
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/4arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://www.almanahj.com/sa/4arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 خطة تنفيذ المادة وفق المشروع الشامل لتطوير المناهج

 الحليبالموضوع:      غذائي     الحصة:...............................      التاريخ:      /     /           هـ        الوحدة:    الرابع االبتدائي الصف:

 أهداف الدرس 
قال هللا *أن تعي التلميذة أن التعاون في بعض األعمال ترفع من إنتاجية العمل ومخرجاته كما حث الدين اإلسالمي على ذلك 

ثِْم َواْلعُْدَوانِ تعال َ َشِديُد اْلِعقَاِب "  ى " َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِِرِّ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ َ ِإنَّ َّللاَّ وفي السنة  2-المائدة  َواتَّقُوا َّللاَّ
 النبوية 

 بعًضا""المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 *أن تعد التلميذة أنواع من مشروبات الحليب الساخنة ومتعدد النكهات

 المهارات 
 
 

 بعدة نكهات  الطازج والمجفف للشرب  إعداد الحليب*
 
 

 استراتيجيات التدريس المقترحة مهارات التفكير الوسائل التعليمة استراتيجيات التدريس  التهيئة
.........................................................................................
.........................................................................................

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

 أنشطة مقترحة
.........................................................................................

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

 وسائل بديلة
.........................................................................................

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

 أسئلة تقويمية
 

 *عددي منتجات الحليب.   *ما هي قيمة الحليب الغذائية؟ 
 

 صعوبات أخرى
.........................................................................................
......................................................................................... 

 
    

 توقيع مديرة المدرسة                    توقيع مشرفة المادة         
 

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

 

 )      (  نشاط رقم 

 حدث واقعي 

 قصة 

 طرح مشكلة 

 مسابقة 

 عرض صورة 

 مشاهدة فلم تعليمي 

 :أخـرى 

 

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

 
 
 

 

 

 الحوار والمناقشة 

 حل المشكالت 

 التعلم التعاوني 

 االستقصاء 

 تمثيل األدوار 

 الخرائط الذهنية 

 التعلم باللعب 

 العصف الذهني 

 تعلم ذاتي 

 البيان العملي 

 :أخـــــــرى 

 

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

 
 

 

 كتاب الطالب والنشاط 

 جهاز عرض 

 شفافيات 

 جهاز تسجيل 

 مراجع 

 مجسمات 

 نماذج 

 فيلم تعليمي 

 وبطاقات لوحات 

 جهاز عرض بروجكتر 

 الصور 

  االلكترونيةالمواقع 

 الكاميرا الوثائقية 

 السبورة واألقالم 

 التلفاز 

 البرامج التعليمية 

 أوراق عمل 
 

    

          حل المشكالت
 السبب والنتيجة 

 الوصف 

  اإلفاضة 

 الترتيب 

 )التوقع )التنبؤ 

 التقييم 

 التمييز 

 التصنيف 

 التذكر 

 التخيل 

 الطالقة 

 المرونة 

 تحديد األهداف 

 

 

 التصميم 

 المالحظة 

 التركيب 

 التحليل 

 التطبيق 

 العصف الذهني 

 التلخيص 

 األصالة والجدة 

 التخطيط 

 جمع المعلومات 

  االستنتاجاالستنباط و 

 المقارنة 

 الربط 

 البحث 

 التمييز 

 

 

 

 

 


