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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية : ,ومذكرات  

 القناة الرسمية لموقع المناهج السعودية 
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 تحضير الصف الثالث االبتدائي 

 (اتصــــاالت) الرابعةالوحدة 

 إعداد المعلمة : شريفة الشمراني

 إشراف المشرفة التربوية :نوال القاسم
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :4دة ــــــــالوح
 اتصـــاالت

 ال : ـــــــالمج
 علمـي

 درس : ـــــال
 نشاطات التهيئة

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 نشاطات التهيئة  

 
 على وسائل االتصاالت الحديثة. التلميذة  تتعرفأن -1
تتحدث التلميذة عن األشياء التي لها عالقة باالتصاالت أن -2

 .من خالل الصور
 تكتشف الطالبة القيمة الواردة في النص.أن -3

 
.  

 
 المناقشة النشطة
 التعلم التعاوني

 فكر. زاوج .شارك
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 البروجكتر

 والتحليل مالحظةال
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي
 المناقشة

 

 

 أوال / التمهيد : 

 .)سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة واسم الوحدة الحالية( ـ المكتسبات :1                 

 على التعامل اإليجابي مع تقنيات االتصاالت الحديثة.الغالف وحثهن  حول صورمناقشة الطالبات  التهيئة : -2

 

 ؟ماذا نستفيد من أجهزة االتصال الحديثة – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 ؟عددي وسائل االتصال الحديثة-2                         

 ؟ماذا يحدث لو لم يكن لدينا وسائل اتصال-3                         

 ؟هل نستطيع االستغناء عن االتصاالت الحديثة-4                         

 ؟بعينك الفصيحة استنطقي الصور التي أمامك  -5                         

                      

 

   األجهزة قديًما وحديثًا.رض مقطع فيديو عن بعض ع الدرس: ثالثًا/غلق
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :4دة ــــــــالوح
 اتصــــاالت 

 ال : ـــــــالمج
 ـــيعلم

 درس : ـــــال
شبكة المعلومات 

 )اإلنترنت(

 وع:ــــاألسب      
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 / حل نشاطات الوحدة . التعرف على عنوان الوحدة الجديدة  ـ المكتسبات :1 أوال / التمهيد :

     .  تسمية الشخصيات   /ا    مناقشة الطالبات فيهوعرض صور الكتاب  التهيئة : -2

 

 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 ماهي قوانين نص االستماع؟ -1                          

 تأملي الصور والمشاهد وتحدثي عنها؟-2                         

 ؟كم عدد الشخصيات في الصور التي أمامك-3                         

 ؟ناقشي أفراد مجموعتك لإلجابة عن أسئلة النص -4                         

 عن ماذا يتحدث النص ؟ -5                         

                         

 

 / تلخيص للقصة بأسلوب الطالبة وإلقائها في الصف اختيار عنوان آخر للنص الدرس: ثالثًا/غلق

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

  
 

 نـص االستــمـاع
 

  
 

       

 
 أن تراعي الطالبة آداب االستماع .-1
 أن تسمي الطالبة الشخصيات التي ذكرت في النص.-2
ن تتحدث الطالبة عن المشاهد حسب تسلسل أحداث -3

 النص .
 أن تجيب الطالبة إجابة صحيحة عن أسئلة النص.-4
 

 
 

 لعب األدوار
 قراءة الصور

 المساجلة الحلقية
 تدريس األقران 

 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 مذكرة الواجبات
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 ادة:ــــــالم
 3 يـــــلغت

 :4دةــــــــالوح
 اتصــــــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ــــيعلم

 درس : ـــــال
 نشـــــيد

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 نــشيــــــــدال
 

 (صديق الحاسوب) 

 
تقرا الطالبة أبيات النشيد قراءة منغمة مقتدية بقراءة أن -1

 . المعلمة
 .تطبق الطالبة القيم اإليجابية في النصأن -2
 .تجيب الطالبة عن األسئلة المتعلقة بالنشيدأن -3
 أن تؤدي الطالبة المعنى صحيًحا أثناء النشيد. -4
 
.  

