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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 : 8 دةــــــــالوح
 البحــار والمحيطـات

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــــي

 درس : ـــــال
 نشاطات التهيئة

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 نشاطات التهيئة  

 
 .تميز الطالبة المخلوقات البحرية وتنطق أسمائهاأن -1
 . ان تتحدث الطالبةعن الصور الموجودة في الدرس-2
 زياراتها للبحر.أن تصف الطالبة إحدى -3
أن تكتسب الطالبة بعض القيم اإليجابية نحو البحار -4

 .والمحيطات
 
.  

 المناقشة النشطة
 التعاونيالتعلم 

 فكر. زاوج .شارك
 تبادل أدوار

 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +بطاقاتالعرض

 البروجكتر

 والتحليل مالحظةال
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي
 المناقشة

 

 

 .الوحدة الحالية( )سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة واسم ـ المكتسبات :1 أوال / التمهيد :

 مقطع فيديو) مرئي( ثم طرح أسئلة عليه ومناقشة الطالبات فيه. التهيئة : -2

 

 ؟ ميزي المخلوقات البحرية التالية وانطقي أسماءها – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 عند الصور المتعلقة بالبحر؟(√ضعي عالمة ) -2                         

 ؟وصف البحراستخدمي خيالك في -3                         

 ؟المخلوقات البحرية الموجودة في الدرسكم عدد  -4                         

 الفصيحة استنطقي الصور التالية؟بعينك  -5                         

 قدمي نصيحة ألسرة تركت مخلفاتها ملقاة على الشاطئ؟  - -6                         

   ؟عددي الشواطئ الموجودة في بالدك-7                         

                                    

                    

 وصف الطالبات زيارتهم  للبحر :الدرس ثالثًا/غلق
 

almanahj.com/sa



 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :8دة ــــــــالوح
 البحــار والمحيطات 

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــــي

 درس : ـــــال
 البحار والمحيطات

 وع:ــــاألسب      
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 نـص االستــمـاع
 

 (البحار والمحيطات) 
 

       

 
 .أن تراعي الطالبة آداب االستماع -1
 الشخصيات التي ذكرت في النص. أن تسمي الطالبة-2
ن تتحدث الطالبة عن المشاهد حسب تسلسل أحداث -3

 . النص
 أن تجيب الطالبة إجابة صحيحة عن أسئلة النص.-4
 

 
 

 لعب األدوار
 قراءة الصور

 المساجلة الحلقية
 تدريس األقران 

 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 مذكرة الواجبات

 

 وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة واسم الوحدة الحالية(.مناقشة عما سبق دراسته)سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها  ـ المكتسبات :1 أوال / التمهيد :

     .  تسمية الشخصيات   /ا    مناقشة الطالبات فيهعرض صور الكتاب و التهيئة : -2

 

 ؟ ماذا تشاهدين في الصور التالية وكم عدد الشخصيات في هذه المشاهد – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 تعرفين عن البحار؟         وكم نسبة الماء  بالنسبة لليابسة؟ ماذا-2                         

 رتبي المحيطات من األكبر إلى األصغر؟-3                         

 ما الفرق بين البحر والمحيط؟ -4                         

 لماذا سمي البحرالميت واألحمر بهذا اإلسم؟-5                         

 ؟         بين من دار الحوار -5                         

                      تخيلي لو أن الكرة األرضية كلها بحار؟6                        

 

  +فيديو )مرئي( عن البحار والمحيطات. اختيار عنوان آخر للنص الدرس: ثالثًا/غلق
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 ادة:ــــــالم
 3 يـــــلغت

 :8دة ــــــــالوح
 البحـار والمحيطات

 ال : ـــــــالمج
 بيئـــي

 درس : ـــــال
 نشـــــيد

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 نــشيــــــــدال
 

 (أمام البحــــر) 

 
تقرا الطالبة أبيات النشيد قراءة منغمة مقتدية بقراءة أن -1

 . المعلمة
 .تطبق الطالبة القيم اإليجابية في النصأن -2
 .تجيب الطالبة عن األسئلة المتعلقة بالنشيدأن -3
 أن تؤدي الطالبة المعنى صحيًحا أثناء النشيد. -4
 
.  

