
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لغتي ادة ـــم

 بتدائياال ولاألللصف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة، في خلقه، وجسمه، وعـقله،   •
 .وانتمائه إلى أمة اإلسالم  ولغـتـه

 .تدريبه على إقامة الصالة، وأخذه بآداب السلوك والفضائل •
 .والمهارات الحركية تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية، والمهارة العددية، •
 .تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات •
 .تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه، وفي بيئته االجتماعية والجغرافية، ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته •
 .وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه االبتكاري ذوقه البديعي، وتعهد نشاطه  تربية •

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها  
 .حب وطنه واإلخالص لوالة أمره وغــرس

 .صالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغهتوليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل ال •
 .إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته •



 

 

 تهيئة الطالبات وإعدادهم ذهنيا وعمليا لتقبل تعلم لغتي الجميلة .  •
خالية تنمية القدرات اللغوية لدي الطالبات و إكسابهم السرعة وإجادة األداء وتعويدهم على القراءة الصحيحة ال •

 من األخطاء .  
 مساعدة الطالبات على تعلم المواد الدراسية األخرى  .  •
 تنمية  مهارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير لدى الطالبات  .  •
 من خالل  إلقاء األناشيد . اآلخرين تدريب الطالبات على التحدث بجرأة وثقة أمام  •
 صال باآلخرين . تنمية قدرة الطالبات على الحوار واالت •
 تتكون لدي الطالبات القدرة على الكتابة فيما تطلبه الحياة اليومية . •
 ارتقاء مستوى التعبير )الشفهي( وتنميته بأسلوب صحيح  .  •
 أن يحب الطالبة لغته )لغة القرآن( ويتعرف على مواطن الجمال فيها  •

 
 

 

 

 



 

 
 معلومات عن المعلمة           

 

 :االسم 

  :املؤهل 

 :التخصص 

  :الصفوف اليت تدرسها 

 :مواد التدريس 

  :أسم املدرسة 
 



 

 المســرد
 

 ةتوقيع المدير ة توقيع المعلم التاريخ اسم الدرس  م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
 

 

 



 

 

 

 

 ( األول ابتدائي ) ( للصف لغتي ) توزيع منهج مادة

 األسبوع
 التاريخ 

 الدروس 
 موعد 

 إلى  من االجازات  

 نشاطات االستماع  - نشيد: الحليب  -  نشاطات تمهيدية هـ 21/8/1443 الخيس هـ17/8/1443 االحد 1
 بداية الدراسة 

للفصل الثالث      
 هـ  17/08/1443
 م 20/03/2022

 

 إجازة اية بد
عيد الفطر                
 هـ  24/09/1443
 م 25/04/2022

 

بداية الدراسة بعد  
اجازة عيد الفطر               

 هـ 07/10/1443
 م 08/05/2022

 الدرس األول: طعام ملوث  هـ28/8/1443 الخميس هـ24/8/1443االحد  2

 ء الدرس الثاني: فيه شفا هـ6/9/1443 الخميس هـ2/9/1443 االحد 3

 ( 6التقويم التجميعي )  -الدرس الثالث: عيادة المريض  هـ13/9/1443 الخميس هـ9/9/1443 االحد 4

 نشاطات االستماع  - نشيد: النحلة  -  نشاطات تمهيدية هـ20/9/1443 الخميس هـ16/9/1443 االحد 5

 الدرس األول: السباق  هـ24/9/1443 االثنين هـ23/9/1443 االحد 6

 هـ4/10/1443الى  هـ24/9/1443 بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين هـ4/10/1443 الخميس هـ 25/9/1443 الثالثاء 

 الدرس الثاني: الخروف والذئب  هـ11/10/1443 الخميس هـ7/10/1443 االحد 7

اجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 هـ  24/10/1443
 م 25/05/2022

 
اجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 هـ  16/11/1443
 م 15/06/2022

 
بداية اجازة نهاية  

 العام الدراسي 
 هـ  01/12/1443
 م 30/06/2022

 ( 7التقويم التجميعي )  -الدرس الثالث: تعلّمت درًسا  هـ18/10/1443 الخميس هـ14/10/1443 االحد 8

 هـ 23/10/1443 الثالثاء هـ21/10/1443 االحد 9
 االستماع نشاطات - نشيد: أحب العيد  -  نشاطات تمهيدية

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 الدرس األول: نورة وشهر رمضان  هـ3/11/1443 الخميس هـ28/10/1443 االحد 10

 الدرس الثاني: ضيف جديد  هـ10/11/1443 الخميس هـ6/11/1443 االحد 11

 هـ 15/11/1443 الثالثاء هـ13/11/1443 االحد 12
 (8التقويم التجميعي ) - الدرس الثالث: الشجرة الحزينة

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ24/11/1443 الخميس هـ20/11/1443 االحد 13
 االختبارات 

 هـ1/12/1443 الخميس هـ27/11/1443 االحد 14

 



 

 تحضير التعلم الرقمي
 الرقميتحضير التعلم 

ات
جي

اتي
سرت

اال
 

 المادة

 

