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 (    ائياالول االبتد للصف  )( لغتيادة    )منهج متوزيع       

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس الخميس االربعاء  الثالثاء االثنين  االحد األسبوع 

 األسبوع التمهيدي  5-2 4-2 3-2 2-2 1/2 1

 يئة واالستعدادتهال 12-2 11-2 10-2 9-2 8/2 2

 االستماع  نص -اسرتي  :نشيد 19/2 18/2 17/2 16/2 15/2 3

 الدرس األول حرف م -نشاطات التهيئة  26/2 25/2 24/2 23/2 22/2 4

 )د( حرف :الرابع الدرس  -)ل( حرف :الثالث  الدرس - )ب( حرف :الثاني الدرس 3/3 2/3 1/3 30/2 29/2 5

 ( 1التقويم التجميعي ) -  )ر( حرف :السادس الدرس - )ن( حرف :الخامس درسال  10/3 9/3 8/3 7/3 6/3 6

 نص االستماع   -نشيد : مدرستي حديقتي  17/3 16/3 15/3 14/3 13/3 7

 الدرس األول حرف ) ص(   -التهيئة نشاطات  24/3 23/3 22/3 21/3 20/3 8

 الدرس الثالث حرف ) س(   -الدرس الثاني حرف ) ف(  2/4 1/4 29/3 28/3 27/3 9

 الدرس الخامس ) ت (  -الدرس الرابع حرف ) ق (   9/4 8/4 7/4 6/4 5/4 10

 ( 2التقويم التجميعي ) -السادس )ح( الدرس  16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11

 مراجعة عامة  23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 12

 ختبارات اال 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 13
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 توقيع المعلم/ة                                         توقيع المشرف/ة                                         توقيع القائد/ة                                             الحقوق 

 تحضير التعلم الرقمي 

ت 
يا
ج
تي
را

ست
ال
ا

 
 المادة

 

 التهيئة واالستعداد عنوان الوحدة 

ـ الصف األول   لغتي
 االبتدائي 

 المجموعة االولى  موضوع الدرس

 Oحــضــــوري  Oعــن بــعــد  نوع الدرس 

وم 
الي

 

 االحد

 االهداف

 أن تردد الطالبة النشيد الوطني  
 أن تتحدث  الطالبة عن محتويات الصور  

 أن تسمي الطالبة الحيوانات في الصورة باسمها  
 أن تمرر الطالبة القلم ليصل النحلة بخليتها  

 أن تحدد الطالبة االعمال اليومية التي يؤديها من خالل الصورة 
 معدات أن تميز الطالبة بين أصوات الحيوانات  وال

 أن تلون الطالبة اللعبة التي يختارها
 أن تتحدث الطالبة عن لعبتها  

❑
   
ي

ون
عا

لت
 ا
لم

تع
ال

❑
   
ن
را

ألق
با
م 

عل
لت
ا

❑
ر 

فك
 - 

ج 
او

ز
-  

ك  
ار

ش
❑

   
شة

اق
من

ال
❑

   
رة

صو
لم

 ا
وم

س
لر

ا
❑ 

   
يم

اه
مف

 ال
ط
ائ
خر

❑ 
k
 w

 l
  -  

❑
   
ي

ات
ّلذ

 ا
لم

تع
ال

❑
   
ي

ع
دا
إلب

 ا
ير

فك
لت
ا

❑
   
ي

هن
لذ

 ا
ف

ص
لع

ا
❑

ى  
خر

أ
 ..
..
..
..
.

 

 االثنين 

 الثالثاء

 األربعاء 

 الخميس

خ 
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 والتقويم   الواجبات  

 رددي النشيد الوطني  
 تحّدثي عن محتويات الصور 

 سمي  الحيوانات في الصورة باسمها   
 مّرري القلم ليصل النحلة بخليتها  

 حّددي  االعمال اليومية التي يؤديها من خالل الصورة  
 مّيزي  بين أصوات الحيوانات  والمعدات  

 لّوني  اللعبة التي تختارها 
 تحدثي عن لعتك   

 التعليمية  المعينات 
√  أخرى   ⃝√  أفالم تعليمية    ⃝√  المسجل   ⃝√  صور   ⃝√  أقالم ملونة   ⃝√  البطاقات    ⃝√  الكتاب   ⃝√  السبورة    ⃝√  البرجكتر   ⃝

 .......... 

