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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

الدرس (1) الجمللغتي
والسيارة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني االبتدائي-الفصل19/05/1441
الدراسي الثاني

9

التمهيد

هذا الدرس سيكون في األسبوع الحادي عشر, وسيمتد إلى تسع حصص, وسأمهدها
على الشكل التالي:

: ( قراءة النص, ومكون أجيب وانمي لغتي) : لثانية الحصة األولى وا
أقرأ لهم النص. ثم أعرض صور الدرس الموجودة في كتاب الطالب, وإثارة أسئلة عليها,

مثل: ماذا تشاهد في الصورة؟ وما الحديث المتوقع بين السيارة والجمل؟
( أالحظ وأقرأ): لرابعة  لثالثة وا الحصة ا

أقرأ النص مع طالبي, ثم أنبهم للتركيز على بداية الكلمات والهمزة في أولها. ثم
أجعل الطالب ينطقون هذه الكلمات , وأصحح أخطاءهم في النطق.

:( أستخرج, أستخدم, أحول) : الحصة الخامسة والسادسة
أوًال: أستخرج: اطلب من طالبي كتابة كلمات على السبورة ثم أفرق بين الهمزات لهم.

سؤاًال يمهد لهذا الدرس, مثل: ما معنى التمني؟ ثانيا: أستخدم: أطرح عليهم 
ثالثًا: أحول: أمهد لهذا المكون باإلتيان باألسماء الخمسة ( أبو وأخو).

ة: (اإلمالء المنسوخ) : كتابة جمل بسيطة كلماتها من مكتسبات ع ب ا س ل الحصة ا
الطالب,

لثامنة: ( أرسم): كتابة بعض الكلمات بخط جميل ومضبوطة بالشكل. ة ا ص ح ال
: (أعبر وأصف) : أحضر للطالب صورًا وأطلب منهم وصفها سواء الحصةالتاسعة

بكلمة أو عدة كلمات.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

مدخل الوحدة السابعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-حيوانات-
مدخل الوحدة السابعة

استخدام الحيوانات قديمًا كوسائل نقل.

نشاطات التهيئة للوحدة
السادسة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-آداب

التعامل-نشاطات التهيئة للوحدة السادسة

كيفية التعامل مع اآلخرين, وتطبيقه على قصة
السيارة والجمل.

.الهدف األول ة م ي ل "الجمل والسيارة" قراءة س ص  ن يقرأ التالميذ كلمات وجمل ن أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وا  امسة والسادسة.
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دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عددهم, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية, وأعين
رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب و"مكون اجيب " على السبورة عبر الوسيلة التعليمية, ثم أطلب من كل
مجموعة اإلجابة عن االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.

ثم في التراكيب اللغوية أعرض لهم كلمات مبدوء بهمزة وصل وهمزة قطع, وأطلب منهم التفريف بينها.
ثم أعرض الجمل التي تحوي التمني ب ليت وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األسماء الخمسة ومنها "أبو وأخو" وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كلمة
األب واألخ إلى اسم من األسماء الخمسة " أبو وأخو". ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. وأناقش األفكار

واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئل  .

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة  مالء بخط وا    ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا , وكتاب  ا بخط جميل. وعلم م الطر قة ال  يحة

ملسك القلم. وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أ      ا  خطاء, وأز د من  بداع.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحه املعلم و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة التاسعة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أقوم باإلتيان بجمل تامة ومن ثم أخذ من وسط ا  لمة وأعيد كتاب  ا مبتدأ بال لمة ال   اخذ  ا من وسط ا  ملة, وأطلب م  م
محا اة  ذا النموذج, وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أعدل   ا  خطاء, وأز د ف  ا من مساحة  بت ار و بداع.

