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الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني 14431443 هـ هـ

الدرسالمادةالمادة الدرسموضوع  والمرحلةالتاريخالتاريخموضوع  والمرحلةالصف  الصف 
عددعدد

الحصصالحصص

لغتي
الجميلة

نص االستماع (عيد
األضحى)

07/05/1443
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني
2

التمهيدالتمهيد

الدرس الثاني من دروس الوحدة الثانية، والذي سيتم تنفيذه خالل حصتين دراسيتين.
أمهد للدرس بعرض مقطع فيديو عن عيد األضحى، ومايتميز به عن عيد الفطر.

أدون عنوان الدرس على السبورة، وأناقش طالبي في األهداف التي أرغب في تحقيقها.
أسرد لهم قصة إبراهيم عليه السالم وابنه إسماعيل بأسلوب قصصي مشوق .
أقرأ النص عليهم أو أعرضه من خالل جهاز التسجيل الصوتي بعد التذكير بآداب

االستماع الجيد.
أعرض محتوى الكتاب، وأوجه الطالب إلى حل األنشطة، مع تطبيق اإلستراتيجية

المناسبة لكل نشاط.

األول األولالهدف  .الهدف  بالعيد  متصلة  لغويًة  .مفردات  بالعيد  متصلة  لغويًة  على مفردات  الطالب  يتعرف  على أن  الطالب  يتعرف  أن 

المقترح المقترحالزمن  1515الزمن 

الهدف الهدفمستوى  فهمفهممستوى 

االستراتيجياتاالستراتيجيات

التعلم التعاوني

اتقان المهارة

العصف الذهني

التعليمية التعليميةالوسائل  الوسائل 

السبورة الذكية

المكتبة المدرسية

أجهزة التسجيل الصوتي

الثانى الثانىالهدف  االستماع.الهدف  بآداب  ملتزما  النص  أسئلة  عن  الطالب  يجيب  االستماع.أن  بآداب  ملتزما  النص  أسئلة  عن  الطالب  يجيب  أن 

المقترح المقترحالزمن  2020الزمن 

الهدف الهدفمستوى  تطبيقتطبيقمستوى 

االستراتيجياتاالستراتيجيات

التعلم التعاوني

اتقان المهارة
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العصف الذهني

االستقصاء

التعليمية التعليميةالوسائل  الوسائل 

السبورة الذكية

المكتبة المدرسية

أجهزة التسجيل الصوتي

الثالث الثالثالهدف  النص.الهدف  تضمنها  التي  والدروس  القيم  الطالب  يستنتج  النص.أن  تضمنها  التي  والدروس  القيم  الطالب  يستنتج  أن 

المقترح المقترحالزمن  2020الزمن 

الهدف الهدفمستوى  فهمفهممستوى 

االستراتيجياتاالستراتيجيات

التعلم التعاوني

فكر ، زاوج، شارك

اتقان المهارة

العصف الذهني

التعليمية التعليميةالوسائل  الوسائل 

السبورة الذكية

المكتبة المدرسية

أجهزة التسجيل الصوتي

المالحظات المالحظاتاإلرشادات/  اإلرشادات/ 

اطلب من الطالب يقرؤون األسئلة.  .1

تنبيه الطالب للتركيز وآداب االستماع وقوانينه.  .2

جعل الطالب يكتبون بقلم رصاص.  .3

4.  إعادة تشغيل النص مرتين ، أو مرة واحدة بصوت المعلم ومرة بجهاز التسجيل بعد

التمرير على الكود المرفق بالكتاب.
5.  إعادة تشغيل النص والطلب من الطالب التصحيح ألنفسهم بعد مناقشة اإلجابات.

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداداعداد


