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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 نشاطات التهيئة

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 
 
 

 نشاطات التهيئة

 
 أن تلون الطالبة حسبما هو مطلوب في النشاط -1
 تستنتج الطالبة عنوان الوحدة من خالل الصورةأن  -2
 أن تعدد الطالبة بعض وسائل المواصالت  -3
 أن تربط التلميذة بين وسائل المواصالت القديمة والحديثة  -4
 أن تقارن بين الوسائل قديما وحديثا -5

 

 
 المناقشة النشطة
 حل المشكالت 
 التعلم التعاوني 

 النصف والنصف اآلخر
  فكر زاوج شارك

 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 التعرف على عنوان الوحدة الجديدة + حل نشاطات الوحدة: المكتسبات  -1

 . الكريمة ما أهمية وسائل المواصالت في حياتنا{ من خالل اآلية  البحر بما ينفع الناس: قال تعالى } والفلك التي تجري في  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 عدد بعض وسائل المواصالت؟ -1

 عن أحد هذه الوسائل ومميزاتها عتكناقشي أفراد مجمو -2

 ؟الحظي الصور وحددي الشكل   -3

 ؟  وصفاتهابمناقشة أفراد مجموعتك اربطي بين الوسيلة  -4

  ؟ اسألي من يجاورك عن أهم هذه الوسيلة في حياتنا اليومية ولماذا -5

   . طع فيديو يوضح أهمية وسائل المواصالت القديمة والحديثة وكيف تطورتعرض مق : ثالثا / غلق الدرس
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 االستماعنص 

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 
 
 

 نص االستماع 

 
 أن تراعي الطالبة وتطبق أداب االستماع . -1
 تسمي الطالبة الشخصيات التي ذكرت في النص أن -2
المذكورة  ح الطالبة أهمية كل وسيلة من الوسائل أن توض -3

 في النص 
 .أن تتحدث الطالبة عن المشاهد حسب تسلسل االحداث  -4
 أن تجيب الطالبة إجابات صحيحة عن األسئلة حول النص  -5

. 
 

 
 المناقشة النشطة
 التعلم التعاوني 
 تمثيل األدوار

  فكر زاوج شارك
 

 
 الكتاب

 السبورة
 الملونةاألقالم 

 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 التعرف على عنوان الوحدة الجديدة + حل نشاطات الوحدة: المكتسبات  -1

 .لكريمة ما أهمية وسائل المواصالت في حياتنا{ من خالل اآلية ا: قال تعالى } والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ما هي قوانين نص االستماع  -1

 تأملي الصور والمشاهد في النشاط -2

 ؟كم عدد األشخاص في الصور أمامك  -3

 ؟ ي ذكرت في النص وما أهمية كل وسيلةالت ماهي الوسائل -4

 ؟ كيف كان اجتماع وسائل المواصالت و عن ماذا كان حديثهم -5

 ناقشي أفراد مجموعتك لإلجابة عن أسئلة النص . -6

 اختاري عنوان أخر للنص  : ثالثا / غلق الدرس

   . بأسلوبك واحكيها أمام زميالتك في الصفلخصي القصة /  الواجب
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 النشيد

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 
 
 

 النشيـــد

 
أن تقرأ الطالبة أبيات النشيد قراءة منغمة مقتدية بقراءة  -1

 المعلمة
 تستنتج الطالبة القيم الواردة في النشيد أن -2
 أن تجيب الطالبة عن األسئلة المتعلقة بالنشيد  -3
 أن تؤدي الطالبة المعنى صحيحا أثناء النشيد -4

 
 الطاولة المستديرة 

 لعب األدوار
 المناقشة النشطة
 فكر زاوج شارك 
 التعلم التعاوني 

 
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 التعرف على عنوان الوحدة الجديدة + حل نشاطات الوحدة: المكتسبات  -1

 قال تعالى } وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون { من خالل اآلية الكريمة ما أهمية العمل في حياتنا .:  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 اقرئي النشيد قراءة صحيحة ومنغمة  -1

 استنتجي القيم الواردة في النشيد -2

 ؟اجيبي عن األسئلة المتعلق بالنشيد -3

 ؟ مجموعتك حددي أهمية الحاسوب في حياتنا بمناقشة أفراد -4

 ؟ اسألي من يجاورك عن كيفية استخدامه للحاسوب  -5

  

   . عرض مقطع فيديو يوضح الحاسوب وأهميته في حياتنا : ثالثا / غلق الدرس
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
الجمل النص القرائي األول ) 