أيضًا بحيث آ ي بصورة وأصف ا ب لمة واحدة فقط, وأطلب من طال ي يطبقون ذلك ع   الوصف. ثم أطبق ذلك    الوصف 

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

 ح   يقوم  ل طالب بأداء امل ارة مثل ما قامت به, بل وال أكتفي بذلك بل أطال  م باالبت ار, وأحفز م لإلبداع    ذلك أيضاً.
يتمكن الطالب جميع م من اك ساب م ار ي الوصف والتعب   عن طر ق النمذجة وا  ا اة.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة والرابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم اطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات المبدوءة
بهمزة. والتفريق بينهما, ومالحظة الكلمات الملونة وكذلك نطقها نطقًا صحيحًا, ومن ثم القراءة المعبرة

لبعض الجمل, وتلوين الصوت فيها حسب الحالة في الجملة.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. ثم يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أقرأ وأالحظ , والتفريق بين الهمزتين في
أول الكلمة, ومن ثم قراءة الجمل بتلوين الصوت حسب حالة الجملة. ثم يتشارك مع زميل له

آخر, و بعد تفاق بينهما على اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم, ويتناقشون داخلها, ومن ثم
يطرح أحدهم اإلجابات على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض نص ا  مل والسيارة لطالبك ع   ج از ال   يل؛  ي الي ش ت الطالب أثناء القراءة, والي شغلون بالصور والكتاب,
وكذلك   ا اة ال   يل    نطق ا  مل, وتلو ن الصوت حسب ما تقتضيه ا  مل.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب ع   م ون أجيب, وكذلك م ون أن   لغ  
ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن ا  امسة والسادسة , أقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك
أستخدم, وأحول, ع   السبورة , وأقدم لم  غذية راجعة أصوب  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صة الثالثة م ون أقرأ وأالحظ عن طر ق العروض التقديمية, وأطلب م  م مالحظة ال لمات امللونة,
وكذلك مالحظة أول ال لمة     عض ا  مل والتفر ق ب ن ال مزت ن.

وكذلك    ا  صة السا عة والثامنة "م ون  مالء امل سوخ" وم ون " ا  ط"  ي  شا ده التالميذ أمام م    الكتاب وع  
السبورة؛  ي ي ون ترك   الطالب ع    ذه ال لمات ال   ير د     ا, ثم أطلب م  م     ا بخط جميل, وكتابة متأنية,

مضبوطة بالش ل.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز
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الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ا  صة التاسعة ع    ذه الوسيلة عارض البيانات/ التلفاز, وآخذ من وسط ا  ملة  لمة تبدأ   ا ا  ملة من
جديد, وأطلب م  م محا ا  ا.

صورًا وأطلب م  م وصف ا     لمة واحدة. وكذلك أعرض 

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

تعلم وسائل النقل وأصواتها

ة ي ج ر ا روابط خ

مشقة السفر قديما

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل وهمزة القطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه تشخيص معلومات الطالب عن وسائل النقل
قديمها وحديثها, وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "الجمل

والسيارة",
ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الجمل وهل يستخدم كوسيلة للنقل إلى اآلن, وما الذي حل الحصة األولى وا
مكانه؟.

لرابعة: وذلك عن طريق السؤال عن الهمزات التي تبدأ بها الكلمة. لثالثة وا الحصة ا
الحصة الخامسة والسادسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات تبدأ بهمزة وصل وكذلك كلمات تبدأ بهمزة

قطع. وكذلك عن معنى التمني.
: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, كي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل الحصة ا

لثامنة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. الحصة ا
: يكون عن طريق إحضار صور وأطلب منهم وصف ما يشاهدونه. ة ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل , والتي تبدأ بهمزة قطع, وكذلك تلوين الصوت عند
القراءة بحسب حال الفقرة.

-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين الهمزتين
الوصل والقطع, و أسلوب التمني ب ليت, ومحاكاة المثال األول في التحويل.