 صحتي وغذائي عنوان الوحدة 

 لغتي

 أول ابتدائي

 مدخل الوحدة السادسة )صحتي وغذائي( موضوع الدرس 

 Oحــضــــوري  Oعــن بــعــد  نوع الدرس 

وم 
الي

 

 االحد

 االهداف
 أن تعبر التلميذة عن محتويات الصورة المعروضة   •
 خالل لوحة الصور على مجال الوحدة منأن تتعرف التلميذة   •

❑
  

ي
ون

عا
لت
 ا
لم

تع
ال

❑
  

ن
را

ألق
با
م 

عل
لت
ا

❑
ر 

فك
- 

ج 
او

ز
- 

ك 
ار

ش
❑

شة
اق
من

ال
  

❑
رة

صو
لم

 ا
وم

س
لر

ا
  

❑ 
يم

اه
مف

 ال
ط
ائ
خر

  
❑  

k
 w

 l
 - 

❑
   
ي

ات
لّذ

 ا
لم

تع
ال

❑
ر 

كي
تف

ال

   
ي

ع
دا

إلب
ا

❑
   
ي

هن
لذ

 ا
ف

ص
لع

ا
❑

 ..
..
..

..
. 

ى
خر

أ
 

 االثنين

 الثالثاء 

 األربعاء

 الخميس

يخ
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 والتقويم الواجبات 
 عبّري عن محتويات الصور المعروضة   •
 تعّرفي على مجال الوحدة من خالل لوحة الصور    •

 .......... رى خأ   √  ⃝أفالم تعليمية    √ ⃝المسجل    √ ⃝  صور  √ ⃝أقالم ملونة   √ ⃝  البطاقات  √ ⃝ الكتاب   √  ⃝ السبورة  √  ⃝البرجكتر  √ ⃝ التعليمية املعينات

 أخرى ..............   √ ⃝        عمل اقورأ  √ ⃝        بوربوينت  √ ⃝       فيديوهات  √ ⃝ اإلثراءات 

 Oأخرى  O مسابقة مدرستي O نشاط منزلي O نشاط مدرسي األنشطة 

 Oأخرى  Oاختبار اسبوعي  Oاختبار فترة  Oاختبار وحدة  االختبارات 

  مالحظات 

 

https://www.ien.edu.sa/?choice=2#/courses/32280
https://www.ien.edu.sa/?choice=2#/courses/4635
http://t.mta.sa/1442/t2/mnb/ea/20708.zip
http://t.mta.sa/1442/t2/mnt/ea/20708.zip


 

 التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر 
     التاريخ ب 1لغتي  المادة ( صحتي وغذائيسة )دا سالوحدة ال مدخل  موضوع الدرس 

     المجموعة 
المكتسبات والمفردات  

 الجديدة
 

     الحصة

     الفصل

 خرى.......أ مراجع ودورياتفيلم تعليمي   تلوحات ورسوما   صور مجسمات    نماذج وعينات    جهاز تسجيل    عرض ةجهزأ تقنيات التعلم والوسائل

 كهة؟ خضر والفاوائد الما هي ف س التمهيد 

 تقييم الهدف  استراتيجيات التعليم البديلة  األنشطة  المحتوى وفرض الدرس األهداف السلوكية 

أن تعبر التلميذة عن  
محتويات الصورة  

 المعروضة  
 

أن تتعرف التلميذة على  
مجال الوحدة من خالل  

 لوحة الصور

 الصور وأعبر عنها:  أالحظ

 

تاب طة الكحل أنش

 بالدرس الخاصة

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

 

 

 

o حل المشكالت 

 

o واالستقصاء  االكتشاف 

 

o الصف الذهني 

 

o الخرائط الذهنية 

 

o التعلم الذاتي 

 

o  التعلم التعاوني 

 

o  ........أخرى 

عبّري عن محتويات  

 الصور المعروضة  

 

 

تعّرفي على مجال  
الوحدة من خالل لوحة  

 الصور    

 ..أخرى..    الواجبات المنزلية     األنشطة    التدريبات     المناقشة   المالحظة     الختبارات التحريريةا  الشفوية  باراتاالخت أدوات التقويم

 حل أسئلة الكتاب الواجب المنزلي  فوائد الخضر والفاكهة؟ اذكري  التقويم الختامي 
 



 

 الليزر  –الجديد التحضير بطريقة التعلم النشط 
 الخميس األربعاء الثالثاء  االثنين األحد اليوم صحتي وغذائي( )سة داسالالوحدة مدخل  الدرس موضوع  ب 1لغتي  ف الص -المادة 

      التاريخ  ما هي فوائد الخضر والفاكهة؟  س التهيئة والتمهيد 

 مصادر التعلُّم 

 )الوسائل التعليمية(

ط           أوراق نشا ❑      شرائح إلكترونية    ❑عرض مرئي          ❑سبورة ذكية          ❑

 قطع الورق والفلين ❑     تجارب عملية ❑

      الحصة

      الفصل 

استراتيجية التعلَّم  

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

 التقويم  نشاط إثرائي  إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة  لم املخطط هلا )األهداف( نواتج التع 
أن تعبر التلميذة عن محتويات  

