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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

نشاطات التهيئة للوحدةلغتي
السادسة

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

9

التمهيد

كامًال, وبمقدار تسع هذا الموضوع سيكون في األسبوع الخامس, وسيستمر أسبوعًا 
حصص, وسأمهد لها كالتالي:

لثانية: أستفيد من نشاطات التهيئة الموجودة في كتاب الطالب الحصة األولى وا
ص(46-45).

أعرّف الطالب باسم نبيهم,ثم أبيّن لهم صفات الطفل المسلم.
ص االستماع- النملة الكريمة): أستفيد ( ن لرابعة والخامسة  لثالثة وا  الحصة ا

من مكون رقم (1) أالحظ وأستنتج ومن خالل الصور يبدي الطالب رأيه فيها.
أطلب من طالبي تذكر شخصيات النص المسموع, واألحداث التي يدور حولها النص.

: (أستمع وأجيب) الحصة السادسة والسابعة: مكون 
أجعل الطالب يستمعون للنص, ثم يجيبون عن األسئلة.

أنمي من خالل إجابات الطالب كيفية التعامل مع الزمالء, وأهمية التعاون بينهم.
أقرأ النص مرة أخرى, وبيان صفتي النملة البيضاء, والحمراء, وكيفية التعامل بينهما.

: (النشيد الدين المعاملة) لتاسعة:  لثامنة وا الحصة ا
أجعل الطالب ينشدون ويرددون خلفي؛ كي يستقيم الحفظ لديهم.

أوضح لهم معاني النشيد التي تحتاج إلى شرح.
أبيّن لطالبك صفات الطفل المسلم, وكيفية تعامله مع اآلخرين.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

اآلداب (1)
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-التعامل مع
الناس-اآلداب (1)

االستفادة من هذه اآلداب بحيث تكون تهيئة للدرس
الجديد.

كيف أتصرف عند مقابلة
اآلخرين

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-التربية األسرية-

شخصيتي-كيف أتصرف عند مقابلة اآلخرين

التصرف مع مقابلة اآلخرين جزء من التعامل معهم
واآلداب الواجب فعلها والتحلي بها.

ق التالمذ مهارات التحدث الجيد.الهدف األول ب ط ن ي 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, والثالثة والرا عة وا  امسة.
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دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل, واختيارمنسق 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 الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم أشرح لهم أسس وخطوات
اإلستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أجعلهم في الحصتين األولى والثانية يشاهدون الصور, وكل مجموعة تجيب, وتوضح بما توحي هذه
الصور.

أما في الحصص الثالثة والرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.

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 الصور وما تحو ه من  عامل مختلف ب ن النملت ن البيضاء وا  مراء, ووضع
وصف ل ل نملة حسب فعل ا.

وكذلك م ون أستمع وأجيب.  شارك ا  ميع و جيبون عن أسئل  . و وزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و    
الطالب    ا  موعات  خطاء ال   تقع     ذا امل ون.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون (أستمع وأجيب), وأطلب م  م
جيدًا,  و جيب الطالب ع    سئلة , و عد ذلك يذكرون صف   النملة البيضاء, والنملة ا  مراء, وفرق التعامل  ستماع للنص 

بي  ما.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فرديا ملعرفة م ون أستمع وأجيب, وحل  سئلة جميع ا, وكذلك معرفة فارق التعامل ب ن النملت ن ا  مراء
والبيضاء, و سمية صفة ل ل م  ما, ثم  ي شارك مع زميل له آخر, و  عد  تفاق ع   ذلك,  شار  ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

أيسر لطالبي تطبيق هذه اإلستراتيجية وألحن مع طالبي النشيد (الدين المعاملة), وأطلب منهم اكتشاف
صفات الطفل المسلم, وكذلك كيفية تعاملهم مع اآلخرين,وأجعلهم يحفظون النشيد ويستظهرونه في

الحصة المقبلة.

 

دور المتعلم
 مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا  النص, ومن ثم اك شاف صفات الطفل املسلم, 

واستخالص كيفية  عامله مع  خر ن.

الوسائل التعليمية

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.

أستخدم املعلم  ذه الوسيلة    ا  صة  و   والثانية.
  أعرض ع   عارض البيانات الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 45-46) للفت ان باه الطالب وترك   م    م ان

واحد وعدم  ش ت أذ ا  م.

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 للطالب    ا  صص الثالثة والرا عة وا  امسة نص  ستماع ( النملة الكر مة) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد
أنظار الطالب, وعدم  ش  م بالكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

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  صت ن السادسة والسا عة.