-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.
-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

-وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب إعادة بناء الجملة باالبتداء بكلمة من وسطها, وكذلك
وصف الصور بكلمة واحدة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, بهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وقدرتهم
على التمييز بين همزتي الوصل والقطع, وكذلك أسلوب التمني ب ليت, واألسماء الخمسة " أبو وأخو" , واإلتيان

بأمثلة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم., ونمو الثروة اللغوية لديهم. وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك
لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب المهارات
المستهدفة.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

لثانى "الجمل والسيارة"الهدف ا ص  ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

20الزمن المقترح

فهممستوى الهدف
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االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وا  امسة والسادسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عددهم, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية, وأعين
رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب و"مكون اجيب " على السبورة عبر الوسيلة التعليمية, ثم أطلب من كل
مجموعة اإلجابة عن االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.

ثم في التراكيب اللغوية أعرض لهم كلمات مبدوء بهمزة وصل وهمزة قطع, وأطلب منهم التفريف بينها.
ثم أعرض الجمل التي تحوي التمني ب ليت وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األسماء الخمسة ومنها "أبو وأخو" وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كلمة
األب واألخ إلى اسم من األسماء الخمسة " أبو وأخو". ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. وأناقش األفكار

واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئل  .

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة  مالء بخط وا    ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا , وكتاب  ا بخط جميل. وعلم م الطر قة ال  يحة

ملسك القلم. وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أ      ا  خطاء, وأز د من  بداع.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحه املعلم و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة التاسعة.
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دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أقوم باإلتيان بجمل تامة ومن ثم أخذ من وسط ا  لمة وأعيد كتاب  ا مبتدأ بال لمة ال   اخذ  ا من وسط ا  ملة, وأطلب م  م
محا اة  ذا النموذج, وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أعدل   ا  خطاء, وأز د ف  ا من مساحة  بت ار و بداع.

أيضًا بحيث آ ي بصورة وأصف ا ب لمة واحدة فقط, وأطلب من طال ي يطبقون ذلك ع   الوصف. ثم أطبق ذلك    الوصف 

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

 ح   يقوم  ل طالب بأداء امل ارة مثل ما قامت به, بل وال أكتفي بذلك بل أطال  م باالبت ار, وأحفز م لإلبداع    ذلك أيضاً.
يتمكن الطالب جميع م من اك ساب م ار ي الوصف والتعب   عن طر ق النمذجة وا  ا اة.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة والرابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم اطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات المبدوءة
بهمزة. والتفريق بينهما, ومالحظة الكلمات الملونة وكذلك نطقها نطقًا صحيحًا, ومن ثم القراءة المعبرة

لبعض الجمل, وتلوين الصوت فيها حسب الحالة في الجملة.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. ثم يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أقرأ وأالحظ , والتفريق بين الهمزتين في
أول الكلمة, ومن ثم قراءة الجمل بتلوين الصوت حسب حالة الجملة. ثم يتشارك مع زميل له

آخر, و بعد تفاق بينهما على اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم, ويتناقشون داخلها, ومن ثم
يطرح أحدهم اإلجابات على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض نص ا  مل والسيارة لطالبك ع   ج از ال   يل؛  ي الي ش ت الطالب أثناء القراءة, والي شغلون بالصور والكتاب,
وكذلك   ا اة ال   يل    نطق ا  مل, وتلو ن الصوت حسب ما تقتضيه ا  مل.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب ع   م ون أجيب, وكذلك م ون أن   لغ  
ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن ا  امسة والسادسة , أقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك
أستخدم, وأحول, ع   السبورة , وأقدم لم  غذية راجعة أصوب  خطاء مباشرة.

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية
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الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صة الثالثة م ون أقرأ وأالحظ عن طر ق العروض التقديمية, وأطلب م  م مالحظة ال لمات امللونة,
وكذلك مالحظة أول ال لمة     عض ا  مل والتفر ق ب ن ال مزت ن.