 التبادليالتدريس 
 خريطة الكلمة
 تثبيت اإلجابة

 النافذة المفتوحة
 
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 االستماع والتقييم
 

 أوال / التمهيد : 

 .الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة واسم الوحدة الحالية(مناقشة عما سبق دراسته)سؤال الطالبات عن عدد  ـ المكتسبات :1                 

 .       فيهاثم مناقشة الطالبات صورة الدرس عرض  التهيئة : -2

 

 .اقرئي أبيات النشيد قراءة منغمة مقتدية بقراءة المعلمة – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 . أجيبي عن األسئلة المتعلقة بالنشيد-2                         

 ؟       غروببدون نهار فقط تخيلي الحياة -3                         

 ؟تأملي البحر ثم اذكري بعًضا من النعم التي أنعم الله بها علينا-4                         

 ؟ثم اذكري القيمة اإليجابية من الدرس ةرتبي الكلمات التالية لتكوين جملة مفيد-5                         

 حللي الكلمات التالية ؟     -7            بيني معاني اللغويات الجديدة ؟-6                         

     ؟ ماذا يحدث لو أن الكرة األرضية كلها بحار -8                         

 

  النافذة المفتوحة +  اختيار عنوان آخر للنص الدرس: ثالثًا/غلق

 لملف إنجازك.    اثم أضيفيهأسماءالمخلوقات التي تعيش في البحار ابحثي بمساعدة أسرتك عن مهمة بحثية : 
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 المــــــادة:
 3 لغتي

 : 8 دةــــــــالوح
 البحــار والمحيطــات 

 المجـــــــال:
 بيئــــــي

 : 1درســـــال
 فوائد البحـــــار

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األولالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 لنص قراءة صحيحة خالية مسترسلة.االتلميذة  ان تقرأ-1
 .على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 2

ات جديدة من خالل داللة كلمأن تكتشف التلميذة  -3
 والتضاد.الترادف 

 .أنعم الله بها عليهاالنعم التي الطالبة  تستشعرأن  -4
 
 

 التدريس التبادلي
 البطاقات

 النصف والنصف اآلخر
 المناقشة النشطة

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 مذكرة الواجبات

 

 .القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها  ـ المكتسبات :1 : أوال / التمهيد

 .عرض فيديو )مرئي( عن البحار مناقشة الطالبات في مكونات الصور.عرض صور الكتاب و التهيئة : -2  

     الكلمات التالية تحليال صوتيا؟ حللي -2          ؟قرئي النص قراءة سليمة ا - 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 ؟ ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكاراألساسية في الدرس-3                        

 عبري عن رأيك حول مضمون النص ؟-4                        

 األسئلة التالية موظفةً جذر السؤال؟أجيبي عن -6           ؟اكتشفي المعاني الغامضة في النص-5                        

             الشاطئ؟ حة ألسرة تركت مخلفاتها ملقاة علىقدمي نصي -7                        

 ؟تأملي البحر..... ثم إذكري بعض النعم التي سخرها الله لنا في البحار-8                        

 بأسلوب الطالبة  + تلخيص للدرس ار عنوان آخر للنص اختي الدرس: ثالثًا/غلق

 تر.بة ثالثة أسطرمن الدرس في الدفوكتاقراءة النص قراءة صحيحة في المنزل  : الواجب

 بمساعدة أسرتك اجمعي صوًرا أعجبتك في البحر ثم علقي عليها وأضيفيها لملف إنجازك. مهمة بحثية:
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 ادة:ــــــالم 
 3 لغتي

 :8دة ــــــــالوح
 البحـار والمحيطــــات

 ال : ـــــــالمج
 بيئـــــي

 : 1درس ـــــال
 فوائد البحـــــار

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

 كلمات جديدة ليست من معجمها اللغوي.لتلميذة ان تقرأ ا-1
  .تقرأ التلميذة مقطع من النص حول ظاهرة صوتيةأن -2
 أن تقرأ التلميذة الفقرة قراءة معبرة.-3 
 أن تستشعر الطالبة النعم التي أنعم الله بها عليها. -4

 المدرب
 األسئلةطرح 

 التعلم التعاوني
 المناقشة

 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 القراءة والتحليل

 

 .قراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها لقراءة السليمة / ا ـ المكتسبات :1أوال / التمهيد: 

  )مرئي( ثم طرح أسئلة متنوعة عليه.عرض مقطع فيديو  التهيئة : -2

   

      اآلية الكريمة ثم استخرجي منها فوائد البحر؟اقرئي  – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 الصوتية الموجودة فيه؟اقرئي مقطع من النص ثم بيني الظواهر    -2                        