 أعرض أسئلة الف م و شاطات م ون أستمع وأجيب ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب. وأطلب من الطالب مالحظ  ا
داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا يو   الصفات و داب ال   تح     ا الطفل املسلم    ال شيد, وكيفية  عامله مع مقطعًا  أعرض لطالبك 
 خر ن, وأحاول إكساب طالبك تلك الصفات, وأح  م ع    ل  ام   ذا  داب.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

قصة النملة الكريمة

الكرم شيمة الفضالء.

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم يمكنني تشخيص معرفة طالبي بهذا الموضوع, وأصنف طالبي في مستويات بناء
على هذه المعرفة, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

: لثانية الحصة األولى وا

عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة التعامل مع اآلخرين. ومنها
أنطلق نحو أهداف الحصة األولى.

: لرابعة والخامسة لثالثة وا الحصة ا

نص االستماع ( النملة الكريمة) , وبإمكاني التمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم به مثل منع إعطاء أحد
بدًال عن قلمه الذي تركه في المنزل, وأطلب منهم التصحيح. الطالب قلمًا 

: الحصة السادسة والسابعة

يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما استفاده الطالب, واألحداث التي دارت في النص,
والشخصيات..

: لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في المرحلة السابقة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف إلى 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:
  أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (45-46), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة للنص.
أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وفي النشيد ( الدين المعاملة) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم للصفات الطفل
المسلم, وكيفية تعامله مع اآلخرين.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ
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:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, ويسمى النهائي أيضًا, وأهدف منه قياس مدى استيعاب الطالب لما تعلموه,
وقدرتهم على اكتساب اآلداب والصفات التي درسوها خالل نص االستماع, والنشيد, ومحاولة معالجة نقاط

الضعف التي تطرأ, وتقوية وتعزيز نقاط القوة.

واستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفات الطفل المسلم,
والتعامل مع اآلخرين, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

وأقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

لثانى ص االستماع.الهدف ا ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

30الزمن 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, والثالثة والرا عة وا  امسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل, واختيارمنسق 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 الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم أشرح لهم أسس وخطوات
اإلستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أجعلهم في الحصتين األولى والثانية يشاهدون الصور, وكل مجموعة تجيب, وتوضح بما توحي هذه
الصور.

أما في الحصص الثالثة والرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.
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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 الصور وما تحو ه من  عامل مختلف ب ن النملت ن البيضاء وا  مراء, ووضع
وصف ل ل نملة حسب فعل ا.

وكذلك م ون أستمع وأجيب.  شارك ا  ميع و جيبون عن أسئل  . و وزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و    
الطالب    ا  موعات  خطاء ال   تقع     ذا امل ون.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون (أستمع وأجيب), وأطلب م  م
جيدًا,  و جيب الطالب ع    سئلة , و عد ذلك يذكرون صف   النملة البيضاء, والنملة ا  مراء, وفرق التعامل  ستماع للنص 

بي  ما.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فرديا ملعرفة م ون أستمع وأجيب, وحل  سئلة جميع ا, وكذلك معرفة فارق التعامل ب ن النملت ن ا  مراء
والبيضاء, و سمية صفة ل ل م  ما, ثم  ي شارك مع زميل له آخر, و  عد  تفاق ع   ذلك,  شار  ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

أيسر لطالبي تطبيق هذه اإلستراتيجية وألحن مع طالبي النشيد (الدين المعاملة), وأطلب منهم اكتشاف
صفات الطفل المسلم, وكذلك كيفية تعاملهم مع اآلخرين,وأجعلهم يحفظون النشيد ويستظهرونه في

الحصة المقبلة.

 

دور المتعلم
 مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا  النص, ومن ثم اك شاف صفات الطفل املسلم, 

واستخالص كيفية  عامله مع  خر ن.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

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

أستخدم املعلم  ذه الوسيلة    ا  صة  و   والثانية.
  أعرض ع   عارض البيانات الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 45-46) للفت ان باه الطالب وترك   م    م ان

واحد وعدم  ش ت أذ ا  م.

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 للطالب    ا  صص الثالثة والرا عة وا  امسة نص  ستماع ( النملة الكر مة) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد
أنظار الطالب, وعدم  ش  م بالكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية
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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  صت ن السادسة والسا عة.

 أعرض أسئلة الف م و شاطات م ون أستمع وأجيب ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب. وأطلب من الطالب مالحظ  ا
داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا يو   الصفات و داب ال   تح     ا الطفل املسلم    ال شيد, وكيفية  عامله مع مقطعًا  أعرض لطالبك 
 خر ن, وأحاول إكساب طالبك تلك الصفات, وأح  م ع    ل  ام   ذا  داب.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

قصة النملة الكريمة

الكرم شيمة الفضالء.