وكذلك    ا  صة السا عة والثامنة "م ون  مالء امل سوخ" وم ون " ا  ط"  ي  شا ده التالميذ أمام م    الكتاب وع  
السبورة؛  ي ي ون ترك   الطالب ع    ذه ال لمات ال   ير د     ا, ثم أطلب م  م     ا بخط جميل, وكتابة متأنية,

مضبوطة بالش ل.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ا  صة التاسعة ع    ذه الوسيلة عارض البيانات/ التلفاز, وآخذ من وسط ا  ملة  لمة تبدأ   ا ا  ملة من
جديد, وأطلب م  م محا ا  ا.

صورًا وأطلب م  م وصف ا     لمة واحدة. وكذلك أعرض 

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

تعلم وسائل النقل وأصواتها

ة ي ج ر ا روابط خ

مشقة السفر قديما

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل وهمزة القطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه تشخيص معلومات الطالب عن وسائل النقل
قديمها وحديثها, وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "الجمل

والسيارة",
ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الجمل وهل يستخدم كوسيلة للنقل إلى اآلن, وما الذي حل الحصة األولى وا
مكانه؟.

لرابعة: وذلك عن طريق السؤال عن الهمزات التي تبدأ بها الكلمة. لثالثة وا الحصة ا
الحصة الخامسة والسادسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات تبدأ بهمزة وصل وكذلك كلمات تبدأ بهمزة

قطع. وكذلك عن معنى التمني.
: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, كي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل الحصة ا

لثامنة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. الحصة ا
: يكون عن طريق إحضار صور وأطلب منهم وصف ما يشاهدونه. ة ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

 صفحة 8 من 15



:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل , والتي تبدأ بهمزة قطع, وكذلك تلوين الصوت عند
القراءة بحسب حال الفقرة.

-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين الهمزتين
الوصل والقطع, و أسلوب التمني ب ليت, ومحاكاة المثال األول في التحويل.

-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.
-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

-وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب إعادة بناء الجملة باالبتداء بكلمة من وسطها, وكذلك
وصف الصور بكلمة واحدة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, بهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وقدرتهم
على التمييز بين همزتي الوصل والقطع, وكذلك أسلوب التمني ب ليت, واألسماء الخمسة " أبو وأخو" , واإلتيان

بأمثلة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم., ونمو الثروة اللغوية لديهم. وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك
لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب المهارات
المستهدفة.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "
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:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

لثالث ص" الجمل والسيارة"الهدف ا ي ن ى التراكيب اللغوية الوادرة ف ل ن التالميذ ع ر م ت ن ي أ

20الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم
نحو املواد الدراسية.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صص  و   والثانية, وا  امسة والسادسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

أقسم طالبي إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عددهم, ثم أشرح لهم أسس وخطوات اإلستراتيجية, وأعين
رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أعرض أسئلة الفهم واالستيعاب و"مكون اجيب " على السبورة عبر الوسيلة التعليمية, ثم أطلب من كل
مجموعة اإلجابة عن االسئلة في الفهم أو في مكون أنمي لغتي.

ثم في التراكيب اللغوية أعرض لهم كلمات مبدوء بهمزة وصل وهمزة قطع, وأطلب منهم التفريف بينها.
ثم أعرض الجمل التي تحوي التمني ب ليت وأطلب من كل مجموعة المشاركة في محاكاة المثال األول لها.

أعرض مجموعة من األسماء الخمسة ومنها "أبو وأخو" وأطلب من المجموعات المشاركة في تحويل كلمة
األب واألخ إلى اسم من األسماء الخمسة " أبو وأخو". ثم أطلب طرح أمثلة أخرى مشابهة. وأناقش األفكار

واإلجابات مع طالبي, وأعرض إجاباتهم على السبورة. وأوجه طالبي, وأقدم التغذية الراجعة لهم دومًا .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.

املشاركة متاحة   ميع  عضاء     جابة عن أسئلة الف م, أو  شاطات م ون أن   لغ  . و شارك ا  ميع    ال  اكيب اللغو ة
 ثم ي    الطالب    ا  موعات  خطاء.  يوزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و جابة عن أسئل  .

