
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لغتيمادة 
 }عين{تحضير بوابة التعليم الوطنية 

 الإبتدائي الأول الصف

  معلم/ة المادة

 

  قائد/ة المدرسة

  المشرف/ة التربوي/ة

 الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ....................

 مدرسة : ..................................



 

 

أن يكتسب المتعلم رصيًدا وافراً من األلفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية  .1

الفصيحة يمكنه من تفهم القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث اإلسالمي 

 ومستجدات الحياة العصرية.

أن يكتسب قدرة لغوية: تعينه على تفهم األحداث اللغوية التي يتعرض لها  .2

مكنه من إنتاج خطاب يتصف بالدقة والطالقة وتحليلها وتقويمها وت

 والجودة.

أن يتمكن من المهارات واالستراتيجيات والعمليات األساسية لكل من:  .3

 االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

أن يتطابق خطابه اللغوي مع اللغة العربية الفصحى: ألفاظاً وتراكيب وضبطاً  .4

 إعرابيًا ورسًما إمالئياً.

 للغة بنجاح في الوظائف الفكرية والتواصلية المختلفة للغة:أن يستخدم ا .5

أ ـ الوظيفة المعرفية/ البيانية: لتوصيل األفكار والمعلومات 
 والمضامين المعرفية.

 ب ـ الوظيفة االستكشافية: للتعلم والبحث واالكتشاف والتفكير.

 ج ـ الوظيفة التصعيدية: لوصف اللغة وتفسيرها.

 : للتعبير عن أرائه ومشاعره وانفعاالته.د ـ الوظيفة الذاتية

هـ الوظيفة االجتماعية: للتفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات 
 االجتماعية والمحافظة عليها.

و ـ الوظيفة التأثيرية/ التوجيهية: للتأثير في اآلخرين وتوجيه 
 سلوكهم.

 ز ـ الوظيفة النفعية: للحصول على األشياء.

لجمالية: للتخيل واإلبداع وإنتاج النصوص ح ـ الوظيفة التخيلية/ا

 .الخيالية.



 

 .التمييز السمعي ألصوات الحروف ومواقعها من الكلمة -1
 .تذكُّر االثنيناث والمعلومات والشخصيات في النص المسموع -2
 .التعبير عن محتوى الصور -3
 .سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها -4
 .تعريف المتعلم بنفسه وأسرته -5
رةالتعبير شفهي   -6  .ا عن أحداث قصة مصوَّ
 قراءة الحروف بأصواتها القصيرة والطويلة. -7
 .قراءة كلمات اشتملت على الحروف المستهدفة قراءة بصرية -8
قراءة جمل اشتملت على الكلمات الممثلة للحروف المستهدفة قراءة  -9

 .بصرية
 .تحليل الجمل إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع والمقاطع إلى أصوات -11
 .ت ذات معنى من حروف الدرستكوين كلما -11
 قراءة كلمات جديدة مكونة من الحروف المستهدفة قراءة هجائية. -12
 .استظهار عدد من األبيات من األناشيد القصيرة -13
كتابة الحروف المستهدفة بحركاتها القصيرة والطويلة، مفردة وحسب  -14

 .مواضعها في الكلمة
 .كتابة كلمات مركبة من الحروف المستهدفة -15
 ض األساليب اللغوية والضمائر وأسماء اإلشارة.محاكاة بع -16
اكتساب قيم واتجاهات تتصل بآداب األكل: كالتسمية، غسل اليدين قبل  -17

األكل وبعده، األكل باليد اليمنى، التعاون والعمل بروح الفريق، صلة 

 .الرحم، وتوقير الكبير، آداب زيارة المريض
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 بسم الله الرحمن الرحيم

إن تقدم لكم تحاضير و اوراق عمل وعروض مؤسسة التحاضير الحديثة يسر 
 المواد الدراسية يخصبوربوينت وحل اسئلة لكل ما 

مقررات ( وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال -)ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي
 االطفال امية وايضآ جميع ما يخص رياض

اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو واثراءات عين لكل 
 الدروس

نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم  إال 
بعلمنا وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً 

 لحقوقنا في التحضير.