 التبادليالتدريس 
 خريطة الكلمة
 تثبيت اإلجابة

 النافذة المفتوحة
 
 
 

 الكتاب
 برنامج الروليت
 األقالم الملونة

 العرض
 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 االستماع والتقييم
 

 أوال / التمهيد : 

 .(ورقمها وعنوانها وأجزائها الوحدةسبق دراسته)سؤال الطالبات عن مناقشة عما  ـ المكتسبات :1                 

 .       فيهاثم مناقشة الطالبات  فيديو مرئي عرض  التهيئة : -2                 

 

 .اقرئي أبيات النشيد قراءة منغمة مقتدية بقراءة المعلمة – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 . أجيبي عن األسئلة المتعلقة بالنشيد-2                         

 ؟ من فوائد الحاسوبثم اذكري بعًضا  تأملي النص-3                         

 ؟ثم اذكري القيمة اإليجابية من الدرس رتبي الكلمات التالية لتكوين جملة مفيدة-4                         

 الكلمات التالية ؟     حللي -6            بيني معاني اللغويات الجديدة ؟-5                         

     ؟يكن لدينا وسائل اتصالماذا يحدث لو لم  -7                         

 

 + المحو التدريجي للنص + النافذة المفتوحة  اختيار عنوان آخر للنص الدرس: ثالثًا/غلق
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 المــــــادة:
 3 لغتي

 : 4 دةــــــــالوح
 اتصـــــاالت

 المجـــــــال:
 ــــــيعلم

 : 1درســـــال
 أجهزة االتصال الحديثة

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األولالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 لنص قراءة صحيحة خالية مسترسلة.االتلميذة  ان تقرأ-1
 تذكر الطالبة أحداث وشخصيات القصة.أن -2
 .على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 3
ات جديدة من خالل داللة كلمأن تكتشف التلميذة  -4

 والتضاد.الترادف 
 تستخرج التلميذة القيمة اإليجابية من النص.أن  -5

 

 التدريس التبادلي
 تبادل أدوار

 النصف والنصف اآلخر
 make itبرنامج 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 مذكرة الواجبات

 

 .القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها  المكتسبات :ـ 1 : أوال / التمهيد

 تسمية الشخصيات. مناقشة الطالبات في مكونات الصور.عرض صور الكتاب وعرض فيديو )مرئي ( /   التهيئة : -2  

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

     حللي الكلمات التالية تحليال صوتيا؟  - 2          ؟النص قراءة سليمة  قرئيا - 1                      

 ؟ الدرس في  األساسية  ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكار-3                        

       تأملي الصور التي امامك وعلقي عليها؟-4                        

 أجيبي عن األسئلة التالية موظفةً جذر السؤال؟-7           ؟المعاني الغامضة في النصاكتشفي -6                        

            ؟ماذا نستفيد من أجهزة االتصال الحديثة -8                        

  مشكلة وحلار عنوان آخر للنص  + اختي الدرس: ثالثًا/غلق

 من الدرس في الدفتر. قراءة النص قراءة صحيحة في المنزل وكتابة ثالثة أسطر : الواجب
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 ادة:ــــــالم ذ
 3 لغتي

 :4دة ــــــــالوح
 اتصــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ــــيمعل

 : 1درس ـــــال
 أجهزة االتصال الحديثة

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

تحوي ظواهر التي كلمات وتالحظ اللتلميذة ان تقرأ ا-1
  .صوتية ولغوية درستها

 أن تقرأ التلميذة الفقرة قراءة معبرة.-2 
 أن تكتب التلميذة كلمات تحوي ظواهر صوتية. -3  
   

 المدرب
 طرح األسئلة
 اكتشف الخطأ

 المناقشة
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 القراءة والتحليل

 

 .قراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها لقراءة السليمة / ا ـ المكتسبات :1أوال / التمهيد: 

 هثم طرح أسئلة متنوعة عليعن أنواع التاء )مرئي( عرض مقطع فيديو  التهيئة : -2

   

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

 الصوتية الموجودة فيه؟اقرئي مقطع من النص ثم بيني الظواهر   -1                        

 الظواهر الصوتيـــــة؟لكلمات التالية حسب صنفي ا -2                        

 ؟لم يكن لدينا وسائل اتصاليحدث لو  ماذا -3                       

 ؟ماذا نستفيد من أجهزة االتصاالت الحديثة-4                      

 دي فوائد وأضرار أجهزة االتصال الحديثة؟عد -5                      

 ورقة عمل     الدرس: ثالثًا/غلق

 المنزلة والتدريب على كتابتها في قراءة الكلمات الملون : الواجب 
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :4دة ــــــــالوح
 ل الحديثةأجهزة االتصا 