 الظواهر الصوتيـــــة؟لكلمات التالية حسب صنفي ا -3                        

 ؟ مواخر( –من خالل سلة المصادر ابحثي عن معنى كلمة )الفلك  -6                        

 ؟ مع والدك إلى رحلة صيد بحرية ماذا تتوقعين أن يحدث خالل هذه الرحلةذهبت أنك تخيلي  -7                       

 ؟ نحافظ على نظافة شواطئنـــــــا ماذا يحدث لو لم-8                       

 ة والتدريب على كتابتها في المنزلقراءة الكلمات الملون : الواجبورقة عمل      الدرس: ثالثًا/غلق

 من خالل بيئتك ابحثي عن كلمات تنتهي بتاء مربوطة وتاء مفتوحة وهاء ثم أضيفيها لملف إنجازك.: بحثيةمهمة           
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :8دة ــــــــالوح
 البحــــار والمحيطــات 

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــي

 : 1درس ـــــال
 فوائد البحــــــار

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكيب اللغوية
 مكون

 أستخدم+ أستخرج

 .مطلوب تستخرج التلميذة من النص ماهو  أن-1
 .على غرار المثال األسلوب اللغويأن تحاكي التلميذة -2
 النعم التي أنعم الله بها عليها.الطالبة  تستشعرأن  -3

 
 تدريس االقران

 فكر.زاوج. شارك
 التعلم التعاوني

 المناقشة
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض +برنامج الروليت

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

 .الوحدة الحالية(.ما سبق دراسته)سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة واسم مناقشة :ـ المكتسبات 1 أوال / التمهيد :

  ؟  محمـد أطول من علـي      مـا نوع األسلــوب  وتية الموجودة فيه  /مقطع فيديو والتقاط الظواهر الص :التهيئة  -2 

     استخرجي من النص ماهو مطلوب ؟ – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 األمثلة التالية ؟األسلوب اللغوي في حاكي    -2                        

 إذكري أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة وهاء خالل دقيقتين؟ -3                        

 حسب الظواهر الصوتية ؟ ةصنفي الكلمات التالي -4                        

 قارني بين أسلوب التعجب وأسلوب التفضيل؟-5                        

 تعاوني مع مجموعتك في كتابة جمل تحتوي على أسلوب تفضيل خالل ثالث دقائق؟ -7                        

 ماذا يحدث لو لم نحافظ على نظافة شواطئنـــــــا ؟ 8                        

 + أعواد المشاعر ورقة عمل   الدرس: ثالثًا/غلق

 لكل نوع ثم ضعيها في ملف اإلنجاز.مع ذكر أمثلة  ممي خريطة معرفية ألنواع الظواهر الصوتية التي درستيها: ص الواجب
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 ادة:ــــــالم
 3 يــــلغت

 :8دة ــــــــالوح
 البحـــار والمحيطــات

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــــي

 :  1 درســـــال
 فوائد البحـــــار

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم واألنشطةالوسائل  استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 .التلميذة الفعل المضارع إلى ماضيتحول أن -1
تتدرب التلميذة على توظيف الحصيلة اللغوية التي أن -2

 .اكتسبتها من خالل التعبيرعن الصور
 .النعم التي أنعم الله بها عليناالتلميذة  تستشعرأن -3

 األسئلةطــرح 
 تدريس األقران
 المناقشة النشطة

 كرة الثلج
 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 كتاب النشاط

 

 .(سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة  .مناقشة الحل مع التلميذاتمتابعة الواجب المنزلي وـ المكتسبات :1أوال / التمهيد :

 سرد قصــــــة. التهيئة : -2

     ؟األفعال المضارعة إلى ماضية في الكلمات التاليةحولي -1  ثانيًا/األسئلة الصفية:

 ؟والتي تبدأ بحرف الياء خالل دقيقتيناذكري أكبرعدد من األفعال المضارعة  -2                          

 اذكري أكبرعدد من األفعال الماضية خالل دقيقتين؟ -3                         

 ( . أفعال ماضية –  أفعال مضارعةية حسب الجدول التالي )صنفي الكلمات التال -4                         

 جملة لتكوين قصة مفيدة؟    عبري عن كل صورة ب--5                         

 تخيلي أنك ذهبت مع والدك إلى رحلة صيد بحرية ماذا تتوقعين أن يحدث خالل هذه الرحلة ؟ 6                         