 هذا التحضير وكل محتوياته. ال نحل لكم بيع 
 .ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه 
  ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال

 نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

  َوَمْن يَتَِّق اللَّهَ يَْجعَْل )) تذكر قوله تعالى
 ((بُ لَهُ َمْخَرجاً، َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَسِ 

 
 للشراء الكترونيآ علي الرابط

 

www.mta.sa/c 

 
 او االتصال

1555117125 
 

 2775755500مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية        تلفون المكتب / 

 SAWWW.MTA.           مؤسسة التحاضير الحديثة

 
 
 

http://www.mta.sa/c
http://www.mta.sa/


 ( األول ابتدائي ) (    للصف لغتي ) توزيع منهج مادة

 األس وع
 الااريخ 

 الدروس 
 موعد 

 إلى  من تازاا ها 

1 
 اهحد

 وا17/8/1443
 الخيس

 وا21/8/1443
نشاطاا    - نشيدم الحليب  -  نشاطاا امهيدية

 اهساماع
  داية الدراسة 

للدصم الاالث      
 وا  17/08/1443
 ب 20/03/2022

 

 إتازة  داية 

عيد الدطر                
 وا  24/09/1443
 ب 25/04/2022

 

 داية الدراسة  عد  
لدطر               اتازة عيد ا

 وا 07/10/1443
 ب 08/05/2022

2 
اهحد 

 وا24/8/1443

 الخميس
 وا28/8/1443

 الدرس األومم طعاب ملوث 

3 
 اهحد

 وا2/9/1443

 الخميس
 وا6/9/1443

 الاانيم في  شداء الدرس 

4 
 اهحد

 وا9/9/1443

 الخميس
 وا13/9/1443

الاقويب   - الدرس الاالثم عيادة المريض
 ( 6الاتميعي )

5 
 اهحد

 وا16/9/1443

 الخميس
 وا20/9/1443

نشاطاا   - نشيدم النحلة  -  نشاطاا امهيدية

 اهساماع

6 
 اهحد

 وا23/9/1443
 اهانين

 وا24/9/1443
 الس اح الدرس األومم 

 
  الاالااء

 وا25/9/1443
 الخميس

 وا4/10/1443
   داية اتازة عيد الدطر  نهاية دواب يوب اهانين

 وا4/10/1443ى ال وا24/9/1443

7 
 اهحد

 وا7/10/1443

 الخميس
 وا 11/10/1443

 الدرس الاانيم الخروف والذئب 

اتازة نهاية  
 أس وع مطولة 

 وا  24/10/1443
 ب 25/05/2022

 
نهاية  اتازة 

 أس وع مطولة 
 وا  16/11/1443
 ب 15/06/2022

 
 داية اتازة نهاية  

 العاب الدراسي 
 وا  01/12/1443
 ب 30/06/2022

8 
 اهحد

 وا 14/10/1443

 الخميس
 وا 18/10/1443

الاقويب الاتميعي   -الدرس الاالثم اعل ما درساا 
(7 ) 

9 
 اهحد

 وا 21/10/1443
  الاالااء

 وا 23/10/1443

نشاطاا   - نشيدم أحب العيد  -  امهيديةنشاطاا 

 اهساماع

 األر عاء والخميس إتازة مطولة 

10 
 اهحد

 وا 28/10/1443
 الخميس

 األومم نورة وشهر رمضان رس الد وا3/11/1443

11 
 اهحد

 وا6/11/1443
 الخميس

 وا 10/11/1443
 الدرس الاانيم ضيف تديد 

12 
 اهحد

 وا 13/11/1443
  الاالااء

 وا 15/11/1443

الاقويب   - الدرس الاالثم الشترة الحزينة
 ( 8الاتميعي )