 ال : ـــــــالمج
 ـــيعلم

 : 1درس ـــــال
 أجهزة االتصال الحديثة

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكيب اللغوية
 مكون

 أستخدم+ أستخرج

 .مطلوب هو  تستخرج التلميذة من النص ما أن-1
 .هو مطلوب في مكون أستخدم ماأن تستخدم التلميذة -2
 القيمة اإليجابية الواردة في النص.الطالبة  تكتشفأن  -3

 
 التعلم باللعب

 البطاقات
 التعلم التعاوني

 المناقشة
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 أوراق عمل
 لوحة التعزيز
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

 ما سبق دراسته مناقشة :ـ المكتسبات 1 أوال / التمهيد :

   وتية الموجودة فيه  .مقطع فيديو والتقاط الظواهر الص :التهيئة  -2 

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

     ؟هو مطلوب من النص مابالتعاون مع أفراد مجموعتك استخرجي  –1                        

 هو مطلوب في مكون أستخدم؟ استخدمي ما   -2                        

 حسب الظواهر الصوتية ؟ ةصنفي الكلمات التالي -3                        

 ؟بين أسلوب التعجب وأسلوب التفضيل  قارني -4                        

 خالل ثالث دقائق؟ تعجبتعاوني مع مجموعتك في كتابة جمل تحتوي على أسلوب  -5                        

                       

   ورقة عمل   الدرس: ثالثًا/غلق

 مع ذكر أمثلة لكل نوع ثم ضعيها في ملف اإلنجاز : صممي خريطة معرفية ألنواع الظواهر الصوتية التي درستيها الواجب
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 ادة:ــــــالم
 3 يــــلغت

 :4دة ــــــــالوح
 اتصـــــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ـــــيعلم

 :  2 درســـــال
 أجهزة االتصال الحديثة

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 بمحاكاة المثال المعطى. األفعالالتلميذة تحول أن -1
 . جتماعيةب التلميذة بطاقة تهنئة بمناسبة اتكتأن -2
 .القيمة اإليجابية الواردة في النصالتلميذة  تكتشفأن -3

 طــرح األسئلة
 البطاقات

 المناقشة النشطة
 الذهنيالعصف 
 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 

 / متابعة الواجب المنزلي. هاتي أكبر قدر من التراكيب اللغوية التي سبق لك دراستها:ـ المكتسبات 1/ التمهيد : أوال

  منه. والتقاط األفعال عرض مرئي :التهيئة  -2

  /األسئلة الصفية:ثانيًا

     ؟ حولي األفعال التالية إلى صيغة فاعل ومفعولبمحاكاة المثال األول -1                          

 ؟األفعال الماضية وحوليها إلى اسم فاعل ومفعولمن  قدر ممكن أكبر من بيئتك المدرسية هاتي -2                          

 وعة األخرى ؟مفاتيح المعرفة بين يديك وجهي سؤاًلا للمجم -3                         

 نحسن استخدام األجهزة الحديثة ؟    ماذا يحدث لو لم  -4                         

 ؟هل نستطيع اًلستغناء عن األجهزة الحديثة -5                        

 بمشاركة مجموعتك صممي رسالة تهنئة ألحد أقاربك أو صديقاتك بمناسبة عيد األضحى المبارك؟ -6                        

 ورقة عمل. :غلق الدرس/ثالثًا

  اجمعي أكبر عدد من األفعال الماضية والمضارعة واألمر؟: الواجب/ رابعًا

  

almanahj.com/sa
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 المــــــادة:
 3 لغتي

 : 4 دةــــــــالوح
 اتصـــــاالت

 المجـــــــال:
 ــــــيعلم

 : 2درســـــال
 الهاتف المحمول

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 الثانيالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 لنص قراءة صحيحة خالية مسترسلة.االتلميذة  ان تقرأ-1
 تذكر الطالبة أحداث وشخصيات القصة.أن -2
 .على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 3
ات جديدة من خالل داللة كلمأن تكتشف التلميذة  -4