 الصورة المعروضة  

الوحدة   التلميذة على مجال  تتعرف  أن 

 الصور من خالل لوحة  

 تعرض المعلمة صور الكتاب في مكون أالحظ  وأعبر  ثم تناقش  

 لصور المعروضة من خالل طرح األسئلة التالية :التلميذات حول ا

   ماذا ترين في كل صورة؟ ما الذي تشتمل عليه هذه الصور؟ حددي

 الخضروات في الصورة . حددي الفواكه في الصورة  

    تعرض المعلمة الصور المعبرة عن مكونات الوحدة   في مكون أالحظ
الوحدة   تلميذات على مجال ومن خالل ذلك تتعرف ال  99وأتعرف ص 

 ) صحتي وغذائي ( 
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 عبّري عن محتويات الصور المعروضة  

 
ئي 

بنا
يم 

تقو
 

لوحة   خالل  من  الوحدة  مجال  على  تعّرفي 

 الصور   

مي 
ختا

يم 
تقو

 

 فوائد الخضر والفاكهة؟ اذكري 

 اخلربات السابقة 

 ستة اجعة ما سبق درارم

 الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي رابط تفاعلي  الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس معلومة إثرائية 

 املهارات املستهدفة  أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة الواجبات املنزلية 
 تفكير❑كتابة        ❑قراءة       ❑دث        تح❑استماع      ❑ تنفيذ حقيبة اإلنجاز  أنشطة ملف اإلجناز 

 أخرى....الواجبات المنزلية   األنشطة     التدريبات    المناقشة       المالحظةاالختبارات التحريرية     االختبارات الشفوية أدوات التقويم 



 

 الليزر  –طاقة تخطيط الدروس ب
 

 لغتي  المادة ائي األول االبتدف: الص الحصة: اليوم والتاريخ:
 نص االستماع    :الموضوع   المكتسبات السابقة:

 أخرى ..........    ( نشاط رقم )    عرض فيلم تعليميعرض صور         قراءة نص من مرجع صحيح     طرح مشكلةحديث جاري     قصة      :التهيئة
 

ــ ــــــــــــــــالمكون:  ـ ــــــــــــــــــــــــل مجاال  ــــــــــــــــــــــــــالوحدة:   ـ ـــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــ،  ــــ
 التقويم

 إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون  أهداف المكون 

   ستماع  آداب اال  أن تحرص   التلميذعلى

الجلسة، اإلصغاء، عدم   ).من حيث  الجيد 

 ( تحدث  مقاطعة الم

 . الشخصيات   ر التلميذمسميات   أن تذك

 الرئيسة التي  

 .ذكرت في النص المسموع 

  .  بين الشخصية والعمل   أن تربط التلميذة

 الذي تقوم به  

 .  إيجابيًّا نحو   توجًهالدى التلميذة    أن تكون

 نعم هللا عليه    

 -   أن تلتزم  التلميذة بأداب االستماع أثناء

 استماعه للنص   

 -  عن المشاهد حسب  التلميذة  تتحدثأن

 تسلسل أحداثد النص  

 -  أن تجيب التلميذة عن أسئلة النص 

   تبدأ المعلمة الدرس فتطلب من التلميذات مراعاة آداب االستماع

 الجيد  

  تعرض المعلمة صور الكتاب في مكون أستمع وأالحظ  ثم أجيب ثم

ئلة تناقش التلميذات حول الصور المعروضة من خالل طرح األس

 التالية :

 اذا فعل فواز في الصورة األولى؟ ماذا قالت له األم في الصورة م

 تالثانية  

   تعرض المعلمة نص االستماع على التلميذات من خالل شريط

 سمعي أو من خالل قراءة النص 

   : تناقش المعلمة التلميذات حول األسئلة التالية 

  ما الذي فعه فواز بالبرتقالة 

  ا رأته أمه يلعب بالبرتقالة؟ األم لفواز عندم• ما الذي قالته 

  لماذا بكت البرتقالة ؟ • 

  لماذا فرحت البرتقالة في البداية عندما أمسكها فواز؟ • 

   هل اوافق على تصرف فواز؟ • 

 كيف نشكر نعم هللا علينا • 

 احرصي على داب االستماع الجيد   س

اذكري مسـميات الشخصـيات الرئيسـية  س

 التي ذكرت في النص  

 ه تجاه نعم هللا عليك    الذي تشعرين ب  ام س

 تقويم ذاتي  س

ــل  س ــب تسلس ــاهد حس ــن المش ــدثي ع تح

 مشاهد النص  

 أجيبي عن أسئلة النص   س

 

 أخرى ……    حل المشكالت   لعب األدوار    الخرائط الذهنية   التواصل اللغوي     االستقصاء     التقويم البنائي    التعلم التعاوني استراتيجيات التدريس 

 رات التفكير مها
المرونة الطالقة أخرى ……(، )التفكير اإلبداعي:  االستنتاج  القياس  التصنيف  المالحظة)عمليات العلم األساسية: 

 األصالة   العصف الذهني    :أخرى ……..(، )التفكير الناقدتحديد األولويات      التمييز بين المعلومات .)..…… أخرى 