 األر عاء والخميس إتازة مطولة 

13 
 اهحد

 وا 20/11/1443
 الخميس

 وا 24/11/1443
 اهخا اراا 

14 
 اهحد

 وا 27/11/1443
 الخميس

 وا1/12/1443

 



لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

لغتي
مدخل الوحدة

السادسة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول االبتدائي-الفصل الدراسي

الثالث
3

التمهيد

 يمكنني التمهيد لمدخل الوحدة السادسة والذي يستغرق ثالث حصص من أول األسبوع
العاشر كالتالي:

يمكنني التمهيد لمكون أالحظ وأعبر(في الحصة األولى من المدخل) بعرض الصور
الموجودة في الكتاب الكتاب أمام الطالب وسأطلب منهم التعبير عما يرونه في

الصور من خالل طرح أسئلة تستحثهم على التعبير عن مدلول الصور
يمكنني التمهيد كذلك بإجراء نقاش عن األغذية النافعة والضارة أو قيام الطالب

بتمثيل دور األغذية النافعة والضارة على شكل حوار بينهم
سأناقش بعض المسميات التي ظهرت من خالل المشاهد المصورة ممهدا للكلمات

والجمل المستهدفة بالوحدة
سأمهد لنص االستماع(في الحصة الثانية) بالحديث عن احترام النعم والمحافظة

عليها، وتسمية الشخصيات في الصور المعروضة وطرح بعض األسئلة حولها
سامهد لمكون أنشد (في الحصة الثالثة) من خالل نقاش عن فوائد الحليب، وأضرار

المشروبات الغازية
يستغرق عرض الوحدة السادسة أسبوعين ثم سأجري تقويما لها في بداية األسبوع

الثاني عشر

 

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

مدخل الوحدة الخامسة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-لغتي-ألعابي
وهواياتي- مدخل الوحدة الخامسة

الربط بمراجعة حروف الوحدة السابقة

ثناء حديثهم.الهدف األول ق التالميذ مهارات التحدث أ ب ط ن ي أ

30الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 توجيه المعلم لتعلم الطالب من خالل التفاعل الفعال بين المعلم والطالب. 

يمكنني استخدام هذه اإلستراتيجية في الحصة الثانية 

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3840


دور المعلم

يتثمل دوري في هذه اإلستراتيجية في التالي:

عرض األهداف. في بداية الحصة مع مراجعة المعرفة السابقة قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة في
الحالية. 

التركيز على المحتوى من المفردات والمهارات والمفاهيم  والحقائق واالستراتيجيات. 

التسلسل المنطقي في تدريس مهارات التحدث، حيث يتم تدريس المهارات من األسهل لألصعب تدريجيًا. 

تقديم التوضيح خطوة بخطوة من خالل نمذجة المعلم  إجراءات إنجاز المهمة من خالل التفكير بصوت عال. 

توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة المهارة.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالب
بإمكانك االنتقال لمهارة أعلى.  

- طرح أسئلة حول النص المسموع 

- بإمكانك قراءة النص أو استخدام التسجيل الصوتي

 

دور المتعلم
يراقب الطالب تعلمه ويستمع لمعلمه، 

- اإلجابة على أسئلة المعلم بعد االستماع للنص

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية
تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

يمكنني استخدام هذه الوسيلة في الحصة األولى

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 

 من خالل هذا التقويم يمكنك تشخيص المكتسبات التي اكتسبها التالميذ في المرحلة السابقة والتي لها
عالقة بما سيتعلمه ومن هنا 

• سأتأكد من معرفة الطالب بالحروف التي مرت معهم في الوحدة السابقة 
• سأختبر الطالب في مهارات التحدث المستهدفة من خالل عرض صور والتعبير عنها 