 والسيارة (

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي األول
 () الجمل والسيارة

 
 مكون 

 أجيب + أنمي لغتي

 
أن تستمع التلميذة إلى قراءة المعلمة  -1

 بإنصات.
قراءة صحيحة خالية أن تقرأ التلميذة النص  -2

 من األخطاء مسترسلة ومنغمة.
أن تجيب التلميذة عن األسئلة موظفة جذر  -3

 السؤال.
تذكر الطالبة ميزة كل من الجمل  أن -4

 .والسيارة
 أن تصل الطالبة الكلمة بمعناها وبضدها -5

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 

 النصف والنصف اآلخر 
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

 .: قال تعالى } أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت {  لتهيئةا:  ئةيلتها -3

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

  اقرئي النص قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة  -1

 األساسية في الدرسناقشي أفراد مجموعتك عن األفكار  -2

 ؟ صفي الحوار وأطرافه في النص -3

 ؟ من معرفتنا بعجيب خلق الجمل ماذا نستفيد -4

 ؟ اسألي من يجاورك عن وسائل النقل القديمة -5

 اربطي بين الكلمات و معاني اللغويات الجديدة في النص . -7 تعرفين إجابته عن تطور وسائل االتصال  اسألي معلمتك سؤاال ال -6

   . اختاري عنوان أخر للدرس  : غلق الدرسثالثا / 

  حل كتاب النشاط   : الواجب 

almanahj.com/sa



 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 النص القرائي األول

 ) الجمل والسيارة ( 

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي األول
 () الجمل والسيارة

 
 مكون 

 األداء القرائي 

 
أن تقرأ التلميذة قراءة معبرة مراعية ترتيل األية  -1

 الكريمة 
 .أن تالحظ التلميذة و تقرأ الكلمات الملونة  -2
أن تالحظ التلميذة التراكيب اللغوية التي سبقت  -3

 دراستها .
 ا( –ق التلميذة كلمات تحوي ) أ تنطأ ن  -4
 .قرأ الطالبة قراءة معبرةأن ت  -5

 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 

 التعلم باللعب
  المساجلة الحلقية

 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -7

 مراجعة التراكيب اللغوية التي سبق دراستها :  لتهيئةا -8

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 دراستها في الوحدة السابقة ؟ماهي التراكيب اللغوية التي تم  -1

 ؟ا ( في الشكل –ألي أفراد مجموعتك ما هو الفرق بين ) أ سإ -2

 من الكلمات المبدوءة بهمزة قطع من خالل استراتيجية التعلم باللعب استخرجي  من النص أكبر عدد -3

 القراءة المعبرة على طريقة المساجلة الحلقية : ثالثا / غلق الدرس

 ودونيها على شكل مطوية  واحفظيها في ملف  المادة . ثي في مكتبة الفصل عن كلمات مبدوءة بهمزة وصل أو قطع ابح  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 النص القرائي األول 
 ) الجمل والسيارة (

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي األول

 ( الجمل والسيارة) 
 

 مكون 
 استخرج من النص + استخدم

 
 أن تستخرج الطالبة من النص ما هو مطلوب  -1
ن تتعرف الطالبة على الفرق بين همزة القطع أ -2

 .والوصل
تحاكي الطالبة المثال في استخدام اسلوب التمني  أن -3

 ب ) ليت (
أن تستخدم الطالبة أسلوب التمني في جمل من  -4

 .انشائها
 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 

 التعلم باللعب 
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 التعرف على أسلوب التمني باستخدام ليت : المكتسبات  -9

 عرض مرئي لدرس الجمل السيارة:  لتهيئةا -10

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ؟هو مطلوب من النص  أفراد مجموعتك استخرجي ما بالتعاون مع -1

 ؟  ماهو أسلوب التمني -2

 ؟ة أفراد مجموعتك تنبئي بامنيات الجمل والسيارةبمساعد -3

 بجملة من إنشائك . مثلي ألسلوب التمني -4

 

 يغلق الدرس باستخدام سلم التعلم . : ثالثا / غلق الدرس

 إيجابيا . بمساعدة والدتك تمني أمنيات تؤثر في مجتمعك  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 النص القرائي األول 
 ) الجمل والسيارة (

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي األول

 ( الجمل والسيارة) 
 

 مكون 
 أحول + أعبر

 
أن تحول الطالبة االسماء الخمسة بإضافة كاف  -1

 بمحاكاة المثال المعطى الخطاب 
 تعيد الطالبة كتابة الجملة مبتدأه بالكلمة الملون أن -2
  قيمة وسائل المواصالتأن تدرك الطالبة  -3
 أن تحفظ الطالبة دعاء ركوب السيارة -4