 أخرى…..         مراجع ودوريات   فيلم تعليمي  لوحات ورسومات صور  مجسمات   نماذج وعينات   جهاز تسجيل عرضأجهزة  مالتعل تقنيات

 ……  رىأخ  الواجبات المنزلية     األنشطة    التدريبات    المناقشة    المالحظة االختبارات التحريري االختبارات الشفوية  أدوات التقويم 



 

الليزر  – 1يزر  مسرد الل  

إستراتيجية  المهارة الهدف المكون الحصة الدرس
 أداة التقويم اإلجراءات التدريس
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 حل المشكالت  التحدث تالحظ الصور وتتحدث عن مضمونها.  • أالحظ الصور وأعبر عنها  
ص 

109 
 مالحظة 

يد 
ش

لن
ا

 

 الحليب نشيد  

 ( 6الوحدة )

 حناً. تستمع إلى النشيد مل •

ي بعض الكلمات الصعبة والجديدة  تفسر معان  •

 التي وردت بالنص. 

 التعلم التعاوني  االستماع والقراءة 
ص 

110 
 أوراق قياس 

 الحليب نشيد  

 ( 6الوحدة )
  القراءة تستظهر النشيد جيداً.  •

ص 

110 
 تكليف منزلي 

ص
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ا

 

 لمشكالت حل ا تماعواالس التحدث إجابة أسئلة حول النص المسموع.  • أستمع وأالحظ وأجيب  
ص 

111 
 أوراق قياس 

ل 
و
أل
 ا
س

در
ال

ث
و
مل

م 
عا

ط
 :

 

 حل المشكالت  النلوين .للحروف وتلونهاتالحظ الصور • وألونه  الحرف أسمي 
ص 

112 
 مالحظة 

 أالحظ الصور وأتحدث ثم أستمع 
  في وتغيراته( هـ)  حرف وتشكل الصور تالحظ •

 . الدرس  كلمات
 حل المشكالت  التحدث

ص 

113 
 ظة مالح

 التعلم التعاوني  القراءة . الجمل قراءة سليمة تقرأ • صور وأقرأ ال أالحظ  
ص 

114 
 أوراق قياس 

اقرأ الكلمات، ثم أجرد الحرف   

 الملون 
 التعلم التعاوني  القراءة .الموضحة الكلمات   التلميذة تقرأ •

ص 

114 
 أوراق قياس 

  القَصير  الصْوت  بْين أميز 

 ( المد) الطويل والصوت

  والصوت القَصير  ْوتالص بْين  ميذةتلال تميز •

 المد حاالت  في ع  لحرف الطويل
 مهارة التفكير  األصناف اللغوية 

ص 

115 
 تكليف منزلي 

وأالحظ الحرف   اقرأ الكلمات، 

 األخير
 التعلم التعاوني  القراءة )هـ ، ة(  األخير الحرف ظتالحو الكلمات،  رأت •

ص 

116 
 أوراق قياس 

 ثم  الناقص  وأكمل الحرف  أكتب 

 الكلمة   اكتب
 التعلم التعاوني  األصناف اللغوية  المختلفة أوضاعه  في)هـ(  حرف  التلميذة ترسم •

ص 

117 
 أوراق قياس 

 حل المشكالت  التحدث تالحظ الصور وتتحدث عن مضمونها.  • أالحظ الصور وأعبر عنها   
ص 

118 
 مالحظة 
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زر اللي – 2مسرد الليزر    
 عدد الحصص  الهدف  المكون  الفصل الحصة م والتاريخاليو األسبوع

إستراتيجية  

 التدريس 
 توقيع المديرة  أداة التقويم اإلجراءات واألنشطة 

 ) 
 /

  
( 

ى
إل
 )

  
/ 

 (
ن 

 م
ل
ألو

 ا
ع

و
سب

أل
ا

 

     حصة توزيع الكتب الدراسية  معايدة التلميذات    

     حصة توزيع الكتب الدراسية  معايدة التلميذات    

 اجعة عامةمر   
مراجعة بعض المهارات التي  

 سبق دراستها
 حصتان

  –تعلم تعاوني 

حل  –مهارة تفكير 

  –المشكالت  

 الحوار والمناقشة

 مناقشة شفهية

 مناقشة حوارية 

  –المالحظة 

أوراق قياس 

تكليف   –

 منزلي 

 

 مراجعة عامة   
مراجعة بعض المهارات التي  

 سبق دراستها
 حصتان

  –ي تعاونتعلم 

حل  –تفكير مهارة 

  –المشكالت  

 الحوار والمناقشة

 مناقشة شفهية

 مناقشة حوارية 

  –المالحظة 

أوراق قياس 

تكليف   –

 منزلي 

 

 مراجعة عامة   
مراجعة بعض المهارات التي  

 سبق دراستها
 حصتان

  –تعلم تعاوني 

حل  –مهارة تفكير 

  –المشكالت  

 الحوار والمناقشة

 مناقشة شفهية

 ة حواري مناقشة

  –ة المالحظ

أوراق قياس 

تكليف   –

 منزلي 

 

 ) 
 /

  
( 

ى
إل
 )