 والتضاد.الترادف 
 تستخرج التلميذة القيمة اإليجابية من النص.أن  -5

 

 التدريس التبادلي
 تبادل أدوار

 النصف والنصف اآلخر
 قراءة الصور

 make itبرنامج 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 مذكرة الواجبات

 

 .القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها  ـ المكتسبات :1 : التمهيدأوال / 

 تسمية الشخصيات. مناقشة الطالبات في مكونات الصور.عرض صور الكتاب و/  وسائل االتصال قديًما وحديثًاعرض فيديو )مرئي (  التهيئة : -2  

  الصفية:ثانيًا/األسئلة 

     حللي الكلمات التالية تحليال صوتيا؟  - 2          ؟قرئي النص قراءة سليمة ا - 1                      

 ؟ الدرس في  األساسية  ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكار-3                        

       تأملي الصور التي امامك وعلقي عليها؟-4                        

 أجيبي عن األسئلة التالية موظفةً جذر السؤال؟-7           ؟اكتشفي المعاني الغامضة في النص-6                        

            ؟ماذا نستفيد من أجهزة االتصال الحديثة -8                        

  مشكلة وحلار عنوان آخر للنص  + اختي الدرس: ثالثًا/غلق

 من الدرس في الدفتر. قراءة النص قراءة صحيحة في المنزل وكتابة ثالثة أسطر : الواجب
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 ادة:ــــــالم 
 3 لغتي

 :4دة ــــــــالوح
 اتصــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ـــيعلم

 : 2درس ـــــال
 الهاتف المحمول

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

تحوي ظواهر التي كلمات وتالحظ اللتلميذة ان تقرأ ا-1
  .صوتية ولغوية درستها

 أن تقرأ التلميذة الفقرة قراءة معبرة.-2 
 التلميذة كلمات تحوي ظواهر صوتية. أن تكتب -3  
   

 المدرب
 طرح األسئلة
 اكتشف الخطأ

 المناقشة
 

 الكتاب
 السبورة

 الملونة األقالم
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 القراءة والتحليل

 

 ./ متابعة الواجب المدرسيقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها لقراءة السليمة / ا ـ المكتسبات :1أوال / التمهيد: 

 هثم طرح أسئلة متنوعة عليعن أنواع التاء )مرئي( عرض مقطع فيديو  التهيئة : -2

   

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

 الصوتية الموجودة فيه؟اقرئي مقطع من النص ثم بيني الظواهر   -1                        

 الظواهر الصوتيـــــة؟لكلمات التالية حسب صنفي ا -2                        

 ماذا يحدث لو لم نحسن استخدام األجهزة الحديثة ؟ -4              ؟لم يكن لدينا وسائل اتصالماذا يحدث لو  -3                       

 ؟ماذا نستفيد من أجهزة االتصاالت الحديثة-5                      

 ؟الهاتف المحمولدي فوائد وأضرار عد -6                      

 ورقة عمل     الدرس: ثالثًا/غلق

 ة والتدريب على كتابتها في المنزلقراءة الكلمات الملون : الواجب 
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :4دة ــــــــالوح
 اتـصــــــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ـــيعلم

 : 1درس ـــــال
 الهاتف المحمول

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكيب اللغوية
 مكون

 أستخدم+ أستخرج

 .مطلوب هو  تستخرج التلميذة من النص ما أن-1
 .هو مطلوب في مكون أستخدم ماأن تستخدم التلميذة -2
 القيمة اإليجابية الواردة في النص.الطالبة  تكتشفأن  -3

 
 التعلم باللعب

 البطاقات
 التعلم التعاوني

Tiny tap 
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 أوراق عمل
 لوحة التعزيز
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

 ما سبق دراسته مناقشة :ـ المكتسبات 1 أوال / التمهيد :

   وتية الموجودة فيه  .مقطع فيديو والتقاط الظواهر الص :التهيئة  -2 

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

     ؟هو مطلوب من النص مابالتعاون مع أفراد مجموعتك استخرجي  –1                        

 هو مطلوب في مكون أستخدم؟ استخدمي ما   -2                        

 حسب الظواهر الصوتية ؟ ةصنفي الكلمات التالي -3                        

 ؟بين أسلوب التعجب وأسلوب التفضيل  قارني -4                        

 خالل ثالث دقائق؟ تفضيلوي على أسلوب اوني مع مجموعتك في كتابة جمل تحتتع -5                        

                       