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم يمكنني تشخيص معرفة طالبي بهذا الموضوع, وأصنف طالبي في مستويات بناء
على هذه المعرفة, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

: لثانية الحصة األولى وا

عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة التعامل مع اآلخرين. ومنها
أنطلق نحو أهداف الحصة األولى.

: لرابعة والخامسة لثالثة وا الحصة ا

نص االستماع ( النملة الكريمة) , وبإمكاني التمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم به مثل منع إعطاء أحد
بدًال عن قلمه الذي تركه في المنزل, وأطلب منهم التصحيح. الطالب قلمًا 

: الحصة السادسة والسابعة

يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما استفاده الطالب, واألحداث التي دارت في النص,
والشخصيات..

: لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في المرحلة السابقة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ
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:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف إلى 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:
  أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (45-46), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة للنص.
أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وفي النشيد ( الدين المعاملة) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم للصفات الطفل
المسلم, وكيفية تعامله مع اآلخرين.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, ويسمى النهائي أيضًا, وأهدف منه قياس مدى استيعاب الطالب لما تعلموه,
وقدرتهم على اكتساب اآلداب والصفات التي درسوها خالل نص االستماع, والنشيد, ومحاولة معالجة نقاط

الضعف التي تطرأ, وتقوية وتعزيز نقاط القوة.

واستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفات الطفل المسلم,
والتعامل مع اآلخرين, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

وأقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ
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لثالث ص النشيد.الهدف ا ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ

25الزمن 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, والثالثة والرا عة وا  امسة.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل, واختيارمنسق 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 الطالب إلى ثالث مجموعات أو أكثر حسب عدد طالب الصف. ثم أشرح لهم أسس وخطوات
اإلستراتيجية, ثم أعين رئيسًا ومقررًا للمجموعات.

ثم أجعلهم في الحصتين األولى والثانية يشاهدون الصور, وكل مجموعة تجيب, وتوضح بما توحي هذه
الصور.

أما في الحصص الثالثة والرابعة والخامسة مكون أستمع وأجيب, يتناقشون بينهم ثم يدلون بإجاباتهم.

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 الصور وما تحو ه من  عامل مختلف ب ن النملت ن البيضاء وا  مراء, ووضع
وصف ل ل نملة حسب فعل ا.

وكذلك م ون أستمع وأجيب.  شارك ا  ميع و جيبون عن أسئل  . و وزع رئ س ا  موعة املشار ات ع    عضاء. و    
الطالب    ا  موعات  خطاء ال   تقع     ذا امل ون.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى
ا  موعة.

أستخدم  ذه  س  اتيجية ا  صت ن السادسة والسا عة.

دور المعلم

سؤ ً يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح 
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

أشرح  س  اتيجية لطال ي, وكيفية تنفيذ ا, وأقسم  دوار ب ن الطالب, وأطرح عل  م م ون (أستمع وأجيب), وأطلب م  م
جيدًا,  و جيب الطالب ع    سئلة , و عد ذلك يذكرون صف   النملة البيضاء, والنملة ا  مراء, وفرق التعامل  ستماع للنص 

بي  ما.

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

العمل  ش ل فرديا ملعرفة م ون أستمع وأجيب, وحل  سئلة جميع ا, وكذلك معرفة فارق التعامل ب ن النملت ن ا  مراء
والبيضاء, و سمية صفة ل ل م  ما, ثم  ي شارك مع زميل له آخر, و  عد  تفاق ع   ذلك,  شار  ون مجموع  م  م    ذلك.

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 
باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.

أستخدم  ذه  س  اتيجية    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

دور المعلم

أيسر لطالبي تطبيق هذه اإلستراتيجية وألحن مع طالبي النشيد (الدين المعاملة), وأطلب منهم اكتشاف
صفات الطفل المسلم, وكذلك كيفية تعاملهم مع اآلخرين,وأجعلهم يحفظون النشيد ويستظهرونه في

الحصة المقبلة.
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دور المتعلم
 مشاركة املتعلم    تحليل ال شيد, ومعرفة أف اره ال   يتحدث ع  ا  النص, ومن ثم اك شاف صفات الطفل املسلم, 

واستخالص كيفية  عامله مع  خر ن.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

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

أستخدم املعلم  ذه الوسيلة    ا  صة  و   والثانية.
  أعرض ع   عارض البيانات الصور املوجودة     شاطات ال  يئة    صفح   ( 45-46) للفت ان باه الطالب وترك   م    م ان

واحد وعدم  ش ت أذ ا  م.

