظهر به.
وقد يعود هذا لعامل القلق لديها� ،أو �إىل �أن فقرات االختبار مل تكن متنا�سبة مع ما تعلمته الطالبات.

(الطار النظري)� ,إدارة االمتحانات واالختبارات ,مطبعة الندى ,عمان4002,م .
 -1ا�سرتاجتيات التقومي و�أدواته إ
الطار العام للمناهج وا�سرتاتيجيات التقومي� ,إدارة املناهج والكتب املدر�سية ,مطبعة الد�ستور ,عمان2006 ,م.
 -2إ
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