  
/ 

 (
ن 

 م
ي

ان
لث

 ا
ع

و
سب

أل
ا

 

 النشيد "نشيد المرور"    

تبين   -تستمع إلى النشيد ملحناً 

معاني بعض الكلمات الصعبة 

  -والجديدة التي وردت بالنص  

 تستظهر النشيد جيداً 

 حصتان

  –تعلم تعاوني 

حل  –مهارة تفكير 

  –ت  المشكال

 ناقشةالحوار والم

 15ص 

  –المالحظة 

أوراق قياس 

تكليف   –

 منزلي 

 

   
نشاطات التهيئة "أستمع وأالحظ 

 وأجيب"

إجابة أسئلة حول النص  

 المسموع 
 حصة

  –طريقة المناقشة 

طريقة االستقراء  

 طريقة الحوار  –

 16ص 

  –المالحظة 

أوراق قياس 

تكليف   –

 منزلي 

 

   

الوحدة الرابعة "صحتي 

تهيئة وسالمتي" نشاطات ال

 "أالحظ وأعبر" 

تهيئة التلميذات  لدروس الوحدة  

عبر تدريبهن على مهارتي  

االستماع والتحدث وبعض  

 النشاطات التفكيرية المتنوعة 

 حصة

  –طريقة المناقشة 

طريقة االستقراء  

 طريقة الحوار  –

 17ص 

  –المالحظة 

أوراق قياس 

تكليف   –

 منزلي 

 

   

الدرس األول "الضاد" أالحظ 

الدرس األول  -وأتحدث 

 "الضاد" أالحظ وأقرأ الكلمات 

تالحظ الصور وتتحدث عن  

تقرأ بعض الكلمات   -مضمونها 

 التي بها حرف الضاد 

 حصتان

  –تعلم تعاوني 

حل  –مهارة تفكير 

  –المشكالت  

 الحوار والمناقشة

 18ص 

  –المالحظة 

أوراق قياس 

تكليف   –

 منزلي 

 

 الدرس األول"الضاد"المحاكاة    

محاكاة   –محاكاة الجملة الفعلية  

محاكاة   –تذكير الفعل وتأنيثه 

تالحظ الصور   –أسلوب النهي  

 وتتحدث عن مضمونها 

 حصتان

  –تعلم تعاوني 

حل  –مهارة تفكير 

  –المشكالت  

 الحوار والمناقشة

 25، ص  23ص 

  –المالحظة 

أوراق قياس 

تكليف   –

 منزلي 
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الليزر  – 3مسرد الليزر    
 الفصل  التاريخ  اليوم األسبوع

) المكون (  

 موضوع الدرس 
 آداه التقويم  التدريس  استراتيجية الوسيلة المهارة  األهداف 

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

 

حد
أل
ا

 

 

 هـ 14/      /

 

 

 

 

 هـ 14/      /

 

 

 

 

 هـ 14/      /

 

 

 

 

 هـ 14   /   /

 

 

 

 

 هـ 14/      /

 

 طعام ملوث 

o   تجيب اجابات حرة

 بأسلوبه  يسوغها

o   تقرأ كلمات ليست

 من معجمه  

 

 الترتيب)     ( -1
 

 تحديد الهدف -2
 )    ( 

 االتصال )    ( -3
 

 

 اإللقاء )    ( -4

 

 التذكر)    ( -5
 

 االستيعاب )    ( -6
 

 اإللقاء )   ( -7
 

 التقويم )    ( -8
 

 (  الكتابة )   -9
 

 القراءة   )    (  -10
 

 )   (   الفهم-11

 السبورة 

 
 ألقالم الملونة

 
 جهاز العرض 

 
 الكتاب المدرسي

 
 شرائح الباوربوينت 

 

  )    (  الحوار والمناقشة 

   ) حل المشكالت

  )    (  التعلم التعاوني 

االستكشاف  

 واالستقصاء

 )    (  

  )    (  تمثيل الدوار 

  )    (  القصة

  )    (  أرى

  )    (  العصف الذهني

عمليات التفكير  

 بداعي اإل

 )    (  

   )    (  التفكير الناقد 

o  ما رأيك في شراء

الطعام من الباعة  

 الجوالين ؟   

o  مم كان يشكو محمد ؟ 

ن
ني

الث
ا

 

 فيه شفاء 

o   تتدرب عن التعلم

الذاتي والبحث عن  

 المعرفة 

o  تربط بين ما تعلمته

 وحياتها اليومية 

o  ........التفاحة   فواز 

 

o  .......ء  الحليب  فواز
ثا

ال
لث
ا

 
أل
ا

ء
عا

رب
 

 عيادة المريض 

o   تقرأ كلمات ليست

 من معجمها 

o   تقرأ مقطعا من

النص قراءة  

 مسترسلة . 

o   تقرأ جملة قصيرة

 قراءة صحيحة 

o   علي   فوازلماذا يحرص
 الفطور مبكرا ؟  

 

o  نسي في   فوازتخيلي ان
يوم من االيام ان يتناول  

طور , ماذا  طعام الف 
 تتوقع ان يحصل له ؟ 

س
مي

خ
ال

 

 
 



 

 فواز الحربي – التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

     األسبوع     الزمن المتوقع للوحدة السادسة  : الوحدة

     الحصة     الصف صحتي وغذائي موضوع الوحدة 
 

 التاريخ اليوم
المكون 

 ى()المحتو
 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية الهدف

  

مدخل الوحدة 
 السادسة  

) صحتي وغذائي   
) 

   أن تعبر التلميذة عن محتويات الصورة المعروضة 

   أن تتعرف التلميذة على مجال الوحدة من خالل لوحة

 الصور   

 كيات الصحيحة في اللوحة  أن تحدد التلميذة السلو 

  تج  التلميذة السلوكيات الخاطئة في لوحة أن تستن

 الصور . 