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 للطالب    ا  صص الثالثة والرا عة وا  امسة نص  ستماع ( النملة الكر مة) عن طر ق ال   يل الصو ي, لتوحيد
أنظار الطالب, وعدم  ش  م بالكتاب, وكذلك لتقو ة م ارة  ستماع لد  م.

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  صت ن السادسة والسا عة.

 أعرض أسئلة الف م و شاطات م ون أستمع وأجيب ع   السبورة,  وأ    أخطاء الطالب. وأطلب من الطالب مالحظ  ا
داخل  ل مجموعة واملشاركة    حل ا.

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

مرئيًا يو   الصفات و داب ال   تح     ا الطفل املسلم    ال شيد, وكيفية  عامله مع مقطعًا  أعرض لطالبك 
 خر ن, وأحاول إكساب طالبك تلك الصفات, وأح  م ع    ل  ام   ذا  داب.

أستخدم  ذه الوسيلة    ا  صت ن الثامنة والتاسعة.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الصدق

ة ي ج ر ا روابط خ

قصة النملة الكريمة

الكرم شيمة الفضالء.

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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أسلوب التقويم

 من خالل هذا التقويم يمكنني تشخيص معرفة طالبي بهذا الموضوع, وأصنف طالبي في مستويات بناء
على هذه المعرفة, والتي لها عالقة بما سيتعلمه الطالب، حيث سأستخدم هذا التقويم في:

: لثانية الحصة األولى وا

عن طريق طرح بعض األسئلة التي تبين لي ما لدى الطالب عن الموضوع, ومعرفة التعامل مع اآلخرين. ومنها
أنطلق نحو أهداف الحصة األولى.

: لرابعة والخامسة لثالثة وا الحصة ا

نص االستماع ( النملة الكريمة) , وبإمكاني التمهيد له عبر بعض األخطاء التي أقوم به مثل منع إعطاء أحد
بدًال عن قلمه الذي تركه في المنزل, وأطلب منهم التصحيح. الطالب قلمًا 

: الحصة السادسة والسابعة

يكون عن طريق طرح بعض األسئلة عن نص االستماع, وما استفاده الطالب, واألحداث التي دارت في النص,
والشخصيات..

: لتاسعة لثامنة وا الحصة ا

أمهد للنشيد عن طريق سؤال الطالب عن بعض اآلداب التي تعلموها في المرحلة السابقة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 هذا النوع من التقويم هو تقويم مستمر, وأهدف إلى 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:
  أطرح أسئلة على الصور الموجودة في نشاطات التهيئة في صفحتي (45-46), ومحاولة إكساب الطالب لها.

أما في نص االستماع فيتم السؤال عن شخصيات النص, واألحداث التي تمت في النص, والفكرة الرئيسة للنص.
أما في أستمع وأجيب فمن خالل إجابات الطالب على األسئلة المطروحة, فهذا يدل على تقدمهم في النص.

وفي النشيد ( الدين المعاملة) باإلمكان معرفة مدى تقدمهم عن طريق استخالصهم للصفات الطفل
المسلم, وكيفية تعامله مع اآلخرين.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ
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:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

يكون في نهاية الدرس, ويسمى النهائي أيضًا, وأهدف منه قياس مدى استيعاب الطالب لما تعلموه,
وقدرتهم على اكتساب اآلداب والصفات التي درسوها خالل نص االستماع, والنشيد, ومحاولة معالجة نقاط

الضعف التي تطرأ, وتقوية وتعزيز نقاط القوة.

واستخدام أوراق العمل الختبار استيعاب الطالب للنص ومدى تمكنهم من اكتساب صفات الطفل المسلم,
والتعامل مع اآلخرين, وكذلك قياس مدى تحقق أهداف نشاطات التهيئة في كل درس.

وأقدم لهم اختبارأ قصيرًا يقيس ما تعلموه خالل التسع حصص التي تمثل نشاطات التهيئة.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

التكليف المنزلي يعتبر من التقويم, والهدف منه ربط الطالب بالدرس, وتثبيت المعلومات لدى الطالب,
وتعويده على االعتماد على النفس, وبيان مدى استيعابه للدرس. لذا أختار األنشطة المناسبة التي تقيس ذلك,

وأحرص على تصويبها, وإبرازها في ملف اإلنجاز لكل طالب.
أكلف الطالب باإلجابة عن بعد المشاهدات اليومية التي يراها الطالب في حياته, ويبين معنى الكرم.