 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 

 التعلم باللعب 
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 متابعة الواجب المنزل ومناقشة الحل مع الطالبات : المكتسبات  -11

 : عرض مرئي لوسائل المواصالت لتهيئةا -12

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ؟ التالية بمحاكاة المثال األول  حولي االسمء -5

 ؟للفرد والمجتمع  ما أهمية وسائل المواصالت  -6

 .؟ بمساعدة أفراد مجموعتك اعيدي ترتيب الجمل المعطاه -7

 ؟ وسائل االتصال والمواصالت المجتمعخدم كيف ت -8

 ويعلق في لوحة الوحدة كخريطة ذهنية .كرة الرئيسية في درس الجمل والسيارة كل مجموعة تدون الف : ثالثا / غلق الدرس

 + حفظ دعاء ركوب السيارة االنتقال إلى كتاب نشاط وإكمال بقية األنشطة  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 النص القرائي الثاني

 ( االتصال) وسائل 

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي الثاني

 () وسائل االتصال 
 

 مكون 
 أجيب + أنمي لغتي

 
 أن تستمع التلميذة إلى قراءة المعلمة بإنصات. -1
صحيحة خالية من األخطاء أن تقرأ التلميذة النص قراءة  -2

 مسترسلة ومنغمة.
 أن تجيب التلميذة عن األسئلة موظفة جذر السؤال. -3
 أن تختار الطالبة عنوان آخر للدرس -4
أن تختار التلميذة من الشكل مرادفا لكل كلمة وتكتبه في  -5

 جملة من إنشائها
 في جمل من إنشائهاوتدخلها الطالبة ضد الكلمات  أن تصل -6

 

 
 النشطةالمناقشة 

 البطاقات
 الخيال الحر

 النصف والنصف اآلخر 
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

 ما هي وسائل االتصال القديمة ؟: كيف كان الناس يتواصلون فيما بينهم قديما لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 اقرئي النص قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة   -1

 األفكار األساسية في الدرسناقشي أفراد مجموعتك عن  -2

 ؟تعمل وسائل االتصال القديمة والحديثة وما هو الفرق بينهاكيف  -3

 ؟ من معرفتنا بوسائل االتصال القديمة ماذا نستفيد -4

 ؟هل ستفكرين في ابتكار وسيلة لالتصال مع من حولكتعيشين في العصر القديم تخيلي نفسك  -5

 كوني مع أفراد مجموعتك جمل إنشائية لمعنى أو ضد الكلمات المعطاه .. -6

 اختاري عنوان أخر للدرس  : ثالثا / غلق الدرس

 . ور لبعض وسائل االتصال القديمةابحثي بمساعدة والديك عن ص / مهمة بحثية+  حل كتاب النشاط   : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 ومواصالتالسابعة / اتصاالت 

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 النص القرائي الثاني
 ) وسائل االتصال (

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 الثانيالنص القرائي 

 ( وسائل االتصال) 
 

 مكون 
 األداء القرائي 

 
 عبرة ومسترسلةالتلميذة قراءة مأن تقرأ  -1
 أن تالحظ التلميذة و تقرأ الكلمات الملونة . -2
أن تالحظ التلميذة التراكيب اللغوية التي سبقت  -3

 دراستها .
ق التلميذة كلمات تحوي همزة وصل وهمزة أ ن تنط -4

 القطع وتفرق بينها
 
 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
  جدول التعلم

 التعلم باللعب 
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

 عرض لمخارج الحروف والجهاز الصوتي لالنسان : لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ماهي التراكيب اللغوية التي تم دراستها في الوحدة السابقة ؟ -1

 التضعيف ؟سألي أفراد مجموعتك ما هو ا -2

 حللي الكلمة المحتوية على تضعيف وبيني الحرف المضعف  -3

 في النص ا (  –من الكلمات التي تحوي ) أ  أكبر عدد شاركي أفراد مجموعتك في استخراج من خالل استراتيجية التعلم باللعب  -4

 يغلق الدرس باستخدام استراتيجية جدول التعلم   : ثالثا / غلق الدرس

 بأنواعه  المختلفة ودونيها على شكل مطوية  واحفظيها في ملف  المادة .حثي في مكتبة الفصل عن كلمات مهموزة اب  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 النص القرائي الثاني
 ) وسائل االتصال (

