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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 : 7 دةــــــــالوح
 من علماء المسلمين 

 ال : ـــــــالمج
 عـلمــــي

 درس : ـــــال
 نشاطات التهيئة

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 نشاطات التهيئة  

 
 تصنف الطالبة المخترعات المقابلة في الجدول.أن -1
 تستنتج الطالبة ماتعلمته من التصنيف .أن -2
أن تستخدم الطالبة خيالها في ابتكار استعماالت أخرى -3

 لألدوات المعروضة.
 .أن تقدر الطالبة جهود العلماء وتقتدي بهم-4
 
.  

 المناقشة النشطة
 التعاوني التعلم

 فكر. زاوج .شارك
 تبادل أدوار

 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +بطاقاتالعرض

 البروجكتر

 والتحليل مالحظةال
 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي
 المناقشة

 

 

 أوال / التمهيد : 

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

   قال تعالى )إنما يخشى الله من عباده العلماء( من خالل اآلية الكريمة بيني فضل العلم وماذا يجب عليك تجاه العلماء( .  التهيئة : -2

 

 ؟صنفي المخترعات التالية في الجدول)قديًما وحديثًا(  – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

 ؟تحاوري مع من بجوارك في الذي تعلمتيه من التصنيف السابق-2                         

 ؟استخدمي خيالك في ابتكارات أخرى واستعماالتها-3                         

 ؟صور المخترعات الموجودة في الدرسكم عدد  -4                         

 مجموعتك أسباب اختراع العلماء لألدوات الموجودة في الصورة؟ناقشي  -5                         

 تخيلي نفسك عالمة ماذا ستقدمين لمجتمعك ووطنك ؟ -6                         

                    

 عن جهود العلماء المسلمين المشهورين وأهمية طلب العلم. عرض مقطع فيديو)مرئي( :الدرس ثالثًا/غلق
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :7دة ــــــــالوح
 من علمـاء المسلمين 

 ال : ـــــــالمج
 علمــــي

 درس : ـــــال
 المخترع أحمد بن موسى

 وع:ــــاألسب      
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم واألنشطةالوسائل  استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 نـص االستــمـاع
 

 المخترع أحمد)   
 (بن موسى      

 

       

 
 .أن تراعي الطالبة آداب االستماع -1
 الشخصيات التي ذكرت في النص. أن تسمي الطالبة-2
 .أن تربط الطالبة بين الشخصية والعمل الذي تقوم به-3
أحداث ن تتحدث الطالبة عن المشاهد حسب تسلسل -4

 . النص
 أن تجيب الطالبة إجابة صحيحة عن أسئلة النص.-5
 

 
 

 لعب األدوار
 قراءة الصور

 المساجلة الحلقية
 تدريس األقران 

 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 مذكرة الواجبات

 

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

 مافضل العالم عن غيره من الناس.عرض مقطع فيديو عن فضل العلم والعلماء ثم مناقشة الطالبات فيه.        التهيئة : -2

 

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

 ين الشخصية والعمل الذي تقوم به ؟اربطي ب-2                         

 ؟ماذا تعرفين عن معرض الكتاب وماذا يعرض فيه-3                         

 ؟يةبعينك الفصيحة استنطقي الصور التال-4                         

 ؟ ماهو شعور عمر عندما ذهب إلى إلى المكتبة وأخذ الكتاب -6؟         بين من دار الحوار -5                         

                      مالذي تودين اختراعه؟لو كنت عالمة  -6                        

 + تلخيص للقصة بأسلوب الطالبة   اختيار عنوان آخر للنص الدرس: ثالثًا/غلق

   ابحثي بمساعدة أسرتك عن مخترعات لعلماء مسلمين وكيفية وصولهم الختراعاتهم؟: مهمة بحثية
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 ادة:ــــــالم
 3 يـــــلغت

 :7دة ــــــــالوح
 علماء المسلمينمن  

 ال : ـــــــالمج
 علـمـــــي

 درس : ـــــال
 نشـــــيد

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 نــشيــــــــدال
 

 (العلــم والعلمــــاء) 

 
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
 
.  