اتقان المهارةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

 ساعد  ذه  س  اتيجية ع   ت و ن و ناء املف وم، عن طر ق التدر ب واملمارسة، للوصول إ    تقان القائم ع   املع  ، و  
 ذه  س  اتيجية يحل الطالب املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي ل  قائق.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن السا عة والثامنة.

دور المعلم

اس ثارة دافعية الطالب للتعلم ومراعاة أنماط التعلم ا  تلفة عند التعليم أو التدر ب ع   امل ارة، والتحقق من إتقان الطالب
للم ارة بما يتضمن الف م والتفك   ومالحظة  نماط والعالقات، وت ليف الطالب بتدر بات وم ام أدائية  عطي الفرصة

للطالب ملمارسة امل ارة    سياقات متنوعة.

أ سر لطال ي تطبيق  س  اتيجية, وأقوم ب  يئة الفصل ل م ليطبقو ا ب سر وسالسة؛  ي يحققوا أ داف الدرس, وال   تتمثل
:  

م ون  مالء امل سوخ وقدرة الطالب بكتابة  مالء بخط وا    ومقروء و  ش ل   يح, ومضبوطة بالش ل.
وكذلك م ون ا  ط, ورسم ال لمات داخل  سطر, وعدم ا  روج ع  ا , وكتاب  ا بخط جميل. وعلم م الطر قة ال  يحة

ملسك القلم. وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أ      ا  خطاء, وأز د من  بداع.

دور المتعلم

أداء الطالب للم ارة داخل وخارج الصف    سياقات متنوعة، وحل املسائل عن طر ق عمليات  ستدالل و س  جاع التلقا ي
ل  قائق.

 شارك جميع الطالب    الت ليف الذي طرحه املعلم و و م ون (  مالء امل سوخ, ا  ط), وأداء امل ارة ب ل جد و  شاط
 إ   مرحلة  تقان. وأقدم التغذية الراجعة املباشرة ال   تقود م نحو إتقان امل ارة. ليصلوا

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية
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ف االستراتيجية ص و

مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  
أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صة التاسعة.

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لإلس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

أقوم باإلتيان بجمل تامة ومن ثم أخذ من وسط ا  لمة وأعيد كتاب  ا مبتدأ بال لمة ال   اخذ  ا من وسط ا  ملة, وأطلب م  م
محا اة  ذا النموذج, وأقدم ل م  غذية راجعة مباشرة أعدل   ا  خطاء, وأز د ف  ا من مساحة  بت ار و بداع.

أيضًا بحيث آ ي بصورة وأصف ا ب لمة واحدة فقط, وأطلب من طال ي يطبقون ذلك ع   الوصف. ثم أطبق ذلك    الوصف 

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.

 ح   يقوم  ل طالب بأداء امل ارة مثل ما قامت به, بل وال أكتفي بذلك بل أطال  م باالبت ار, وأحفز م لإلبداع    ذلك أيضاً.
يتمكن الطالب جميع م من اك ساب م ار ي الوصف والتعب   عن طر ق النمذجة وا  ا اة.

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات
وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير.

أستخدم هذه اإلستراتيجية في الحصص الثالثة والرابعة.

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية. شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب. طرح سؤال أو
مسألة أو مشكلة تستثير تفكير الطالب. متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة

تفكيرهم. مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

أشرح اإلستراتيجية لطالبي, ثم أقسم األدوار بينهم, ثم اطلب منهم مالحظة وقراءة الكلمات المبدوءة
بهمزة. والتفريق بينهما, ومالحظة الكلمات الملونة وكذلك نطقها نطقًا صحيحًا, ومن ثم القراءة المعبرة

لبعض الجمل, وتلوين الصوت فيها حسب الحالة في الجملة.

دور المتعلم

يفكر كل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين األفكار ذهنيًا أو كتابيًا في النموذج المعد أو ورقة يعدها
الطالب. ثم يتشارك كل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة أفكارهما واالتفاق على نتيجة. ثم يتشارك

ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات. يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من خالل الحوار والنقاش.