 √  أخرى ..............  ⃝        √  أوراق عمل  ⃝√  بوربوينت         ⃝        √  فيديوهات  ⃝ اإلثراءات 

 O نشاط منزلي  O نشاط مدرسي  األنشطة 
  مسابقة مدرستي 

O 
 Oأخرى 

 Oاختبار فترة  Oاختبار وحدة  االختبارات 
اختبار اسبوعي  

O 
 Oأخرى 

  مالحظات 
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 نموذج التحضير الجديد باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
 الخميس اءاألربع الثالثاء االثنين األحد اليوم 1ب ف1لغتي  المادة
      التاريخ التهيئة واالستعداد المجموعة االولى    الدرس

      الحصة الدرسشرح وتوضيح أبرز أفكار  المهارة المستهدفة

 

 المهارات  المهمة 
 ت راءا اإلج 

 التقويم  ستراتيجيات اإل األدوات 
 الزمن  ة دور المتعلم ة دور المعلم 

شرح وتوضيح 

 ار النص  أبرز أفك

ا  فكير العليمهارات الت

تحليل / التركيب /  )ال

 التقويم( 

 

تقسيم التلميذات إلى مجاميع  •

تتكون من   -غير متجانسة –

 ثالثة تلميذات.

تقسيم محتوى الدرس إلى   •

 ثالثة فقرات. 

تكليف كل تلميذة داخل   •

المجموعة بفقرة واحدة،  

 ومن ثم بقية المجاميع.

إعطاء الوقت الكافي لكل   •

كلفة ة لقراءة الفقرة المتلميذ

 بها. 

كل تلميذة لديها نفس  تكليف •

الفقرة من كل مجموعة  

بتشكيل مجاميع أخرى،  

بهدف مناقشة الفقرة المحددة  

وتبادل األفكار، واالتفاق على  

 لشرح الفقرة. طريقة محددة  

تكليف كل تلميذة بالعودة   •

لمجموعتها وشرح الفقرة  

 لزميالتها. 

ا  معرفة الفقرة المخصصة له •

 ورقمها بالمجموعة.

فهمها  قراءة الفقرة و  •

واستيعاب أبرز المضامين  

 واألفكار التي وردت بها. 

تشكيل مجاميع جديدة تضم   •

مثيالتها ممن لهن نفس الرقم  

 في المجموعات المختلفة. 

األفكار وتبادلها مع  مناقشة •

 بقية أفراد مجموعتها. 

االتفاق على طريقة معينة  •

لشرح الفقرة لمجاميعهن 

 صلية.األ

لمجموعة العودة إلى ا  •

 ، وشرح فقرتها. ليةاألص

 د 40

لوحات ورقية  

تشمل كل 

واحدة منها  

على رقم  

المجموعة  

وأسماء  

أفرادها / 

 كتاب الطالبة 

 الجيقسو 

رددي النشيد 

 الوطني 

حّدثي عن  ت

 محتويات الصور 

سمي  الحيوانات  

في الصورة  

 باسمها  

مّرري القلم ليصل  

 النحلة بخليتها  

العمال ي  احّدد

اليومية التي  

يؤديها من خالل  

 الصورة 

ميّزي  بين 

أصوات الحيوانات   

 والمعدات 

لّوني  اللعبة التي  

 تختارها 

 تحدثي عن لعتك  
 

 دقائق( 5)اب المدرسي. أنشطة الكت حل  لي:الواجب المنز
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 استراتيجيات الليزر   طريقة

     التاريخ ي لغتي ـ الصف األول االبتدائ  المادة   االولىالتهيئة واالستعداد المجموعة  موضوع الدرس 

     المجموعة 
فردات  المكتسبات والم

 الجديدة
 

     الحصة

     الفصل

 التعلم والوسائل تقنيات
عرض  ةجهزأ  جهاز تسجيل   نماذج وعينات  مجسمات  صور ت لوحات ورسوما تعليمي  فيلم 

 مراجع ودوريات خرىأ....... 