 المناقشة النشطة
 خريطة الكلمة
 تثبيت اإلجابة

 النافذة المفتوحة
 
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 االستماع والتقييم
 

 أوال / التمهيد : 

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

 مافضل العالم عن غيره من الناس.عرض مقطع فيديو عن فضل العلم والعلماء ثم مناقشة الطالبات فيه.        التهيئة : -2

 

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

 . أجيبي عن األسئلة المتعلقة بالنشيد-2                         

 ؟       تخيلي الحياة بدون علم-3                         

 ؟ قدمي نصيحة لصديقاتك تحثينهم فيها على طلب العلم وأنه فريضة على كل مسلم-4                         

 رتبي الكلمات التالية لتكوين جملة مفيدة؟-5                         

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

     لمجتمعك ولوطنك ؟وتخيلي نفسك عالمة ماذا ستقدمين لدينك  -8                         

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

 ابحثي بمساعدة أسرتك عن فضل وأهمية العلم واحترام العلماء ثم أضيفيه لملف إنجازك.   مهمة بحثية : 
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 ادة:ــــــلما
 3 لغتي

 : 7 دةــــــــالوح
 من علماء المسلمين 

 المجــــــــال:
 علمــــــــي

 : 1رس دـــــال
 أسد البحر ابن ماجد

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األولالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 النص قراءة صحيحة خالية من األخطاءان تقرا التلميذة -1
 على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 2
 ات جديدة من خالل الترادف داللة كلمأن تكتشف التلميذة  3

 والتضاد.
 تقدر الطالبة جهود العلماء وتقتدي بهم. أن -4

 
 

 التدريس التبادلي
 تبادل األدوار

 البطاقات
 النصف والنصف اآلخر

 المناقشة النشطة

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة
 تقويم ذاتي

 مذكرة الواجبات

 

 :  أوال / التمهيد

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

 قال تعالى )إنما يخشى الله من عباده العلماء( من خالل اآلية الكريمة بيني فضل العلم وماذا يجب عليك تجاه العلماء( .    التهيئة : -2

 تسمية الشخصيات. –مناقشة الطالبات في الصور   

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

 ؟رتبي الكلمات التالية الستخراج القيمة اإليجابية من النص -3                        

 ؟ ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكاراألساسية في الدرس-4                        

 ماواجبك تجاه العلماء المسلمين؟ -5                        

 ؟اكتشفي المعاني الغامضة في النص6                        

 أعواد المشاعربأسلوب الطالبة +  ار عنوان آخر للنص  + تلخيص للدرساختي الدرس: ثالثًا/غلق

 وكتابة ثالثة أسطرمن الدرس في الدفتر.قراءة النص قراءة صحيحة في المنزل  : الواجب
 

almanahj.com/sa



 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :7دة ــــــــالوح
 من علمـــاء المسلمين

 ال : ـــــــالمج
 علمــي

 : 1درس ـــــال
 أسد البحرابن ماجد

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

 الكلمات الملونةلتلميذة ان تقرأ ا-1
أن تستخرج التلميذة من النص كلمات تحوي تاء -2

 مربوطة.
 تقرأ التلميذة المقطع الثالث قراءة معبرةأن  -3 
 على طلب العلم واحترام العلماء.الطالبة تحرص أن -4
 

 المدرب
 طرح األسئلة

 التعاونيالتعلم 
 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 : 

 قال تعالى )إنما يخشى الله من عباده العلماء( من خالل اآلية الكريمة بيني فضل العلم وماذا يجب عليك تجاه العلماء( . : التهيئة -2 

 .مالًحا ماهًرا؟ كيف أصبح ابن ماجد   

      ؟نطقًا صحيًحا في الكلمات الملونةالحرف المضعف اقرئي وانطقي  – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

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

 ؟رتبي الكلمات التالية الستخراج القيمة اإليجابية من النص -3                        

 هاء(. –مربوطه  –الجدول التالي)تاء مفتوحة لكلمات التالية حسب صنفي ا -4                        

 ما االبتكارات التي تنسب البن ماجد؟ -5                        

 إذكري أكبر عدد من الكلمات التي تحتوي على تاء مربوطة خالل دقيقتين؟-6                       

 ة والتدريب على كتابتها في المنزل.قراءة الكلمات الملون : الواجبورقة عمل      الدرس: ثالثًا/غلق