• سأختبر معلومات الطالب عن معرفتهم باألطعمة المفيدة والضارة
• سأختبر مدى توافر القيم المستهدفة في الوحدة لدى الطالب من خالل المالحظة - إجراء مقياس اتجاه

مصغر
• يمكنني إجراء هذا التقويم في الحصة األولى من البدء في مدخل الوحدة السادسة

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ
مَهَارَاتِ وَصِحَّةَ  ا،  ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ  صِحَّةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

( ا ئِهَ مِْن خَطَ الْتَّحَدُّثِ 

:اختيار من متعدد ا هَ االِلْتِزَامُ بِ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 التقويم التكويني هو تقويم مستمر يهدف إلى تحديد مدى تقدم التالميذ نحو إتقان المهارات المستهدفة
ومن هنا :

• سأعرض الصور أمام الطالب ص99 وأطلب منهم التعبير عن محتوى الصور 
• سأطلب من الطالب اإلجابة عن بعض األسئلة حول النص المسموع وأسألهم عن أسماء الشخصيات في

النص وكيفية المحافظة على النعم
• سأسأل طالبك عن الفوائد من النص المسموع والقيم التي اكتسبوها

• سأختبر الطالب في سرد القصة التي استمعوا لها عن لعب مهند بالبرتقال مستعينين بالصور التي أمامهم
• سأختبر الطالب في القدرة على ترديد النشيد وحفظ بعض األبيات منه واإلجابة عن بعض األسئلة حوله

• يمكنني إجراء هذا التقويم في الحصة الثانية من البدء في مدخل الوحدة السادسة



ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  الْحَدِيثِ الَّ آدَاِب  مِْن 

. صواب وخطأ ة ي ح ر ص ي ي الصورة أطعمة غ األطعمة الموجودة ف

:اختيارات من متعدد كُلَّ يَكُونُ  الْحَلِيبِ  شُرَْب  فَإِنَّ  الْنَّشِيدِ  حَسَب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

 التقويم الختامي يكون في نهاية المدخل أو الدرس أو الوحدة ويهدف لكشف مكتسبات التالميذ ومدى
تحقق األهداف ، وتشخيص صعوبات التعلم التي صاحبت التالميذ واقتراح نشاطات لتجاوزها ومن هنا :

• سأختبر الطالب في تعرف الحروف التي مرت معهم
• سأختبر الطالب في مالحظة الصور والقدرة على التعبير عنها بجمل مختلفة من خالل عرض بعض الصور

• سأختبر الطالب في تذكرأحداث استمعوا لها في نص االستماع وكيف يمكن االستفادة منها في تجنب
األطعمة الضارة واحترام النعم 

• سأختبر قدرة الطالب على الترديد للنشيد والفهم لمحتواه من خالل توجيه أسئلة لهم
• سأختبر اكتساب الطالب للقيم المستهدفة بالوحدة

-يمكنني إجراء هذا التقويم في نهاية الحصة الثالثة من البدء بمدخل الوحدة

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ا هَ االِلْتِزَامُ بِ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد بِالْبُرْتُقَالَةِ لْهُو  ا يَ رً اسِ األُمُّ يَ رَأَِت  ا  نْدَمَ عِ

:اختيارات من متعدد الْحَلِيبَ أَنَّ  النَّشِيدِ  نَصِّ  مِْن  نَسْتَفِيدُ 

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

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 توجيه المعلم لتعلم الطالب من خالل التفاعل الفعال بين المعلم والطالب. 

يمكنني استخدام هذه اإلستراتيجية في الحصة الثانية 

دور المعلم

يتثمل دوري في هذه اإلستراتيجية في التالي:

عرض األهداف. في بداية الحصة مع مراجعة المعرفة السابقة قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة في
الحالية. 

التركيز على المحتوى من المفردات والمهارات والمفاهيم  والحقائق واالستراتيجيات. 

التسلسل المنطقي في تدريس مهارات التحدث، حيث يتم تدريس المهارات من األسهل لألصعب تدريجيًا. 