العمل بشكل فردي للوصول إلى أهداف الدرس, والعمل على مكون أقرأ وأالحظ , والتفريق بين الهمزتين في
أول الكلمة, ومن ثم قراءة الجمل بتلوين الصوت حسب حالة الجملة. ثم يتشارك مع زميل له

آخر, و بعد تفاق بينهما على اإلجابات ينتقلون للمشاركة مع المجموعة األم, ويتناقشون داخلها, ومن ثم
يطرح أحدهم اإلجابات على المجموعات األخرى.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية

أحد الوسائل السمعية ال   تمكن املعلم أو الطالب من عرض    يل صو ي والتحكم به.

أعرض نص ا  مل والسيارة لطالبك ع   ج از ال   يل؛  ي الي ش ت الطالب أثناء القراءة, والي شغلون بالصور والكتاب,
وكذلك   ا اة ال   يل    نطق ا  مل, وتلو ن الصوت حسب ما تقتضيه ا  مل.

استخدم  ذه الوسيلة    ا  صة  و  .

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلك  ونية تتفاعل مع تطبيقات ا  اسب ا  تلفة ا  زنة ع   ا  اسب أو املوجودة ع    ن  نت.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صة الثانية. وأعرض عل  م أسئلة الف م و  س يعاب ع   م ون أجيب, وكذلك م ون أن   لغ  
ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب . وأطلب من الطالب مالحظ  ا داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

وكذلك أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن ا  امسة والسادسة , أقوم  عرض ال  اكيب اللغو ة م ون أستخرج, وكذلك
أستخدم, وأحول, ع   السبورة , وأقدم لم  غذية راجعة أصوب  خطاء مباشرة.

 صفحة 11 من 15



م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتم   برامج العروض التقديمية بإم انية إدراج الصور و صوات مع إضافة مؤثرات حركية.

أعرض لطال ي    ا  صة الثالثة م ون أقرأ وأالحظ عن طر ق العروض التقديمية, وأطلب م  م مالحظة ال لمات امللونة,
وكذلك مالحظة أول ال لمة     عض ا  مل والتفر ق ب ن ال مزت ن.

وكذلك    ا  صة السا عة والثامنة "م ون  مالء امل سوخ" وم ون " ا  ط"  ي  شا ده التالميذ أمام م    الكتاب وع  
السبورة؛  ي ي ون ترك   الطالب ع    ذه ال لمات ال   ير د     ا, ثم أطلب م  م     ا بخط جميل, وكتابة متأنية,

مضبوطة بالش ل.

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض ا  توى ع   جميع الطالب مع الوضوح والتنو ع    ا  توى.

أعرض لطال ي ا  صة التاسعة ع    ذه الوسيلة عارض البيانات/ التلفاز, وآخذ من وسط ا  ملة  لمة تبدأ   ا ا  ملة من
جديد, وأطلب م  م محا ا  ا.

صورًا وأطلب م  م وصف ا     لمة واحدة. وكذلك أعرض 

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

تعلم وسائل النقل وأصواتها

ة ي ج ر ا روابط خ

مشقة السفر قديما

ة ي ج ر ا روابط خ

التمني ب ليت

ة ي ج ر ا روابط خ

همزة الوصل وهمزة القطع

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يتم في بداية الدرس, وقبل الدخول في التعلم, وأهدف منه تشخيص معلومات الطالب عن وسائل النقل
قديمها وحديثها, وتصنيف الطالب إلى مستويات ومجموعات متجانسة في معرفتهم للموضوع "الجمل

والسيارة",
ويكون التقويم التشخيصي كالتالي:

لثانية: سؤال الطالب عن الجمل وهل يستخدم كوسيلة للنقل إلى اآلن, وما الذي حل الحصة األولى وا
مكانه؟.