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 الثانيالنص القرائي 

 ( ) وسائل االتصال
 

 مكون 
 استخرج من النص + استخدم

 
 أن تستخرج الطالبة من النص ما هو مطلوب -1
 –أن تستخرج الطالبة من النص كلمات بها ) أ  -2

 ا(
 .ن تتعرف الطالبة على أسلوب التمني أ -3
أن تعبر الطالبة عن الصورة باستخدام اسلوب  -4

 التمني
 
 

 
 المناقشة النشطة

 لتعلم التعاوني ا
  تمثيل األدوار
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت

 العرضجهاز 
 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 تمني/ التعرف على أسلوب ال تمييز همزة الوصل والقطع: المكتسبات  -1

  كيف تكون وسائل االتصال نافعة :  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 استخرجي ما هو مطلوب من النص ؟بالتعاون مع أفراد مجموعتك  -1

 . استخرجي من النص كلمات بها همزة وصل وهمزة قطع -2

 ؟ ما هو أسلوب التمني وادواته -3

 ؟بمساعدة أفراد مجموعتك عبري عن الصور أمامك   -4

 بمحاكاة المثال األول . ي الستخدام أسلوب التمنيمثل -5

  .يغلق الدرس باستخدام استراتيجية تمثيل األدوار  : ثالثا / غلق الدرس

 . درسك عن جملة التمني ومثلي بمحاكاتها جمل من إنشائكابحثي في   : الواجب 

almanahj.com/sa



 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السابعة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 النص القرائي الثاني
 ) وسائل االتصال (

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي الثاني

 (  ) وسائل االتصال
 

 مكون 
 أحول + أعبر

 
 .أن تحول الجمل بمحاكاة المثال األول  -1
بمحاكاة المثال أن تحول الطالبة أسلوب الخطاب  -2

 المعطى
أن تجيب التلميذة كيف تخدم وسائل األتصال  -3

 ؟ الفرد والمجتمع 
التلميذة جمل عن التلفاز تعبر فيها عن أن تكون  -4

 فوائده
 أن تدرك الطالبة قيمة وسائل و أهميته  -5
 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 

 التعلم باللعب 
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة

 الروليتبرنامج 
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 متابعة الواجب المنزل ومناقشة الحل مع الطالبات : المكتسبات  -1

 وتدوين اسمها ووسائل االتصال  : عرض مجموعة من اآلالت  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 التالية بمحاكاة المثال األول  ؟ حولي الجمل -1

 ؟ ما هو اسم الخطاب -2

 ..؟ اد مجموعتك فكري في إجابة عن وسائل االتصال بمساعدة أفر -3

 ؟ كيف تخدم وسائل االتصال الفرد والمجتمع  -4

 دة أفراد مجموعتك جمال عن فوائد التلفاز .كوني بمساع -5

 ويعلق في لوحة الوحدة كخريطة ذهنية رة الرئيسية في درس وسائل االتصالككل مجموعة تدون الف : الدرسثالثا / غلق 

 االنتقال إلى كتاب نشاط وإكمال بقية األنشطة  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السادسة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 الثالث / الحاسوب

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي الثالث

 (  الحاسوب)  
 

 مكون 
 أجيب + أنمي لغتي

 
 أن تستمع التلميذة إلى قراءة المعلمة بإنصات. -1
أن تقرأ التلميذة النص قراءة صحيحة خالية من األخطاء  -2

 مسترسلة ومنغمة.
 أن تجيب التلميذة عن األسئلة موظفة جذر السؤال. -3
 أن تختار الطالبة عنوان آخر للدرس -4
أن تصل  التلميذة الكلمة  من القائمة بما يناسبها من  -5

 المجموعة المقابلة
 

 

 
 الرؤوس المرقمة 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 الخيال الحر

 النصف والنصف اآلخر 
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

 : اصطحاب الطالبات إلى قاعة الحاسب اآللي في المدرسة  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 اقرئي النص قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة   -1

 الدرسناقشي أفراد مجموعتك عن األفكار األساسية في  -2

 ؟ ما أهمية الحاسوب -3

 ؟  دث لو اختفى جهاز الحاسوب من حياتناتخيلي ماذا يح -4

 ؟صلي الكلمة بمعناها  -5

 نوان أخر للدرس اختاري ع : ثالثا / غلق الدرس

 . ابحثي بمساعدة عن مراحل تطور جهاز الحاسوب  وبيني أهميته  /مهمة  بحثية +  حل كتاب النشاط   : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السادسة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 الثالث / الحاسوب

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 الثالثالنص القرائي 

 (الحاسوب ) 
 