   أن تعبر التلميذة عن السلوكيات في اللوحة  بجمل

 مفيدة   

   أن تحرص التلميذة على السلوكيات الصحيحة   في

 الصورة  

 ورةصلما  ةصلق ا  اهدشم ةلتلميذا الحظ أن ت   
 خالل الصور .  القصة من  ثاأحد ج التلميذة ستنتأن ت 
 القصة من خالل شريط   ثا حدأل أن تستمع التلميذة

 سمعي/ المعلمة 
   أن تجيب التلميذة عن أسئلة تحليلية حول شخصيات

 القصة. 

 ُمغنَّى .   النشيد  إلىالتلميذة   ستمعأن ت 
  ُُد أن ت  المنشدة مع  التلميذة  النشيد رّدِّ

 التلميذة النشيد. حفُظ أن ت 

    العصف الذهني + ✓

+  نقاش الحوار وال

 االستقراء 

 ........... :........ أخرى

 البرجكتر 

 السبورة  

 الكتاب  

  البطاقات 

  العروض 

 

  نماذج حسية 

   أقالم ملونة 

 صور 

    المسجل 

    أفالم تعليمية 

   .......أخرى 

   االختبارات الشفوية 

  االختبارات التحريرية 

  المالحظة   

   المناقشة 

  األنشطة    

   التدريبات 

 زلية الواجبات المن 

    ........... أخرى 



 

 فواز الحربي –التحضير بالطريقة البنائية 
 

 
 

 

 

 موضوع الدرس
صحتي  سة )دا سالوحدة ال مدخل 

 ( وغذائي

 الخميس  األربعاء  الثالثاء اإلثنين  األحد  اليوم لغتي   المادة 

  المفردات الجديدة 
      التاريخ 

      الحصة بتدائي األول اال الصف

 ○حل المشكالت  ○االكتشاف واالستقصاء  ○العصف الذهني  ○الخرائط الذهنية  ○التعلم  الذاتي   ○التعلم التعاوني  ○أخرى............  رق التدريس أساليب وط

 ما هي فوائد الخضر والفاكهة؟  س التمهيد
 

 م الهدف تقوي إجراءات التعليم  و التعلم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالبة (  األهداف السلوكية

أن تعبر التلميذة عن  
محتويات الصورة  

 المعروضة  
 

أن تتعرف التلميذة على  
مجال الوحدة من خالل لوحة  

 الصور

 الصور وأعبر عنها:  أالحظ

 

تعرض المعلمة صور الكتاب في مكون أالحظ   

ر  وأعبر  ثم تناقش التلميذات حول الصو

 التالية : المعروضة من خالل طرح األسئلة 

ماذا ترين في كل صورة؟ ما الذي تشتمل عليه  

هذه الصور؟ حددي الخضروات في الصورة .  

 حددي الفواكه في الصورة  

تعرض المعلمة الصور المعبرة عن مكونات  

  99الوحدة   في مكون أالحظ  وأتعرف ص 

ومن خالل ذلك تتعرف التلميذات على مجال  

 وحدة ) صحتي وغذائي (  ال

 

عن محتويات  عبّري  س

 الصور المعروضة  

 

 

تعّرفي على مجال   س

الوحدة من خالل لوحة  

 الصور    

  الواجب المنزلي فوائد الخضر والفاكهة؟ اذكري  التقويم الختامي
 



 

 فواز الحربي –التحضير بطريقة البطاقات 
 

 
 



 

 الحربي فواز –التحضير بطريقة المسرد 
 

    صحتي وغذائي وحدة عنوان ال

 

 أداء التقويم اإلجراءات إسرتاتيجية التدريس املهارة اهلدف  املكون  التاريخ صةاحل الفصل 

   

د
َ
 ل الوحدةخم

 أالحظ وأحتدث 

 عن حمتوايت الصورة املعروضة  الطالبةعرب أن ت •
 على جمال الوحدة من خالل لوحة الصور   الطالبةتعرف أن ت •
 يات الصحيحة يف اللوحة السلوك الطالبةدد أن حت •
 السلوكيات اخلاطئة يف لوحة الصور .  الطالبةج  ستنتأن ت •
 عن السلوكيات يف اللوحة  جبمل مفيدة    الطالبةعرب أن ت •
 على السلوكيات الصحيحة   يف الصورة  الطالبةرص أن حت •

 االستماع
 (1 – 18 ) 