لرابعة: وذلك عن طريق السؤال عن الهمزات التي تبدأ بها الكلمة. لثالثة وا الحصة ا
الحصة الخامسة والسادسة: ويكون ذلك عن طريق كلمات تبدأ بهمزة وصل وكذلك كلمات تبدأ بهمزة

قطع. وكذلك عن معنى التمني.
: عن طريق الحركات الضمة والفتحة والكسرة, كي يتقنوها قبل اإلمالء المنسوخ. ة ع ب ا س ل الحصة ا

لثامنة: ويكون ذلك بجعلهم يكتبون كلمات على السبورة ويرسمونها بشكل جيد. الحصة ا
: يكون عن طريق إحضار صور وأطلب منهم وصف ما يشاهدونه. ة ع س ا ت ل الحصة ا

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 
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:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, أهدف منه تحديد مدى تقدم الطالب نحو إتقان المهارات
المستهدفة, ويشمل جميع عناصر الدرس ويكون في ثنايا الدرس, وبعد كل جزئية للتحقق من فهم الطالب

لكل محور قبل االنتقال الى محور جديد، ويمكن تطبيقه من خالل:
-قراءة النص واإلتيان بمعنى الكلمة, وكذلك بضد بعض الكلمات في مكون أجيب وأنمي لغتي.

-ومن خالل مالحظة الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل , والتي تبدأ بهمزة قطع, وكذلك تلوين الصوت عند
القراءة بحسب حال الفقرة.

-وكذلك في التراكيب اللغوية وقياس القدرة على االستخراج, واالستخدام , والتحويل, والتمييز بين الهمزتين
الوصل والقطع, و أسلوب التمني ب ليت, ومحاكاة المثال األول في التحويل.

-وكذلك النظر إلى اإلمالء المنسوخ وقدرة الطالب على الضبط الصحيح بالشكل والكتابة بدون أخطاء.
-وأيضا مكون الخط نستطيع قياس قدرة الطالب على الكتابة على األسطر بشكل جيد ومتزن.

-وفي مكون التعبير الكتابي نقيس قدرة الطالب إعادة بناء الجملة باالبتداء بكلمة من وسطها, وكذلك
وصف الصور بكلمة واحدة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

تقويم نهائي يكون في نهاية الدرس, بهدف الكشف عن مكتسبات الطالب ومدى تحقق االهداف, وقدرتهم
على التمييز بين همزتي الوصل والقطع, وكذلك أسلوب التمني ب ليت, واألسماء الخمسة " أبو وأخو" , واإلتيان

بأمثلة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم., ونمو الثروة اللغوية لديهم. وتحديد أبرز نقاط الضعف لدى طالبك
لعالجها, وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لهم، وتعزيز نقاط القوة.

ويمكنني استخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب المهارات
المستهدفة.

أو أقدم لهم اختبارأ قصيرًا أقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل الدرس.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ
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:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

كامًال, لذا التكليف المنزلي نوع من التقويم, وأهدف إلى االطمئنان على فهم الطالب واستيعابهم للدرس 
أختار أنشطة وتدريبات تقيس لك أهداف الدرس بعناية فائقة. وأستفيد في ذلك من كتاب النشاط واألنشطة
الموجودة فيه في الصفحات (30-31-32) لقياس جميع المكونات التي تمت دراستها في هذا الموضوع, ثم

أقدم لهم تغذية راجعة اثبت بها المعلومات, واعدل بها األخطاء. وأطلب منهم وضعها في ملف إنجاز كل
طالب.