 .   ؟  لخصي مادرستي من ظواهر صوتية في خريطة معرفية ثم أضيفيها لملف إنجازك :مهمة بحثية          
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :7دة ــــــــالوح
 من علمــاء المسلمين 

 ال : ـــــــالمج
 علمـــــــي

 : 1درس ـــــال
 أسد البحر ابن ماجد

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكيب اللغوية
 مكون

 أستخدم+ أستخرج

 
 أن تستخرج التلميذة من النص ماهو المطلوب -1
 .على غرار المثال األسلوب اللغويأن تحاكي التلميذة -2
 أن تتحلى التلميذة بمكارم اإلسالم التي حث عليها اإلسالم-3

  
 

 
 تدريس االقران

 فكر.زاوج. شارك
 القفل والمفتاح

 المناقشة
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض +برنامج الروليت

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

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

 لعـل الله يرحمنــــا مانوع هـــذا األسلــــوب ؟           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                        

 الكلمات التالية لتكوين جملة مفيدة ثم استخرجي القيمة اإليجابية منها ؟ رتبي -3                        

 حسب الظواهر الصوتية.صنفي الكلمات التالي  -4                        

 ؟برأيك ماهي النصائح الموجودة في كتبه-6  النصائح في مؤلفاته؟لماذا دون ابن ماجد -5                        

 لو كنِت عالمة ما الذي يمكن اختراعه من قِبلك ؟ -7                        

 + 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

 :7دة ــــــــالوح
 من علمـــاء المسلمين

 ال : ـــــــالمج
 علمـــــــي

 :  1 درســـــال
 أسد البحر ابن ماجد

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم واألنشطةالوسائل  استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 من الحروف أعالًما ثم تكتبها في الجدولالتلميذة  تكّونأن -1
 .كتابة الجمل بمحاكاة النموذج األولالتلميذة تعيد أن -2
 .مالتي حث عليها اإلسال باألخالق الحسنةأن تلتزم التلميذة -3

 االصطفاف المنطقي
 األقران تدريس

 المناقشة النشطة
 كرة الثلج

 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 مذكرة الواجبات

 

 أوال / التمهيد :

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

  .المذكورة فيه عالم األالطالبة  تلتقط هومن خالل فيديو مرئي عرض  التهيئة : -2

               

     أعيدي كتابة الجمل التالية بمحاكاة النموذج األول؟–1   ثانيًا/األسئلة الصفية

 لماذا يجري العلماء التجارب؟    -2                         

 هل إجراء التجارب أمر محبب ولماذا ؟ -3                         

 يجابية من الن؟؟ثم استخرجي القيمة اإل الكلمات التاليةرتبي  -3                        

 ؟مافضل العالم على غيره من الناس وماذا يجب عليك تجاه العلماء -4                        

  أعالم مؤنثة – ية حسب الجدول التالي )أعالم مذكرة صنفي الكلمات التال -5                        

     : اقرئي عن عالم مسلم ثم سجلي اسمه واختراعه؟ مهمة بحثية        +ورقة عمل   أعواد المشاعر ثالثًا/غلق الدرس:  
 

almanahj.com/sa



 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 : 7 دةــــــــالوح
 من علماء المسلمين 

 المجـــــــال:
 علمـــــــي

 : 2درس ـــــال
 جــابر بن حيــــــان

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 يالثانالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 النص قراءة صحيحة خالية من األخطاءان تقرا التلميذة -1
 على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 2
 ات جديدة من خالل الترادف داللة كلمأن تكتشف التلميذة  3

 والتضاد.
 تقدر الطالبة جهود العلماء وتقتدي بهم. أن -4

 
 

 التدريس التبادلي
 تبادل األدوار

 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

 قال تعالى )إنما يخشى الله من عباده العلماء( من خالل اآلية الكريمة بيني فضل العلم وماذا يجب عليك تجاه العلماء( .    التهيئة : -2  