تقديم التوضيح خطوة بخطوة من خالل نمذجة المعلم  إجراءات إنجاز المهمة من خالل التفكير بصوت عال. 

توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة المهارة.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالب
بإمكانك االنتقال لمهارة أعلى.  

- طرح أسئلة حول النص المسموع 

- بإمكانك قراءة النص أو استخدام التسجيل الصوتي

 

دور المتعلم
يراقب الطالب تعلمه ويستمع لمعلمه، 

- اإلجابة على أسئلة المعلم بعد االستماع للنص



العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
، مع تأجيل تقويم األفكار إلى مرحلة الحقة.   توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها

يمكنني استخدام هذه اإلستراتيجية في مكون أالحظ وأعبر

دور المعلم

يتثمل دوري في هذه اإلستراتيجية في التالي:

- طرح أسئلة على الطالب تستثيرتفكيرهم ومساعدتهم على اإلجابة

-مساعدة الطالب في تسمية الشخصيات 

- مساعدة الطالب في التحدث عن لوحة الصور باستخدام جمل وكلمات تؤدي لجمل النص 

دور المتعلم

توليد أكبر عدد ممكن من األفكار التي يمكن بواسطتها الوصول لألهداف واحترام آراء أقرانه واالستفادة
،من خالل تطويرها والبناء عليها.  منها

- يستخدم مفردات وجمل تؤدي لجمل النص 

-يسمي الشخصيات التي في الصور

- يجيب على األسئلة التي تطرحها عليه

                                                                                                         

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على
االنترنت.

يمكنني استخدام هذه الوسيلة في الحصة الثانية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

mp3أستمع وأالحظ

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 

 من خالل هذا التقويم يمكنك تشخيص المكتسبات التي اكتسبها التالميذ في المرحلة السابقة والتي لها
عالقة بما سيتعلمه ومن هنا 

• سأتأكد من معرفة الطالب بالحروف التي مرت معهم في الوحدة السابقة 
• سأختبر الطالب في مهارات التحدث المستهدفة من خالل عرض صور والتعبير عنها 

• سأختبر معلومات الطالب عن معرفتهم باألطعمة المفيدة والضارة
• سأختبر مدى توافر القيم المستهدفة في الوحدة لدى الطالب من خالل المالحظة - إجراء مقياس اتجاه

مصغر
• يمكنني إجراء هذا التقويم في الحصة األولى من البدء في مدخل الوحدة السادسة

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

صواب وخطأ
مَهَارَاتِ وَصِحَّةَ  ا،  ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ  صِحَّةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

( ا ئِهَ مِْن خَطَ الْتَّحَدُّثِ 

:اختيار من متعدد ا هَ االِلْتِزَامُ بِ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

تكوينينوع التقويم

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/67835?lessonId=79415


أسلوب التقويم

 التقويم التكويني هو تقويم مستمر يهدف إلى تحديد مدى تقدم التالميذ نحو إتقان المهارات المستهدفة
ومن هنا :

• سأعرض الصور أمام الطالب ص99 وأطلب منهم التعبير عن محتوى الصور 
• سأطلب من الطالب اإلجابة عن بعض األسئلة حول النص المسموع وأسألهم عن أسماء الشخصيات في

النص وكيفية المحافظة على النعم
• سأسأل طالبك عن الفوائد من النص المسموع والقيم التي اكتسبوها

• سأختبر الطالب في سرد القصة التي استمعوا لها عن لعب مهند بالبرتقال مستعينين بالصور التي أمامهم
• سأختبر الطالب في القدرة على ترديد النشيد وحفظ بعض األبيات منه واإلجابة عن بعض األسئلة حوله

• يمكنني إجراء هذا التقويم في الحصة الثانية من البدء في مدخل الوحدة السادسة

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  الْحَدِيثِ الَّ آدَاِب  مِْن 