 تأملي البحر ثم إذكري النعم التي سخرها الله لنا في البحار؟ -7                        

 +ورقة عمل   أعواد المشاعر ثالثًا/غلق الدرس:

                      ابحثي بمساعدة أسرتك عن أسماء المخلوقات التي تعيش في البحارثم أضيفيها لملف إنجازك.: مهمة بحثية
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 المــــــادة:
 3 لغتي

 : 8 دةــــــــالوح
 البحــار والمحيطــات 

 المجـــــــال:
 بيئــــــي

 : 2درســـــال
 األحياء البحرية

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 الثانيالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 لنص قراءة صحيحة خالية مسترسلة.االتلميذة  ان تقرأ-1
 .على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 2

ات جديدة من خالل داللة كلمأن تكتشف التلميذة  -3
 والتضاد.الترادف 

 .أنعم الله بها عليهاالنعم التي الطالبة  تستشعرأن  -4
 
 

 التدريس التبادلي
 تبادل أدوار

 النصف والنصف اآلخر
 المناقشة النشطة

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 مذكرة الواجبات

 

 .القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها  ـ المكتسبات :1 : أوال / التمهيد

 تسمية الشخصيات.مناقشة الطالبات في مكونات الصور.عرض صور الكتاب و التهيئة : -2  

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

     الكلمات التالية تحليال صوتيا؟ حللي -2          ؟قرئي النص قراءة سليمة ا - 1

 ؟ ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكاراألساسية في الدرس-3                        

 ؟عددي المخلوقات البحرية التي وردت في الدرس-4                        

 عن األسئلة التالية موظفةً جذر السؤال؟أجيبي -6           ؟اكتشفي المعاني الغامضة في النص-5                        

             الشاطئ؟ حة ألسرة تركت مخلفاتها ملقاة علىقدمي نصي -7                        

 ؟تأملي البحر..... ثم إذكري بعض النعم التي سخرها الله لنا في البحار-8                        

 بأسلوب الطالبة  للنص  + تلخيص للدرسار عنوان آخر اختي الدرس: ثالثًا/غلق

 .قراءة النص قراءة صحيحة في المنزل وكتابة ثالثة أسطرمن الدرس في الدفتر. : الواجب
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 ادة:ــــــالم 
 3 لغتي

 :8دة ــــــــالوح
 البحـار والمحيطــــات

 ال : ـــــــالمج
 بيئـــــي

 : 2درس ـــــال
 األحياء البحرية

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويم أداة الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

 كلمات جديدة ليست من معجمها اللغوي.لتلميذة ان تقرأ ا-1
  .تقرأ التلميذة مقطع من النص حول ظاهرة صوتيةأن -2
 أن تقرأ التلميذة الفقرة قراءة معبرة.-3 
 أن تستشعر الطالبة النعم التي أنعم الله بها عليها. -4

 المدرب
 األسئلةطرح 

 التعلم التعاوني
 المناقشة

 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 القراءة والتحليل

 

 .قراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها لقراءة السليمة / ا ـ المكتسبات :1أوال / التمهيد: 

  )مرئي( ثم طرح أسئلة متنوعة عليه+ المعلمة الصغيرة تشرح التنوين.عرض مقطع فيديو  التهيئة : -2

   

      اآلية الكريمة ثم استخرجي منها فوائد البحر؟اقرئي  – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 الصوتية الموجودة فيه؟اقرئي مقطع من النص ثم بيني الظواهر    -2                        

 الظواهر الصوتيـــــة؟لكلمات التالية حسب صنفي ا -3                        

 ؟ (يهبط – لمصادر ابحثي عن معنى كلمة )صدفةمن خالل سلة ا -6                        

 ؟ ذهبت مع والدك إلى رحلة صيد بحرية ماذا تتوقعين أن يحدث خالل هذه الرحلةأنك تخيلي  -7                       

 ؟ عددي بعض المخلوقات التي تعيش في البحار-8                       

 ورقة عمل     الدرس: ثالثًا/غلق

 ة والتدريب على كتابتها في المنزلقراءة الكلمات الملون : الواجب 
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :8دة ــــــــالوح
 البحــــار والمحيطــات 

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــي

 : 2درس ـــــال
 األحياء البحرية

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويم أداة الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكيب اللغوية
 مكون

 أستخدم+ أستخرج

 .مطلوب تستخرج التلميذة من النص ماهو  أن-1
 أن تستخدم التلميذة اسم التفضيل في جملة من إنشائها.-2
 النعم التي أنعم الله بها عليها.الطالبة  تستشعرأن  -3