 تسمية الشخصيات. –مناقشة الطالبات في الصور   

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

 ؟رتبي الكلمات التالية الستخراج القيمة اإليجابية من النص -3                        

 ؟ ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكاراألساسية في الدرس-4                        

 ؟ا من هؤالء العلمـــاء العباقرة ماموقفن -5                        

 عبري عن رأيك حول مضمون النص ؟-7           ؟اكتشفي المعاني الغامضة في النص6                        

 حلوأن جابًرا لم يخترع هذا النوع من الورق ؟ماذا يحدث  -8                        

 أعواد المشاعربأسلوب الطالبة +  ار عنوان آخر للنص  + تلخيص للدرساختي الدرس: ثالثًا/غلق

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

 :7دة ــــــــالوح
 من علمـــاء المسلمين

 ال : ـــــــالمج
 علمــي

 : 2درس ـــــال
 جابر بن حيــــــان

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

 الكلمات الملونةلتلميذة ان تقرأ ا-1
 تقرأ التلميذة مقطع من النص حول ظاهرة صوتية أن -2
 تقرأ التلميذة المقطع الثالث قراءة معبرةأن  -3 
 على طلب العلم واحترام العلماء.الطالبة تحرص أن -4
 

 المدرب
 طرح األسئلة
 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: 

 تعالى )إنما يخشى الله من عباده العلماء( من خالل اآلية الكريمة بيني فضل العلم وماذا يجب عليك تجاه العلماء( .قال  التهيئة : -2

 .؟ماهو العالم الذي دار حوله نص الدرس   

      ؟نطقًا صحيًحا الكلمات الملونة اقرئي وانطقي – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

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

 لماذا يجــــري العلمــــاء التجارب؟-4ما اسم المكان الذي تجرى فيه التجــــارب ؟          -3                        

 الظواهر الصوتيـــــة؟لكلمات التالية حسب صنفي ا -5                        

 ماموقفك من هؤالء العلمــــاء العبـــاقرة ؟ -6                        

 تخيلي اختراع معين ثم تخيلي نفسك مكان صاحب هذا االختراع ماذا تفعلين ؟ --7                       

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

 اقرئي عن عالم مسلم وسجلي اسمه واختراعاته. بحثية:مهمة           
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :7دة ــــــــالوح
 من علمــاء المسلمين 

 ال : ـــــــالمج
 علمـــــــي

 : 2درس ـــــال
 جـابر بن حيــــــان

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكيب اللغوية
 مكون

 أستخدم+ أستخرج

 
 أن تستخرج التلميذة من النص ماهو المطلوب -1
 .على غرار المثال األسلوب اللغويأن تحاكي التلميذة -2
 أن تقدر الطالبة جهود العلماء وتقتدي بهم. -3

  
 

 
 تدريس االقران

 فكر.زاوج. شارك
 القفل والمفتاح

 المناقشة
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض +برنامج الروليت

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

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

  لعـل الله يرحمنــــا مانوع هـــذا األسلــــوب ؟  وتية الموجودة فيه  /مقطع فيديو والتقاط الظواهر الص :التهيئة  -2 

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

 التالية ؟األسلوب اللغوي في األمثلة حاكي    -2                        

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

 حسب الظواهر الصوتية ؟صنفي الكلمات التالي  -4                        

 ما الفرق بين لعل وليت؟ -6        ماموقفك من هؤالء العلمــــاء العبـــاقرة ؟-5                        

 لو كنِت عالمة ما الذي يمكن اختراعه من قِبلك ؟ -7                        

 ذا تفعلين ؟تخيلي اختراع معين ثم تخيلي نفسك مكان صاحب هذا االختراع ما -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

 

 

almanahj.com/sa



 ادة:ــــــالم
 3 يــــلغت

 :7دة ــــــــالوح
 من علمـــاء المسلمين

 ال : ـــــــالمج
 علمـــــــي

 :  3 درســـــال
 أبـو بكـر الـرازي

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم واألنشطةالوسائل  استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 الجملة بالعلم وتعيد كتـــابتها.التلميذة  تبدأأن -1
 أن تحول التلميذة الكلمة الملونة إلى علــــم.-2
 .رسالة شكر إلى العالم جابر بن حيانالتلميذة  أن تكتب-2
 .العلمـــاءتحرص التلميذة على طلب العلم واحترام أن -3