. صواب وخطأ ة ي ح ر ص ي ي الصورة أطعمة غ األطعمة الموجودة ف

:اختيارات من متعدد كُلَّ يَكُونُ  الْحَلِيبِ  شُرَْب  فَإِنَّ  الْنَّشِيدِ  حَسَب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

 التقويم الختامي يكون في نهاية المدخل أو الدرس أو الوحدة ويهدف لكشف مكتسبات التالميذ ومدى
تحقق األهداف ، وتشخيص صعوبات التعلم التي صاحبت التالميذ واقتراح نشاطات لتجاوزها ومن هنا :

• سأختبر الطالب في تعرف الحروف التي مرت معهم
• سأختبر الطالب في مالحظة الصور والقدرة على التعبير عنها بجمل مختلفة من خالل عرض بعض الصور

• سأختبر الطالب في تذكرأحداث استمعوا لها في نص االستماع وكيف يمكن االستفادة منها في تجنب
األطعمة الضارة واحترام النعم 

• سأختبر قدرة الطالب على الترديد للنشيد والفهم لمحتواه من خالل توجيه أسئلة لهم
• سأختبر اكتساب الطالب للقيم المستهدفة بالوحدة

-يمكنني إجراء هذا التقويم في نهاية الحصة الثالثة من البدء بمدخل الوحدة

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ا هَ االِلْتِزَامُ بِ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد بِالْبُرْتُقَالَةِ لْهُو  ا يَ رً اسِ األُمُّ يَ رَأَِت  ا  نْدَمَ عِ

:اختيارات من متعدد الْحَلِيبَ أَنَّ  النَّشِيدِ  نَصِّ  مِْن  نَسْتَفِيدُ 

لثالث ص النشيد.الهدف ا ة ن ل ئ س ن أ ب التالميذ ع ي ج ن ي أ
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فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

- إستراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية،
وتكوين االتجاه السليم نحو المواد الدراسية

- يمكنني استخدام هذه اإلستراتيجية في الحصة الثالثة من خالل مكون أنشد



دور المعلم

يتمثل دوري في هذه اإلستراتيجية في التالي

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق 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.

طرح أسئلة عن النشيد
شرح أبيات النشيد وإبراز المعاني والقيم اإليجابية التي تضمنها النص

قراءة النشيد منغما والمطالبة بالترديد

دور المتعلم

 

التشارك مع مجموعته في إلجابة عن أبيات النشيد والتعبير عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، وإلقاء األسئلة، واإلجابة
عن بعض التساؤالت، وعرض أفكاره، ويحصل على فرصة آمنة للمحاولة والخطأ، والتعلّم من خطئه.

 

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

أجهزة التسجيل الصوتي

الوسيلة التعليمية
أحد الوسائل السمعية التي تمكن المعلم أو الطالب من عرض تسجيل صوتي والتحكم به.

يمكنني استخدام هذه الوسيلة في الحصة الثالثة

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الحليب

mp3نشيد الحليب

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الوحدة السادسة (صحتي وغذائي) : نشاطات
تمهيدية

الوحدة السادسة (صحتي وغذائي) : نشاطات
االستماع

mp4

mp4الوحدة السادسة (صحتي وغذائي) : نشيد الحليب

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

 

 من خالل هذا التقويم يمكنك تشخيص المكتسبات التي اكتسبها التالميذ في المرحلة السابقة والتي لها
عالقة بما سيتعلمه ومن هنا 

• سأتأكد من معرفة الطالب بالحروف التي مرت معهم في الوحدة السابقة 
• سأختبر الطالب في مهارات التحدث المستهدفة من خالل عرض صور والتعبير عنها 

• سأختبر معلومات الطالب عن معرفتهم باألطعمة المفيدة والضارة
• سأختبر مدى توافر القيم المستهدفة في الوحدة لدى الطالب من خالل المالحظة - إجراء مقياس اتجاه