 
 التحدث 

 (1  ,3 ,4 ,5) 

o  التعليم التعاوني 
o  حل المشكالت 
o  ب الحوار اسلو 
o  االستنتاج 
o  العصف الذهني 
o  خرائط المفاهيم 
o  التفكير اإلبداعي 
o  هيكلة السمكة 
o  االستقصاء 

 )     ( الطالبةكتاب 
 )    ( املعلمةدليل 

 بوربوينت )  ( 
 رسوم )   (

 وسائط مسعية )  ( 

o  اختبار تشخيصي 
o  مالحظة 

o  ورقة عمل 

o  بنائي 

o  اختبار ختامي 

o إجناز مشروع    

   

د
َ
 ةل الوحدخم

ثم   ظحوأال ستمعأ
 أجيب

   ورةصملا ةص لقا  اهدش م الطالبة الحظأن ت •

 القصة من خالل الصور .  ثاأحد الطالبة ج ستنتأن ت •

 املعلمة القصة من خالل شريط مسعي/  ثاحدالطالبة ألستمع أن ت •

 عن أسئلة حتليلية حول شخصيات القصة. الطالبة يب أن جت •

 االستماع
 (1 – 18 ) 

 
 التحدث 

 (1  ,3 ,4 ,5) 

o  التعليم التعاوني 
o  حل المشكالت 
o  اسلوب الحوار 
o  االستنتاج 
o  العصف الذهني 
o  خرائط المفاهيم 
o  التفكير اإلبداعي 
o  هيكلة السمكة 
o  االستقصاء 

 )     ( الطالبةكتاب 
 )    ( املعلمةدليل 

 بوربوينت )  ( 
 رسوم )   (

 وسائط مسعية )  ( 

o  اختبار تشخيصي 
o  مالحظة 

o  ورقة عمل 

o  بنائي 

o  اختبار ختامي 

o از مشروعإجن    

   

د
َ
 لوحدةل اخم

 أنشد
 احلليب 

 ُمغَّنى .  النشيد إىلالطالبة  ستمعأن ت •

 ة املنشدمع الطالبة  النشيد رد ُِّد أن ت •

 . النشيدالطالبة فُظ أن حت •

  o  التعليم التعاوني 
o  حل المشكالت 
o  اسلوب الحوار 
o  االستنتاج 
o  العصف الذهني 
o  خرائط المفاهيم 
o  التفكير اإلبداعي 
o  لسمكة هيكلة ا 
o  االستقصاء 

 (    )  الطالبةكتاب 
 )    ( املعلمةدليل 

 بوربوينت )  ( 
 رسوم )   (

 وسائط مسعية )  ( 

o  اختبار تشخيصي 
o  مالحظة 

o  ورقة عمل 

o  بنائي 

o  اختبار ختامي 

o إجناز مشروع 
   

 



 

 فواز الحربي -وحدات الملك عبد هللا 

 
 



 

 

 



 

 وسائل -الطريقة البنائية  

 الخميس األربعاء  الثالثاء االثنين  األحد اليـوم االبتدائي األول  \    لغتي المادة/الصف

      التاريخ ( صحتي وغذائي)  السادسةالوحدة مدخل  موضوع الدرس 

      الحصة ما هي فوائد الخضر والفاكهة؟ التمهيد 

 استراتيجية التعليم 
االكتشاف□   □ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ 

 التلقين
 اعدةالوسائل المس

الكتاب + اللوحات الورقية + 
 السبورة + البروجكتور. 

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية 

أن تعبر التلميذة عن  
محتويات الصورة  

 المعروضة  
 

أن تتعرف التلميذة على  
مجال الوحدة من خالل  

 لوحة الصور

 الصور وأعبر عنها:  ظأالح

 

تعرض المعلمة صور الكتاب في مكون  

أالحظ  وأعبر  ثم تناقش التلميذات حول  

الصور المعروضة من خالل طرح األسئلة  

 التالية : 

ماذا ترين في كل صورة؟ ما الذي تشتمل  

عليه هذه الصور؟ حددي الخضروات في  

 الصورة . حددي الفواكه في الصورة  

تعرض المعلمة الصور المعبرة عن  

كونات الوحدة   في مكون أالحظ   م

ومن خالل ذلك تتعرف    99وأتعرف ص 

التلميذات على مجال الوحدة ) صحتي  

 وغذائي (  

 

عبّري عن   س

محتويات الصور  

 المعروضة  

 

 

تعّرفي على   س

مجال الوحدة  

من خالل  

 لوحة الصور    

 حل انشطة كتاب الطالبة  الواجب



 

 وسائل -د المســر 

 الفصل الدراسي : الثالث ابتدائي األول لصف : ا لغتي المادة : 

 الوسيلة المهارة اليوم /األسبوع
) المكون ( 

 موضوع الدرس
 آداه التقويم  إستراتيجية التدريس  األهداف 

 

 الترتيب)     (-1
 

 تحديد الهدف )   ( -2
 

 االتصال )    (-3
 
 

 اإللقاء )    (-4

 

 )    ( التذكر-5
 

 )    ( االستيعاب -6
 

 (     )اإللقاء -7
 

 التقويم )    (-8
 

 الكتابة )    (-9
 

 القراءة )  (  -10

 
 الفهم )   ( -11

 السبورة 

 
 ألقالم الملونة 

 
 جهاز العرض 
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أن تعبر التلميذة عن محتويات  
 الصورة المعروضة  