 طــرح األسئلة
 تدريس األقران
 المناقشة النشطة

 كرة الثلج
 

 تابــــالك
 السبورة

 األقالم الملونة
 +برنامج الروليتالعرض

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 مذكرة الواجبات

 

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

  .المذكورة فيه عالم األالطالبة  تلتقط هومن خالل فيديو مرئي عرض  التهيئة : -2

 ابدئي الجملة التالية بالعلم ثم أعيدي كتابتها؟–1   ثانيًا/األسئلة الصفية

     حولي الكلمة الملونة إلى علم ثم أعيدي كتابتها؟-2                         

 لماذا يجري العلماء التجارب؟    -3                         

 هل إجراء التجارب أمر محبب ولماذا ؟ -4                         

 الجليل جابر بن حيان؟اكتبي رسالة شكر إلى العالم  -5                        

 ؟مافضل العالم على غيره من الناس وماذا يجب عليك تجاه العلماء -6                        

 ( . أعالم مؤنثة – ية حسب الجدول التالي )أعالم مذكرة صنفي الكلمات التال -7                        

 +ورقة عمل   أعواد المشاعر ثالثًا/غلق الدرس:                        

                       : اقرئي عن عالم مسلم ثم سجلي اسمه واختراعه؟مهمة بحثية
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 المــــــادة:
 3 لغتي

 : 7 دةــــــــالوح
 من علماء المسلمين 

 المجـــــــال:
 علمـــــــي

 : 3درس ـــــال
 أبــو بكـــر الـــرازي

 وع:ــــاألسب
     

 اليــــوم :
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويم أداة الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 ثلالثاالنص القرائي 
 مكون       

 أجيب + أنمي لغتي

 لنص قراءة صحيحة خالية مسترسلة.اان تقرا التلميذة -1
 .على األسئلة موظفة جذر السؤالان تجيب التلميذة - 2

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

 تقدر الطالبة جهود العلماء وتقتدي بهم. أن -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  المكتسبات :ـ 1 : أوال / التمهيد

 قال تعالى )إنما يخشى الله من عباده العلماء( من خالل اآلية الكريمة بيني فضل العلم وماذا يجب عليك تجاه العلماء( .    التهيئة : -2  

 تسمية الشخصيات. –مناقشة الطالبات في الصور   

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

 ؟ ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكاراألساسية في الدرس-3                        

 ؟من هؤالء العلمـــاء العباقرة  اماموقفن -4                        

 عبري عن رأيك حول مضمون النص ؟-6           ؟اكتشفي المعاني الغامضة في النص-5                        

 ماذا يحدث لو لم يكتشف األطباء أسباب األمراض؟-8لو لم تُبن المستشفيات؟            ماذا يحدث  -7                        

 تخيلي أنك طبيبة وزار عيادتك مريض يشكو من ألم في بطنه كيف تشخصين مرضه؟-9                        

 أعواد المشاعربأسلوب الطالبة +  ار عنوان آخر للنص  + تلخيص للدرساختي الدرس: ثالثًا/غلق

  الدرس في الدف بة ثالثة أسطرمنوكتاقراءة النص قراءة صحيحة في المنزل  : الواجب
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 ادة:ــــــالم 
 3 لغتي

 :7دة ــــــــالوح
 من علمـــاء المسلمين

 ال : ـــــــالمج
 علمــي

 : 3درس ـــــال
 أبـو بكـر الـرازي

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 التقويمأداة  الوسائل واألنشطة استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 األداء القرائي
 مكون

 أقرا وأالحظ

 التي تشكل صعوبة. الكلمات الملونةلتلميذة ان تقرأ ا-1
  .تقرأ التلميذة مقطع من النص حول ظاهرة صوتيةأن -2
 ى(. –الفرق بين)ي التلميذة  تالحظأن  -3 
 العلم واحترام العلماء. فضل طلبالطالبة  تستشعرأن -4
 

 المدرب
 طرح األسئلة
 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: 

 تجاه العلماء( . هافضل العلم وماذا يجب عليعرض مقطع فيديو ثم من خالله تبين الطالبة  التهيئة : -2