 
 تدريس االقران

 فكر.زاوج. شارك
 التعلم التعاوني

 المناقشة
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض +برنامج الروليت

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

 .الوحدة الحالية(.ما سبق دراسته)سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة واسم مناقشة :ـ المكتسبات 1 أوال / التمهيد :

  ؟  في الجملتينمـا نوع األسلــوب    ماأجمل منظر البحر  /محمـد أطول من علـي  وتية الموجودة فيه  /مقطع فيديو والتقاط الظواهر الص :التهيئة  -2 

     استخرجي من النص ماهو مطلوب ؟ – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 األسلوب اللغوي في األمثلة التالية ؟حاكي    -2                        

 حسب الظواهر الصوتية ؟ ةصنفي الكلمات التالي -3                        

 قارني بين أسلوب التعجب وأسلوب التفضيل؟-4                        

 خالل ثالث دقائق؟وتعجب مع مجموعتك في كتابة جمل تحتوي على أسلوب تفضيل  تعاوني -5                        

 ماذا يحدث لو لم نحافظ على نظافة شواطئنـــــــا ؟ -6                      

 + أعواد المشاعر ورقة عمل   الدرس: ثالثًا/غلق

 لكل نوع ثم ضعيها في ملف اإلنجاز.مع ذكر أمثلة  ممي خريطة معرفية ألنواع الظواهر الصوتية التي درستيها: ص الواجب

 

 

almanahj.com/sa



 ادة:ــــــالم
 3 يــــلغت

 :8دة ــــــــالوح
 البحـــار والمحيطــات

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــــي

 :  2 درســـــال
 األحياء البحرية

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 .النكرة إلى معرفةالتلميذة تحول أن -1
تتدرب التلميذة على توظيف الحصيلة اللغوية التي أن -2

 .اكتسبتها من خالل التعبيرعن الصور
 .النعم التي أنعم الله بها عليناالتلميذة  تستشعرأن -3

 طــرح األسئلة
 األقرانتدريس 

 المناقشة النشطة
 كرة الثلج

 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 

 .(سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة  .مناقشة الحل مع التلميذاتمتابعة الواجب المنزلي وـ المكتسبات :1أوال / التمهيد :

 عرض صورة المكون وطرح أسئلة عليه.        سرد قصــــــة. التهيئة : -2

     النكرة إلى معرفة في الكلمـــــــات التالية؟حولي -1  ثانيًا/األسئلة الصفية:

 الكلمات المعرفة بأل ؟من  قدر ممكن أكبر من بيئتك المدرسية هاتي -2                          

 مفاتيح المعرفة بين يديك وجهي سؤاًلا للمجموعة األخرى حول صورة المكون أعبر؟ -3                         

 لتكوين قصة مفيدة؟     عبري عن الصورة -4                         

 تخيلي أنك ذهبت مع والدك إلى رحلة صيد بحرية ماذا تتوقعين أن يحدث خالل هذه الرحلة ؟ -5                         

 تأملي البحر ثم إذكري النعم التي سخرها الله لنا في البحار؟ -6                        

 +ورقة عمل   أعواد المشاعر ثالثًا/غلق الدرس:

                      .الكريم بمساعدة أسرتك ابحثي عن اسم السورة واكتبي اآلية كاملة ثم أضيفيها لملف إنجازكورد ذكر السمك وصيده في القرآن : مهمة بحثية
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 ادة:ــــــالم
 3 يــــلغت

 :8دة ــــــــالوح
 البحـــار والمحيطــات

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــــي

 :  2 درســـــال
 األحياء البحرية

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 .النكرة إلى معرفةالتلميذة تحول أن -1
تتدرب التلميذة على توظيف الحصيلة اللغوية التي أن -2

 .اكتسبتها من خالل التعبيرعن الصور
 .النعم التي أنعم الله بها عليناالتلميذة  تستشعرأن -3

 طــرح األسئلة
 األقرانتدريس 

 المناقشة النشطة
 كرة الثلج

 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 

 .(سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة  .مناقشة الحل مع التلميذاتمتابعة الواجب المنزلي وـ المكتسبات :1أوال / التمهيد :

 عرض صورة المكون وطرح أسئلة عليه.        سرد قصــــــة. التهيئة : -2

     النكرة إلى معرفة في الكلمـــــــات التالية؟حولي -1  ثانيًا/األسئلة الصفية:

 الكلمات المعرفة بأل ؟من  قدر ممكن أكبر من بيئتك المدرسية هاتي -2                          

 مفاتيح المعرفة بين يديك وجهي سؤاًلا للمجموعة األخرى حول صورة المكون أعبر؟ -3                         

 لتكوين قصة مفيدة؟     عبري عن الصورة -4                         

 تخيلي أنك ذهبت مع والدك إلى رحلة صيد بحرية ماذا تتوقعين أن يحدث خالل هذه الرحلة ؟ -5                         

 تأملي البحر ثم إذكري النعم التي سخرها الله لنا في البحار؟ -6                        

 +ورقة عمل   أعواد المشاعر ثالثًا/غلق الدرس:

                      .الكريم بمساعدة أسرتك ابحثي عن اسم السورة واكتبي اآلية كاملة ثم أضيفيها لملف إنجازكورد ذكر السمك وصيده في القرآن : مهمة بحثية
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 المــــــادة:
 3 لغتي

 : 8 دةــــــــالوح
 البحــار والمحيطــات 

 المجـــــــال:
 بيئــــــي

 : 3درســـــال
 نظافة البحار والمحيطات

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 الثالثالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 لنص قراءة صحيحة خالية مسترسلة.االتلميذة  ان تقرأ-1
 تذكر الطالبة أحداث وشخصيات القصة.أن -2

 .على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 2
ات جديدة من خالل داللة كلمأن تكتشف التلميذة  -3

 والتضاد.الترادف 
 .النعم التي أنعم الله بها عليهاالطالبة  تستشعرأن  -4

 
 

 التدريس التبادلي
 تبادل أدوار

 النصف والنصف اآلخر
 خريطة القصة

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة
 ذاتيتقويم 

 مذكرة الواجبات

 

 .القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها  ـ المكتسبات :1 : أوال / التمهيد

 تسمية الشخصيات.مناقشة الطالبات في مكونات الصور.عرض صور الكتاب وعرض فيديو )مرئي ( /   التهيئة : -2  

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

     حللي الكلمات التالية تحليال صوتيا؟ -2          ؟قرئي النص قراءة سليمة ا - 1                      

 ؟ ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكاراألساسية في الدرس-3                        

 ما الفرق بين البحر والمحيط؟ -5       عليها؟ تأملي الصور التي امامك وعلقي-4                        

 أجيبي عن األسئلة التالية موظفةً جذر السؤال؟-7           ؟اكتشفي المعاني الغامضة في النص-6                        

             الشاطئ؟ حة ألسرة تركت مخلفاتها ملقاة علىقدمي نصي -8                        

 ؟تخيلي نفسك على البحر ورأيت هذه المخلفات يمينك ويسارك ماذا ستفعلين-9                        

  مشكلة وحلار عنوان آخر للنص  + اختي الدرس: ثالثًا/غلق

 قراءة النص قراءة صحيحة في المنزل وكتابة ثالثة أسطرمن الدرس في الدفتر. : الواجب
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 ادة:ــــــالم 
 3 لغتي

 :8دة ــــــــالوح
 البحـار والمحيطــــات

 ال : ـــــــالمج
 بيئـــــي

 : 3درس ـــــال
 نظافة البحار والمحيطات

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم واألنشطةالوسائل  استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

 كلمات جديدة ليست من معجمها اللغوي.لتلميذة ان تقرأ ا-1
  .تقرأ التلميذة مقطع من النص حول ظاهرة صوتيةأن -2
 أن تقرأ التلميذة الفقرة قراءة معبرة.-3 
 علو المحافظة على النظافة.الطالبة تحرص أن  -4

 المدرب
 األسئلةطرح 

 سلة المصادر
 المناقشة

 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 القراءة والتحليل

 

 .قراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية تم دراستها لقراءة السليمة / ا ـ المكتسبات :1أوال / التمهيد: 

 ه+ المعلمة الصغيرة تشرح )ال الشمسية والقمرية()مرئي( ثم طرح أسئلة متنوعة عليعرض مقطع فيديو  التهيئة : -2

   

      اآلية الكريمة ثم استخرجي منها فوائد البحر؟اقرئي  – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 الصوتية الموجودة فيه؟اقرئي مقطع من النص ثم بيني الظواهر    -2                        