أكلف طالبي باإلجابة عن أسئلة نص االستماع, وتحديد الشخصيات الموجودة, وما األحداث التي تمت.
أطلب من طالبي اإلجابة عن اسئلة على نشيد (الدين المعاملة), وأطلب منهم إبراز صفات الطفل المسلم

الموجودة فيه وكذلك كيفية تعامله مع اآلخرين.
أتابع باهتمام تنفيذ الواجبات المنزلية, وتصحيحها, وعرضها أمام الطالب, وأعمل تغذية راجعة لها.

ن التكاليف المنزلية م 30ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  التَّحَدُّثِ الَّ مَهَارَاتِ  مِْن 
 

صِحَّةَصواب وخطأ يُحَدِّدُ  وَالمُعَلُِّم  التَّحَدُّثِ،  مَهَارَاتِ  تَطْبِيقِ  مََع  الطُّالبُ  يَتَحَدَّثُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ
. ا) ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ 

.صواب وخطأ ا) ئِهَ مِْن خَطَ ا  تَهَ وَيُحَدَّدُ صِحَّ الطَّالِبِ،  إلِجَابَةِ  الْمُعَلُِّم  يَسْتَمِعُ  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

:اختيار من متعدد لِي ا يَ االِسْتِمَاعِ مَ دَرِْس  أَثْنَاءَ  ا  سَوَْف أُطَبِّقُهَ تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد أَيَّامِ الكَرِيمَةِ فِي  الْنَّمْلَةِ  قِصَُّة  حَدَثَْت 

.اختيارات من متعدد الْطَّعَامِ" مَِن  ا  نَّ يْ ا لَدَ كُلُّ مَ نَفَِد  فَقَْد  " جُمْلَةِ  وَرَدَْت فِي  تِي  نَفَِد) الَّ ) كَلِمَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَّنِي رِي" أَ اِهللا فِي صَدْ كِتَاُب  " جُمْلَةُ  نِي  تَعْ

:اختيارات من متعدد نَلْقَاهُْم ِبـ الَّذِينَ  كُلَّ  نُعَامِلُ  ا  نَ نَّ إِ الْنَّشِيدِ، فَ ا جَاءَ فِي  حَسََب مَ

:اختيارات من متعدد لَى ا عَ الْمَدَارُِس طُالبَهَ بِّي  رَ تُ
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المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

اآلداب (2)
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-التعامل مع
الناس-اآلداب (2)

االستفادة من هذه اآلداب ومحاولة التحلي بها

االلوان الدافئة والباردة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-التربية الفنية-
مجال الرسم والتلوين-االلوان الدافئة والباردة

رسم لوحات تدل على الكرم

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

هذا الدرس سيمتد تسع حصص, فسأحرص على استغاللها في ما خططت له.
أستغل هذه النشاطات إلكساب طالبي صفة الكرم, وصفات الطفل المسلم, وأن

الدين المعاملة.
أكون القدوة لطالبي في بعض اآلداب كالكرم, ومساعدة اآلخرين.

أهتم بقراءات الطالب وأحاول تصحيحها.
أقدم لطالبي تغذية راجعة مباشرة, حتى ال يتكرر الخطأ من الطالب.

تنويع التعليم

أنوع في إستراتيجياتي التدريسية, ما بين تعلم تعاوني, إلى تعلم ذاتي, إلى التعلم
باالكتشاف, والحل عن طريق السبورة الذكية لنصل إلى أهداف نشاطات التهيئة.

أنوع في أساليب التقويم وأنشطة الدرس.
أستمع إلى استنتاجات طالبي وأحفزهم للمشاركة من خالل التعلم التعاوني,

والتعلم الذاتي.
أزاوج في تعليم طالبي فتارة عن طريق الكتاب, وبالتقنية تارة, وبالحوار والنقاش تارة؛

الكتشاف معلومات الدرس وربطها بمعلوماته السابقة.
أطرح أسئلة وأطلب اإلجابة عليها مرة شفويًا ومرة كتابيًا.

المصادر

كتاب: الكرم والجود وسخاء النفوس.             المؤلف: محمد الحسين البرجالني.
كتابك اآلداب اإلسالمية للطفل المسلم.           المؤلف: محمود المصري.

صفات الطفل المسلم, موقع الشيخ الدكتور /محمد العريفي:
https://www.google.com.sa/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid
y62K8fTRAhXDshQKHdFbCH0QFghEMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.3refe.co

m%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D181029&usg=AFQjCNFPV-
KzfSkImCT7E3oGvQ9MXlynEw

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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