   ورقة عمل   الدرس: ثالثًا/غلق

 مع ذكر أمثلة لكل نوع ثم ضعيها في ملف اإلنجاز : صممي خريطة معرفية ألنواع الظواهر الصوتية التي درستيها الواجب
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 ادة:ــــــالم
 3 يــــلغت

 :4دة ــــــــالوح
 اتصـــــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ـــــيعلم

 :  2 درســـــال
 الهاتف المحمول

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 بمحاكاة المثال المعطى. األفعالالتلميذة تحول أن -1
 جمل عن فوائد وأضرار الهاتف المحمول ب التلميذة تكتأن -2
 .القيمة اإليجابية الواردة في النصالتلميذة  تكتشفأن -3

 طــرح األسئلة
 البطاقات

 المناقشة النشطة
 الذهنيالعصف 
 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 

 / متابعة الواجب المنزلي. هاتي أكبر قدر من التراكيب اللغوية التي سبق لك دراستها:ـ المكتسبات 1/ التمهيد : أوال

  منه. والتقاط األفعال عرض مرئي :التهيئة  -2

  /األسئلة الصفية:ثانيًا

     ؟ حولي األفعال التالية إلى صيغة فاعل ومفعولبمحاكاة المثال األول -1                          

 ؟األفعال الماضية وحوليها إلى اسم فاعل ومفعولمن  قدر ممكن أكبر من بيئتك المدرسية هاتي -2                          

 وعة األخرى ؟مفاتيح المعرفة بين يديك وجهي سؤاًلا للمجم -3                         

 نحسن استخدام األجهزة الحديثة ؟    ماذا يحدث لو لم  -4                         

 ؟طيع اًلستغناء عن الهاتف المحمولهل نست -5                        

 

 ورقة عمل. :غلق الدرس/ثالثًا

ا وحديثاا: الواجب/ رابعًا   ؟ابحثي بمساعدة والدتك عن وسائل اًلتصال قديما
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 المــــــادة:
 3 لغتي

 : 4 دةــــــــالوح
 اتصـــــاالت

 المجـــــــال:
 ــــــيعلم

 : 3درســـــال
 األقمار الصناعية

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 الثالثالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 لنص قراءة صحيحة خالية مسترسلة.االتلميذة  ان تقرأ-1
 تذكر الطالبة أحداث وشخصيات القصة.أن -2
 .على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 3
ات جديدة من خالل داللة كلمأن تكتشف التلميذة  -4

 والتضاد.الترادف 
 تستخرج التلميذة القيمة اإليجابية من النص.أن  -5

 

 التدريس التبادلي
 تبادل أدوار

 النصف والنصف اآلخر
 البطاقات التفاعلية  

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 مذكرة الواجبات

 

 .القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها  ـ المكتسبات :1 : أوال / التمهيد

 تسمية الشخصيات. مناقشة الطالبات في مكونات الصور.عرض صور الكتاب وعرض فيديو )مرئي ( /   التهيئة : -2  

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

     حللي الكلمات التالية تحليال صوتيا؟  - 2          ؟قرئي النص قراءة سليمة ا - 1                      

 ؟ الدرس في  األساسية  ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكار-3                        

       تأملي الصور التي امامك وعلقي عليها؟-4                        

 أجيبي عن األسئلة التالية موظفةً جذر السؤال؟-7           ؟المعاني الغامضة في النص اكتشفي-6                        

            ؟ماذا نستفيد من أجهزة االتصال الحديثة -8                        

  مشكلة وحلار عنوان آخر للنص  + اختي الدرس: ثالثًا/غلق

 من الدرس في الدفتر. قراءة النص قراءة صحيحة في المنزل وكتابة ثالثة أسطر : الواجب
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 ادة:ــــــالم 
 3 لغتي

 :4دة ــــــــالوح
 اتصــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ــــيمعل

 : 3درس ـــــال
 األقمار الصناعية

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

تحوي ظواهر التي كلمات وتالحظ اللتلميذة ان تقرأ ا-1
  .صوتية ولغوية درستها

 أن تقرأ التلميذة الفقرة قراءة معبرة.-2 
 أن تكتب التلميذة كلمات تحوي ظواهر صوتية. -3  
   