 الظواهر الصوتيـــــة؟لكلمات التالية حسب صنفي ا -3                        

 ؟ التلوث( -لمصادر ابحثي عن معنى كلمة )رونقهامن خالل سلة ا -6                        

 ؟ مع والدك إلى رحلة صيد بحرية ماذا تتوقعين أن يحدث خالل هذه الرحلة ذهبتأنك تخيلي  -7                       

 اذكري بعض ملوثات البحر ؟ وماأضرار هذا التلوث؟-8                       

 ورقة عمل     الدرس: ثالثًا/غلق

 ة والتدريب على كتابتها في المنزلقراءة الكلمات الملون : الواجب 
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :8دة ــــــــالوح
 البحــــار والمحيطــات 

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــي

 : 3درس ـــــال
 نظافة البحار والمحيطات

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم واألنشطةالوسائل  استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكيب اللغوية
 مكون

 أستخدم+ أستخرج

 .مطلوب تستخرج التلميذة من النص ماهو  أن-1
 .ماهو مطلوب في مكون أستخدمأن تستخدم التلميذة -2
 .على المحافظة على النظافةالطالبة  تحرصأن  -3

 
 تدريس االقران

 فكر.زاوج. شارك
 التعلم التعاوني

 المناقشة
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض +برنامج الروليت

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

 .الوحدة الحالية(.ما سبق دراسته)سؤال الطالبات عن عدد الوحدات التي سبق دراستها وأجزاء الوحدة ودروس الوحدة واسم مناقشة :ـ المكتسبات 1 أوال / التمهيد :

  ؟  في الجملتينمـا نوع األسلــوب    ماأجمل منظر البحر  /محمـد أطول من علـي  وتية الموجودة فيه  /مقطع فيديو والتقاط الظواهر الص :التهيئة  -2 

     استخرجي من النص ماهو مطلوب ؟ – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 استخدمي ماهو مطلوب في مكون أستخدم؟   -2                        

 حسب الظواهر الصوتية ؟ ةصنفي الكلمات التالي -3                        

 صلي كل جملة باألسلوب الذي يناسبها؟-4                        

 خالل ثالث دقائق؟وتعجب تعاوني مع مجموعتك في كتابة جمل تحتوي على أسلوب تفضيل  -5                        

 ماذا يحدث لو لم نحافظ على نظافة شواطئنـــــــا ؟ -6                      

 + مقطع فيديو  ورقة عمل   الدرس: ثالثًا/غلق

 لكل نوع ثم ضعيها في ملف اإلنجاز.مع ذكر أمثلة  ممي خريطة معرفية ألنواع الظواهر الصوتية التي درستيها: ص الواجب
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 ادة:ــــــالم
 3 يــــلغت

 :8دة ــــــــالوح
 البحـــار والمحيطــات

 ال : ـــــــالمج
 بيئــــــي

 :  3 درســـــال
 نظافة البحار والمحيطات

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم واألنشطةالوسائل  استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 .النكرة إلى معرفةالتلميذة تحول أن -1
 .الفعل إلى إسم فاعلالتلميذة  تحولأن -2
 أن ترتب التلميذة الجمل لبناء نص مترابط .-3
 على المحافظة على النظافة.التلميذة  تحرصأن -3

 طــرح األسئلة
 تدريس األقران
 المناقشة النشطة
 العصف الذهني

 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 

  .هاتي أكبر قدر من التراكيب اللغوية التي سبق لك دراستهاـ المكتسبات :1أوال / التمهيد :

 سرد قصة    .استراتيجية من أنا التهيئة : -2

  ثانيًا/األسئلة الصفية:

     النكرة إلى معرفة في الكلمـــــــات التالية؟حولي -1                          

 الكلمات المعرفة بأل ؟من  قدر ممكن أكبر من بيئتك المدرسية هاتي -2                          

 وعة األخرى ؟مفاتيح المعرفة بين يديك وجهي سؤاًلا للمجم -3                         

ا مترابطاا؟ -5    ؟   حولي األفعال التالية إلى أسماء فاعل-4                            رتبي الجمل التالية لتكوين نصا

 يحدث خالل هذه الرحلة ؟تخيلي أنك ذهبت مع والدك إلى رحلة صيد بحرية ماذا تتوقعين أن  -5                         

 تأملي البحر ثم إذكري النعم التي سخرها الله لنا في البحار؟ -6                        

 

 +ورقة عمل   مشكلة وحل ثالثًا/غلق الدرس:
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