 حول الموضوع مناقشة الطالبات  مناقشه حواريه  التمهيد 

 األنشطة  فرض الدرسالمحتوى و األهداف السلوكية 
ستراتيجيات التعليم ا

 البديلة
 تقييم الهدف 

أن تردد الطالبة النشيد  

 الوطني 

ن أن تتحدث  الطالبة ع

 محتويات الصور 

أن تسمي الطالبة 

الحيوانات في الصورة  

 باسمها  

أن تمرر الطالبة القلم  

 ليصل النحلة بخليتها  

تحدد الطالبة االعمال  نأ

اليومية التي يؤديها من  

 خالل الصورة 

أن تميز الطالبة بين  

أصوات الحيوانات   

 والمعدات 

لعبة  أن تلون الطالبة ال

 التي يختارها 

بة عن  ث الطالأن تتحد

 لعبتها  

 
 أسمي الحيوانات  

 أصل بين النحلة وخليتها 

 

 

 أنظر وأعبر  

 وأميز  أستمع 

 

 

 نها  أختار لعبة وألو

 

 أتحدث عن لعبتي 

 

 نشاط الكتاب المدرسي 

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

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

o حل المشكالت 

 

o واالستقصاء  االكتشاف 

 

o الصف الذهني 

 

o الخرائط الذهنية 

 

o التعلم الذاتي 

 

o  التعلم التعاوني 

 

o أخرى. ....... 

 رددي النشيد الوطني 

 

تحّدثي عن محتويات  

 الصور 

ات في  سمي  الحيوان

 باسمها   الصورة

 

مّرري القلم ليصل النحلة  

 بخليتها  

 

حّددي  االعمال اليومية  

التي يؤديها من خالل 

 الصورة 

 

ميّزي  بين أصوات 

 والمعدات   الحيوانات

 

لّوني  اللعبة التي  

 تختارها 

 تحدثي عن لعتك  

 ....أخرى    الواجبات المنزلية     األنشطة    التدريبات     المناقشة   ظة الحالم    االختبارات التحريرية االختبارات الشفوية  أدوات التقويم

 .أسئلة الكتاب حل الواجب المنزلي  متابعة حل أنشطة الكتاب. التقويم الختامي 
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 الجديد  طريقة التعلم النشط

 الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم التهيئة واالستعداد المجموعة االولى    موضوع الدرس ب 1  لغتي الصف  -المادة 

      التاريخ  مناقشة الطالبات  مناقشه حواريه حول الموضوع  التهيئة والتمهيد

 مصادر التعلُّم 
 ية()الوسائل التعليم

أوراق نشاط           ❑   إلكترونية       ئح شرا❑عرض مرئي          ❑ذكية          رة سبو❑

 قطع الورق والفلين ❑     تجارب عملية ❑

      الحصة

      الفصل 

استراتيجية التعلَّم 
 النشط

      وي   التواصل اللغ❑عصف ذهني   ❑استقصاء    ❑تفكير ناقد )ابداعي(   ❑تعلم تعاونيى: أخر❑االكتشاف المباشر   ❑ويم البنائي    تقال................ ........... 

 التقويم نشاط إثرائي والمتعلمةإجراءات تحقيق النواتج من المعلمة   ( األهداف )نواتج التعلم المخطط لها 
 أن تردد الطالبة النشيد الوطني  

 أن تتحدث  الطالبة عن محتويات الصور 
انات في الصورة  يولحالبة اأن تسمي الط

 باسمها  
 أن تمرر الطالبة القلم ليصل النحلة بخليتها  

أن تحدد الطالبة االعمال اليومية التي 
 يؤديها من خالل الصورة  

أن تميز الطالبة بين أصوات الحيوانات  
 والمعدات  

 أن تلون الطالبة اللعبة التي يختارها 
 أن تتحدث الطالبة عن لعبتها   

 شيد الوطني وتقرأه وتردد الطالبات لنا لمعلمة تعرض ا

تعرض المعلمة الصور الموجودة في الكتاب من خالل عروض البور بوينت  
 أو من خالل الوسيلة المتاحة  