ن التكاليف المنزلية م 50ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْمُنَاسِبَ إِ الْحَرْفَ  اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت ا بُهَ نَاسِ تِي تُ الْجُمْلَةِ الَّ لَى  الْكَلِمَةَ إِ اِسْحَِب 

:اختيارات من متعدد لِي ا يَ لُونِي" مِمَّ " تَجَاهَ الْسَّلِيَم لكملة  الْصَّوْتِيَّ  الْتَّقْطِيعَ  اِخْتَرِ 

:اختيار من متعدد لِي ا يَ مَ عَنُْه بِ تَمَيَّزَْت  الْسَّيَّارَةَ  فَإِنَّ  الْجَمَلِ  رَأِْي  حَسََب 

.اختيارات من متعدد " الْصَّحْرَاءِ سَفِينَةُ  الْجُمَلِ  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نِي الْكَرِيمَةِ تَعْ اآليَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  اإلِبِلِ" الَّ " كَلِمَُة 

أُسْلُوُب:اختيارات من متعدد هَُو  السَّابِقُ  األُسْلُوبُ  الْسَّيَّارَةِ"  مَِن  أَسْرَعُ  الجَمَلَ  لَيَْت  "

:مطابقة السحب واإلفالت تُنَاسِبُهُ تِي  الْكَلِمَةِ الَّ لَى  الْحَرْفَ إِ اِسْحَِب 

:مطابقة السحب واإلفالت الْمُنَاسِبِ الْفَرَاغِ  لَى  الْمُنَاسِبَةَ إِ الْكَلِمَةَ  اِسْحَِب 

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الهمزة في أول الكلمة
التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-
الكفايات اللغوية 2-كتابة الهمزة-الهمزة في أول

الكلمة
التفريق بين همزتي الوصل والقطع

: (الدولة تابع: أولًا
السعودية األولى) 4

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-
: (الدولة التاريخ-العصر السعودي-تابع: أولًا

السعودية األولى) 4
السؤال عن وسائل النقل في ذلك الزمن

سورة األنبياء من 78 الى
82

التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف الثالث
-الفصل الدراسي الثاني-التفسير-قصة المتوسط

داود وسليمان -عليهما السالم--سورة األنبياء من
78 الى 82

استخالص وسائل النقل قديما من اآليات.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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هذا الدرس سيستمر معي لمدة تسع حصص خالل األسبوع الحادي عشر, فسأحرص
على قراءتي الجهرية, واحاول نطق الكلمات بشكل واضح.

أصحح أخطاء القراءة لدى طالبي وأركز على األقل قدرة قرائية.
أكتشف مع طالبي معاني الكلمات الغامضة من خالل استخدام الترادف تارة والتضاد

تارة أخرى.
أدرب الطالب على القراءة وفق أساليب مختلفة كظاهرة صوتية مثل همزة الوصل ,
وهمزة القطع, وتراكيب لغوية مثل اسلوب التمني ب ليت., واألسماء الخمسة " أبو -

أخو".
أفعل كتاب النشاط حيث يطبق الطالب كتابيًا مكونات كتاب الطالب, ويستهدف

مهارات مهمة مثل: األداء القرائي واالمالء المنسوخ والخط والتعبير الكتابي، ولكل
مكون مهارات  أقوم بمالحظتها والتأكد من إتقان جميع الطالب لها.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية ما بين تعلم تعاوني, وتعلم ذاتي, وكذلك إتقان
للمهارة, والنمذجة والمحاكاة؛ كي تصل أهداف درسي لطالبي بيسر ووضوح.

أنوع في وسائلي التعليمية فتارة استخدم السبورة الذكية, وتارة أخرى استخدم عارض
البيانات/ التلفاز, وثالثة استخدم العروض التقديمية, مما يجذب انتباه الطالب للدرس.

أنوع في أساليب تقويمك, فمرة من قبلي, وأخرى تقويم أقران, وثالثة تقويم ذاتي.

المصادر

ماهي وسائل السفر في الماضي:
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%88%D8
%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D
8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%

D9%8A

 

تطور وسائل النقل وعالقة ذلك بالتطور العلمي والتقني لإلنسان
https://www.google.com.sa/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8
5oS3s6TSAhWL2RoKHTkACbAQFghDMAY&url=http%3A%2F%2Fbohouti.blogs

pot.com%2F2015%2F02%2Fblog-post_129.html&usg=AFQjCNHFWQr-
knQy3b6tixNchULrSFprvQ

 

كتاب المعلم.

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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