 .؟ماهو العالم الذي دار حوله نص الدرس   

      ؟نطقًا صحيًحا الكلمات الملونة اقرئي وانطقي – 1 ثانيًا/األسئلة الصفية:

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

 الظواهر الصوتيـــــة؟لكلمات التالية حسب صنفي ا -3                        

 ماموقفك من هؤالء العلمــــاء العبـــاقرة ؟ -6                        

 ؟ مريض يشكو من ألم كيف تشخصين مرضهأنك طبيبة وزار عيادتك تخيلي  -7                       

 يكتشف األطباء أسباب المرض ؟ ماذا يحدث لو لم-8                       

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

 اقرئي عن عالم مسلم وسجلي اسمه واختراعاته. بحثية:مهمة           
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 ادة:ــــــالم
 3 لغتي

 :7دة ــــــــالوح
 من علمــاء المسلمين 

 ال : ـــــــالمج
 علمـــــــي

 : 3درس ـــــال
 أبـو بكـر الــرازي

 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
 أن تقدر الطالبة جهود العلماء وتقتدي بهم. -3

  
 

 
 تدريس االقران

 فكر.زاوج. شارك
 القفل والمفتاح

 المناقشة
 
 

 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 العرض +برنامج الروليت

 البروجكتر

 أوراق عمل
 سجل مالحظة
 كتاب الطالبة

 األنشطة
 مذكرة الواجبات

 

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

  ؟  قــارني بين أســـلوب التمني وأســـلوب الترجي وتية الموجودة فيه  /مقطع فيديو والتقاط الظواهر الص :التهيئة  -2 

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

 ؟ األسلوب اللغوي في األمثلة التاليةحاكي    -2                        

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

 حسب الظواهر الصوتية ؟صنفي الكلمات التالي  -4                        

 ؟ى(؟-الفرق بين األلف المقصورة والياء)ي ما -6      ماموقفك من هؤالء العلمــــاء العبـــاقرة ؟-5                        

 لو كنِت عالمة ما الذي يمكن اختراعه من قِبلك ؟ -7                        

 ذا تفعلين ؟تخيلي اختراع معين ثم تخيلي نفسك مكان صاحب هذا االختراع ما -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

 :7دة ــــــــالوح
 من علمـــاء المسلمين

 ال : ـــــــالمج
 علمـــــــي

 :  3 درســـــال
 أبـو بكـر الـرازي

 وع:ــــاألسب
     

 وم : ـــــــالي
 

 اريخ :ــــــالت
 

 

 أداة التقويم واألنشطةالوسائل  استراتيجية التدريس دافــــــــــــــــــــــاأله ونــكــالم

 التراكـيب اللـغوية 
 
 أحـــول + أعـــبر 

 .مابين القوسين إلى علمالتلميذة تحول أن -1
 ألمير األطباء.رسالة شكر التلميذة  أن تكتب-2
 .تحرص التلميذة على طلب العلم واحترام العلمـــاءأن -3

 طــرح األسئلة
 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 :

 /    ما مكونات رسالة الشكر؟ المذكورة فيه عالم األالطالبة  تلتقط هومن خالل فيديو مرئي عرض  التهيئة : -2

     حولي الكلمة الملونة إلى علم ثم أعيدي كتابتها؟-1  ثانيًا/األسئلة الصفية:

     استعيني بالصور التالية لكتـــــابة قصــــة؟-3                         

 ماذا يحدث إذا لم تُبن المستشفيات؟ -4                         

 ؟أبو بكر الرازياكتبي رسالة شكر إلى العالم الجليل  -5                        

 ؟على غيره من الناس وماذا يجب عليك تجاه العلماءمافضل العالم  -6                        

 ( . أعالم مؤنثة – ية حسب الجدول التالي )أعالم مذكرة صنفي الكلمات التال -7                        

  تخيلي أنك طبيبة وزار عيادتك مريض يشكو من ألم كيف تشخصين مرضه ؟ -7                       

 +ورقة عمل   أعواد المشاعر ثالثًا/غلق الدرس:

                       : اقرئي عن عالم مسلم ثم سجلي اسمه واختراعه؟مهمة بحثية
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