 مكون 
 األداء القرائي 

 
 التلميذة قراءة معبرة ومسترسلةأن تقرأ  -1
 أن تالحظ التلميذة و تقرأ الكلمات الملونة . -2
أن تالحظ التلميذة التراكيب اللغوية التي سبقت  -3

 دراستها .
التلميذة كلمات تحوي همزة وصل وهمزة  قأ ن تنط -4

  قطع
 
 

 
 المناقشة النشطة

 فكر . زاوج . شارك 
  الطاولة المستديرة

 تمثيل األدوار
 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

 ما هي مراحل تطور جهاز الحاسوب .:  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ماهي التراكيب اللغوية التي تم دراستها في الوحدة السابقة ؟ -1

  لي أفراد مجموعتك عن الكلمات المحتويه على همزة وصل وهمزة قطعاسأ -2

 ستراتيجية التعلم باللعب مثلي دور أحمد ووالده مع أحد أفراد مجموعتكمن خالل ا -3

 ورقة عمل / قراءة الكلمات الملونة والتدرب على كتابتها في المنزل .   : ثالثا / غلق الدرس

 وضعي خطا تحت الكلمات المهموزة في أولها ووسطها وآخرها . اقرئي النص قراءة صحيحة في المنزل  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السادسة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 الثالث / الحاسوب

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 الثالثالنص القرائي 

 () الحاسوب 
 

 مكون 
 استخرج من النص + استخدم

 
 أن تستخرج الطالبة من النص ما هو مطلوب  -1
 . أن تتعرف الطالبة على أسلوب التمني -2
 باستخدام أداةطالبة أسلوب التمني أن تحاكي ال -3
 ليت ( ) 

 . التمنيالطالبة أسلوب أن تستخدم  -4
 تقدر الطالبة قيمة الحاسوب وأهميته أن -5
 

 
 المناقشة النشطة

 لتعلم التعاوني ا
  تمثيل األدوار
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 التمهيد :أوال / 

 تمييز  همزة الوصل والقطع نطقا وكتابتا .: المكتسبات  -3

 عرض مقطع من موقع عين :  لتهيئةا -4

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 بالتعاون مع أفراد مجموعتك استخرجي ما هو مطلوب من النص ؟. -1

 ؟عبري بمساعدة أفراد مجموعتك باستخدام أسلوب التمني  -2

 ؟ عتك تحدثي عن أهمية الحاسوب وفوائده واستخداماتهبمساعدة أفراد مجمو -3

 

  ورقة عمل  : ثالثا / غلق الدرس

 .حل ورقة العمل المرفقة بالدرس  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 السادسة / اتصاالت ومواصالت

 : المجال
 علمي

 : الدرس
 الثالث / الحاسوب

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي الثلث

 (الحاسوب ) 
 

 مكون 
 أحول + أعبر

 
أن تعيد الطالبة كتابة الجمل مبدئة بما بين  -1

 بمحاكاة المثال االولالقوسين مع تغيير ما يلزم 
أن تالحظ الطالبة الفرق بين الجملتين وتغيير  -2

 نمط الخطاب فيها 
ن تجيب التلميذة كيف يخدمها الحاسوب أ -3

 كطالبة؟  
أن تستعين الطالبة بالدرس لكتابة أجزاء  -4

 الحاسوب .
يمة الحاسوب وتكتب ثالث أن تدرك الطالبة ق -5

 جمل عن فوائده .
 

 
 المناقشة النشطة
 تعلم تعاوني 

 التدريس التبادلي 
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب

 السبورة
 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 متابعة الواجب المنزل ومناقشة الحل مع الطالبات : المكتسبات  -1

 االنتقال إلى غرفة الحاسوب والتعرف على أجزاءه وفائدة كل جزء  : لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ؟بمحاكاة المثال األول أعيدي كتابة الجمل مع تغير ما يلزم  -1

 ؟ ما استخدامات الحاسوب للطالب والطالبات -3

 ..؟ وعتك اكتبي أجزاء الحاسوبأفراد مجمة بمساعد -4

 كيف يخدم كل أصحاب المهن وطنهم ؟  -5

 عبري كتابيا عن فوائد الحاسوب في ثالث جمل من إنشائك -6

 علق في لوحة الوحدة كخريطة ذهنيةوترس الحاسوب كل مجموعة تدون الفكرة الرئيسية في د : ثالثا / غلق الدرس

 االنتقال إلى كتاب نشاط وإكمال بقية األنشطة  : الواجب 
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