مصغر
• يمكنني إجراء هذا التقويم في الحصة األولى من البدء في مدخل الوحدة السادسة

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/48081?lessonId=79956
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/67707?lessonId=79415
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/46728?lessonId=79415
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/46731?lessonId=79415
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/46730?lessonId=79415


صواب وخطأ
مَهَارَاتِ وَصِحَّةَ  ا،  ئِهَ مِْن خَطَ اإلِجَابَةِ  صِحَّةَ  وَيُحَدِّدُ  يَسْتَمِعُ  الْمُعَلُِّم  ) الصُّورَةِ؟  نُشَاهِدُ فِي  ا  اذَ مَ

( ا ئِهَ مِْن خَطَ الْتَّحَدُّثِ 

:اختيار من متعدد ا هَ االِلْتِزَامُ بِ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

 التقويم التكويني هو تقويم مستمر يهدف إلى تحديد مدى تقدم التالميذ نحو إتقان المهارات المستهدفة
ومن هنا :

• سأعرض الصور أمام الطالب ص99 وأطلب منهم التعبير عن محتوى الصور 
• سأطلب من الطالب اإلجابة عن بعض األسئلة حول النص المسموع وأسألهم عن أسماء الشخصيات في

النص وكيفية المحافظة على النعم
• سأسأل طالبك عن الفوائد من النص المسموع والقيم التي اكتسبوها

• سأختبر الطالب في سرد القصة التي استمعوا لها عن لعب مهند بالبرتقال مستعينين بالصور التي أمامهم
• سأختبر الطالب في القدرة على ترديد النشيد وحفظ بعض األبيات منه واإلجابة عن بعض األسئلة حوله

• يمكنني إجراء هذا التقويم في الحصة الثانية من البدء في مدخل الوحدة السادسة

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ثِي أَثْنَاءَ تَحَدُّ ا  أَْن أُطَبِّقَهَ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  الْحَدِيثِ الَّ آدَاِب  مِْن 

. صواب وخطأ ة ي ح ر ص ي ي الصورة أطعمة غ األطعمة الموجودة ف

:اختيارات من متعدد كُلَّ يَكُونُ  الْحَلِيبِ  شُرَْب  فَإِنَّ  الْنَّشِيدِ  حَسَب 

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

 التقويم الختامي يكون في نهاية المدخل أو الدرس أو الوحدة ويهدف لكشف مكتسبات التالميذ ومدى
تحقق األهداف ، وتشخيص صعوبات التعلم التي صاحبت التالميذ واقتراح نشاطات لتجاوزها ومن هنا :

• سأختبر الطالب في تعرف الحروف التي مرت معهم
• سأختبر الطالب في مالحظة الصور والقدرة على التعبير عنها بجمل مختلفة من خالل عرض بعض الصور

• سأختبر الطالب في تذكرأحداث استمعوا لها في نص االستماع وكيف يمكن االستفادة منها في تجنب
األطعمة الضارة واحترام النعم 

• سأختبر قدرة الطالب على الترديد للنشيد والفهم لمحتواه من خالل توجيه أسئلة لهم
• سأختبر اكتساب الطالب للقيم المستهدفة بالوحدة

-يمكنني إجراء هذا التقويم في نهاية الحصة الثالثة من البدء بمدخل الوحدة

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ا هَ االِلْتِزَامُ بِ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد بِالْبُرْتُقَالَةِ لْهُو  ا يَ رً اسِ األُمُّ يَ رَأَِت  ا  نْدَمَ عِ

:اختيارات من متعدد الْحَلِيبَ أَنَّ  النَّشِيدِ  نَصِّ  مِْن  نَسْتَفِيدُ 

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

: للتكليفات دور مهم في ربط الطالب بما تعلم، وإلتقان عملية تعلمه ولذا

سأكلف الطالب بمراجعة الحروف التي تم دراستها في الوحدة السابقة ومعرفة نطقها و كتابتها
بالحركات بالتعاون مع أولياء األمور