 المدرب
 طرح األسئلة
 اكتشف الخطأ

 المناقشة
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 القراءة والتحليل

 

 .قراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها لقراءة السليمة / ا ـ المكتسبات :1أوال / التمهيد: 

 هثم طرح أسئلة متنوعة عليعن أنواع التاء )مرئي( عرض مقطع فيديو  التهيئة : -2

   

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

 الصوتية الموجودة فيه؟اقرئي مقطع من النص ثم بيني الظواهر   -1                        

 الظواهر الصوتيـــــة؟لكلمات التالية حسب صنفي ا -2                        

 ؟لم يكن لدينا وسائل اتصاليحدث لو  ماذا -3                       

 ؟ماذا نستفيد من أجهزة االتصاالت الحديثة-4                      

 لماذا ال نرى األقمار الصناعية بأعيننا ؟  -6                   ؟لماذا سميت األقمار الصناعية بهذا االسم -5                      

 ورقة عمل     الدرس: ثالثًا/غلق

 ة والتدريب على كتابتها في المنزلقراءة الكلمات الملون : الواجب 
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :4دة ــــــــالوح
 اتـصــــــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ـــيعلم

 : 3درس ـــــال
 األقمار الصناعية

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكيب اللغوية
 مكون

 أستخدم+ أستخرج

 .مطلوب هو  تستخرج التلميذة من النص ما أن-1
 .هو مطلوب في مكون أستخدم ماأن تستخدم التلميذة -2
 القيمة اإليجابية الواردة في النص.الطالبة  تكتشفأن  -3

 
 التعلم باللعب

 البطاقات
 التعلم التعاوني
 تثبيت اإلجابة

 بليكرز
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 أوراق عمل
 لوحة التعزيز
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

 ما سبق دراسته مناقشة :ـ المكتسبات 1 أوال / التمهيد :

   وتية الموجودة فيه  .مقطع فيديو والتقاط الظواهر الص :التهيئة  -2 

  الصفية:ثانيًا/األسئلة 

     ؟هو مطلوب من النص مابالتعاون مع أفراد مجموعتك استخرجي  –1                        

 هو مطلوب في مكون أستخدم؟ استخدمي ما   -2                        

 حسب الظواهر الصوتية ؟ ةصنفي الكلمات التالي -3                        

 خالل ثالث دقائق؟ استثناءوي على أسلوب اوني مع مجموعتك في كتابة جمل تحتتع -4                        

                       

   ورقة عمل   الدرس: ثالثًا/غلق

 ألسلوب االستثناء وأدواته مع ذكر مثال لكل أداة.: صممي خريطة معرفية  الواجب

almanahj.com/sa



 ادة:ــــــالم
 3 يــــلغت

 :4دة ــــــــالوح
 اتصـــــــــاالت

 ال : ـــــــالمج
 ـــــيعلم

 :  3 درســـــال
 األقمار الصناعية

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويم أداة الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 بمحاكاة المثال المعطى. األفعالالتلميذة تحول أن -1
  عن الصور بجمل مفيدة.التلميذة  تعبرأن -2
 .القيمة اإليجابية الواردة في النصالتلميذة  تكتشفأن -3

 طــرح األسئلة
 البطاقات

 المناقشة النشطة
 العصف الذهني

 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 

 / التمهيد : أوال

 / متابعة الواجب المنزلي. هاتي أكبر قدر من التراكيب اللغوية التي سبق لك دراستها:ـ المكتسبات 1                  

  منه. والتقاط األفعال عرض مرئي :التهيئة  -2

  /األسئلة الصفية:ثانيًا

     ؟ي األفعال التالية إلى أسماء فاعلحولبمحاكاة المثال األول -1                          

 ؟األفعال الماضية وحوليها إلى اسم فاعل من  قدر ممكن أكبر من بيئتك المدرسية هاتي -2                          

 وعة األخرى ؟مفاتيح المعرفة بين يديك وجهي سؤاًلا للمجم -3                         

 نحسن استخدام األجهزة الحديثة ؟    ماذا يحدث لو لم  -4                         

 ؟األجهزة الحديثةطيع اًلستغناء عن هل نست -5                        

 

  ورقة عمل. :غلق الدرس/ثالثًا
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