 
أن تتعرف التلميذة على مجال الوحدة  

 من خالل لوحة الصور

  

الحوار 
 والمناقشة 
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 الصور المعروضة  

 

 

الو مجال  على  حدة  تعّرفي 
 من خالل لوحة الصور    

 

 



 

 وسائل -حدات و

 



 

 ورق عمل  

 



 

 

 والمعلمات  المعلمين  األخوة

ِّ   َورحمة َعلَيُكمْ  الّساَلمُ   َوبََرَكاتُهُ  ّللاَّ

 الحديثة  التحاضير مؤسسة يسر

www.mta.sa 

 مادة لغتي  يخص  ما جميع لكم  تقدم أن

 هـ  1443 لثالثا  الدراسي  للفصل

 أهداف+   توزيع+   تحضير 

 

 التحاضير  أنواع

+   الدروس تخطيط  بطافات+   الجديد النشط   التعلم + مسرد+   الحديثة االستراتيجيات+   البنائية  الطريقة+   عبدهللا لكالم  مشروع وحدات
 الرقمي التعليم   – الجوف  نموذج

  

 المرفقات

 درس لكل مختلفة  بوينت بور عروض ثالثة

+ 



 

 المعلمه   دليل و  الطالبة كتاب

+ 

 نور  نظام حسب والمهارات ويمالتق سجالت

+ 

 وعهمتن  اختبارات مجلدات

+ 

 درس لكل  قياس أوراق

+ 

 درس  لكل عمل أوراق

+ 

 المعلمة إنجاز   سجل

+ 

 الطالبة  إنجاز   سجل

+ 

 الكتاب  أسئلة  حل



 

+ 

 ومفاهيم  خرائط

+ 

 الفترات  لجميع  حسن برنامج  وأجوبة  أسئلة

+ 

 اثراءات 

 

 المنهج   دروس لجميع بالفيديو   متميز شرح

  

 مجانا  والخرج  للرياض التوصيل

 للفيدكس لاير 50 االرسالية قيمة  يضاف الرياض  مدينة خارج هم لمن

 )ساعة 72 الى ساعة 48 من(

 الطلب  تسجيل  كذلك ويمكنكم

 ً  الرابط  طريق   عن إلكترونيا

www.mta.sa/c 

https://mta.sa/c/


 

 المملكة مدن لجميع الفيدكس  او االيميل  عن  التوصيل  يمكننا كذلك

طلبكم حسب عادية طباعة_    ةملون طباعة_   دي سي )  ) 

 المبيعات  ايميل 

T@mta.sa 

   لاير 40 دي  سي على المادة سعر

    لاير 20 االيميل طريق عن المادة سعر

    لاير  70 عادية طباعة دي  السي مع المادة سعر

     لاير 140 ملونة طباعة دي  السي مع المادة سعر

 المستعجل  دكسللفي لاير 50 االرسالية قيمة  ضافي الرياض  مدينة رجخا هم لمن

 

 * لاير 550  اسابيع عشر لاير 60 الواحد  االسبوع مدرستي منصة اعمال *

 للمعلمين  المؤسسة حسابات أرقام  وهنا

———————————————————– 

 " العتيبي عبدالرحمن سعد"  بإسم  بنوك حسابات

==========================  



 

 اجحي الر

233608010954856 

 اي بان

SA5780000233608010954856 

---------------------------------------------- 

 األهلي   البنك

21065828000106 

   بان اي  

SA0610000021065828000106 

---------------------------------------------- 

 سامبا بنك

8001852539 

   بان  اي

 SA2740000000008001852539 

---------------------------------------------- 



 

 الرياض بنك

2052558759940 

   بان  اي  

SA3520000002052558759940 

---------------------------------------------- 

 الفرنسي السعودي  البنك

K2213000185 

   بان  اي  

SA82550000000K2213000185 

---------------------------------------------- 

  البالد بنك

900127883010006 

   بان  اي  

SA4715000900127883010006 

---------------------------------------------- 



 

 لإلستثمار السعودي  البنك

0101001926001 

  بان  اي  

SA6065000000101001926001 

---------------------------------------------- 

 الجزيرة  بنك

030680161166001 

   بان  اي  

SA6760100030680161166001 

---------------------------------------------- 

 االنماء بنك

68202882885000 

    بان  اي  

SA2805000068202882885000 

---------------------------------------------------------------------------- 



 

 

لاير 50 بقيمة والوزارة ة الرؤي بشعار بالمادة الخاص تحضير ال  دوسيه طلب كنكميم  

 

 : التالية االرقام   احدي على  تليفونيا االتصال  أو  الواتس  عبر  للتواصل 

0555107025 

0557977722 

0551092444 

0558396006 

0405583960 

0558396119 

https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A-1.jpg
https://wa.me/966555107025
https://wa.me/966557977722
https://wa.me/966551092444
https://wa.me/966558396006
https://wa.me/966558396004
https://wa.me/966558396119


 

0505107025 

https://wa.me/966505107025
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