سأكلف الطالب بحفظ نشيد الحليب
سأكلف الطالب بقص ما استمعوا له لوالديهم مستعينين بالصور، وإعادة ذلك في الصف اليوم التالي

سأكلف الطالب بحل األسئلة التالية

ن التكاليف المنزلية م 60ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

:اختيار من متعدد ا هَ االِلْتِزَامُ بِ عَلَيَّ  يَجُِب  تِي  االِسْتِمَاعِ الَّ آدَاِب  مِْن 

:اختيارات من متعدد بِالْبُرْتُقَالَةِ لْهُو  ا يَ رً اسِ األُمُّ يَ رَأَِت  ا  نْدَمَ عِ



:اختيارات من متعدد ا تً سَمِعَْت صَوْ الْخُرُوجَ  األُمُّ  أَرَادَِت  ا  نْدَمَ عِ

:اختيارات من متعدد نِي " تَعْ أَرْغَُب  الدُّرُوِس  "وَفِي  جُمْلَةُ 

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

عدم اهتمام األهل بابنهم وحل الواجبات المنزلية كاملة

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

يجب التشديد على إحضار األكل الصحي في المدرسو وأن تكون جوائز الحلوى للطالب شيئا
صحيا

عدم تشجيع الطالب المتميزين حتى ال يحبط الطالب اآلخرون

اإلرشادات/ المالحظات

 

سأعطي الطالب فرصة للتعبير عن الصور مرحبا بإجاباتهم ومشاركاتهم وموجها لها
سأقسم الفصل إلى قسمين فريق يمثل األطعمة النافعة وفريق يمثل األطعمة

الضارة وأجري حوارا بينهما
سأعرض فلما تعليميا عن األطعمة النافعة والضارة ثم أستمع لتعليقات الطالب حول

الفيم
سأتعاون مع المرشد الطالبي ومعلم صعوبات التعلم في مساعدة الطالب الضعفاء

والتعاون مع أولياء األمور منذ وقت مبكر لتالفي الضعف والتقصير
سأنبه أولياء األمور لالستماع ألطفالهم والتحدث معهم 

إجراء المسابقات للطالب
سأزود الطالب ببعض مقاطع اليوتيوب عن الدرس لمشاهدتها في المنزل 

تنويع التعليم

لتنويع التعليم دور فاعل في تقدم الطالب وإتقان المهارات المستهدفة ومن
هنا :

سأنوع بين اإلستراتيجيات والوسائل التعليمية وأساليب التقويم واألنشطة
سأراعي الفروق الفردية بين التالميذ

ساستيثر الدافعية للتعلم لدى التالميذ بطرق متنوعة
سأحرص على إكساب الطالب قيما واتجاهات عديدة مناسبة لسنهم 

سأحفز الطالب وسأشجيعهم وإجراء المسابقات التعليمية لهم لما لها من
دور كبير في تعلمهم وإقبالهم

سأستغل هذه الوحدة في تنمية القيم الجميلة نحو احترام النعم واألكل
الصحي 

سأقدم أوراق عمل للطالب بشكل تعاوني تتضمن مهارات اللغة المستهدفة
سأرشد الطالب لبعض مقاطع الفيديو التي ترسخ حروف الوحدة عندهم

مدخل التعليم باللعب وتمثيل األدوار مهم في هذه المرحلة ولذا سأحرص على
االستفادة منهم

المصادر

يمكنني االستفادة من المصادر التالية:
https://ibs.ien.edu.sa/#/courses/5141 .بوابة عين الوطنية

/http://www.loghati.net موقع لغتي عبر الرابط التالي
كتاب المساعد في لغتي للصف األول االبتدائي إعداد إيمان المالكي، مكتبة جرير

(1415هـ)
كتاب المساعد في القراءة والكتابة للصف األول االبتدائي إعداد محمد عبد اهللا

السماعيل 1424هـ

https://ibs.ien.edu.sa/#/courses/5141
http://www.loghati.net/