 تذكر الطالبة اسم االشياء في الصورة  

 تسمي الطالبة الحيوانات الموجودة في الصورة  

 ة  لبة القلم ليصل بين الخلية والنحلتمّرر الطا

 لبة من خالل الصورة االعمال اليومييية التي يؤديها  تعّدد الطا

من خالل سماع أصوات المعدات في الصورة تمّيز الطالبة بين أصوات هذه  
 المعدات 

 تتيح المعلمة الحرية لكل طالبة في اختيار لعبة وتلوينها   

 تعرض المعلمة لوحة الصور وتستمع لمشاركات الطالبات حول األلعاب  
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 سمي  الحيوانات في الصورة باسمها   

 الخبرات السابقة 

 

ي
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م 
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حّددي  االعمال اليومية التي يؤديها من  
 خالل الصورة 

 الكتاب المدرسيالروابط التفاعلية ب رابط تفاعلي عن الدرس    ت إثرائيةماولالرجوع إلى مصادر البحث وجمع مع معلومة إثرائية

 المهارات المستهدفة  أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة     الواجبات المنزلية 
 تفكير❑كتابة        ❑قراءة       ❑تحدث        ❑استماع      ❑ تنفيذ حقيبة اإلنجاز  أنشطة ملف اإلنجاز 

 أخرى.......     ⃝ الواجبات المنزلية ⃝ األنشطة  ⃝ التدريبات    ⃝ المناقشة    ⃝ المالحظة    ⃝ بارات التحريرية الختا   ⃝ ختبارات الشفوية الا  ⃝   موي تقلاأدوات 
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 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي 

 التهيئة واالستعداد المجموعة االولى    :عالموضو المادة: لغتي  الصف: األول االبتدائي  الحصة: اليوم والتاريخ: 

 طالبات  مناقشه حواريه حول الموضوع مناقشة التسبات السابقة: المك

 عرض فلم تعليمي   عرض صور   حيحقراءة نص من مرجع ص   طرح مشكلة   حديث جاري   قصة  التهيئة: 
 ( نشاط رقم )  ................... أخرى 

 

ــ ـــــــــــــ المجال الوحدة: ـــــــــــــ  ـــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــالمكون: ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
 التقويم

 هداف المكون ئية لتحقيق أإجراءات إثرا أهداف المكون 

 أن تردد الطالبة النشيد الوطني   •

 أن تتحدث  الطالبة عن محتويات الصور   •

 سمي الطالبة الحيوانات في الصورة باسمها   ت أن •

 أن تمرر الطالبة القلم ليصل النحلة بخليتها    •

أن تحدد الطالبة االعمال اليومية التي يؤديها من خالل   •
 الصورة  

 حيوانات  والمعدات  ة بين أصوات الأن تميز الطالب •

 أن تلون الطالبة اللعبة التي يختارها •

    أن تتحدث الطالبة عن لعبتها •

 بات  تعرض المعلمة النشيد الوطني وتقرأه وتردد الطال

تعرض المعلمة الصور الموجودة في الكتاب من خالل عروض البور بوينت أو من  
 خالل الوسيلة المتاحة  

   االشياء في الصورة تذكر الطالبة اسم 

 تسمي الطالبة الحيوانات الموجودة في الصورة  

 ية والنحلة  تمّرر الطالبة القلم ليصل بين الخل

 اليومييية التي يؤديها   تعّدد الطالبة من خالل الصورة االعمال 

 من خالل سماع أصوات المعدات في الصورة تمّيز الطالبة بين أصوات هذه المعدات  

 في اختيار لعبة وتلوينها   تتيح المعلمة الحرية لكل طالبة 

 أللعاب تعرض المعلمة لوحة الصور وتستمع لمشاركات الطالبات حول ا 

 رددي النشيد الوطني   •

 تحّدثي عن محتويات الصور   •

 سمي  الحيوانات في الصورة باسمها    •

 مّرري القلم ليصل النحلة بخليتها    •

ي يؤديها من خالل  حّددي  االعمال اليومية الت  •
 الصورة  

 مّيزي  بين أصوات الحيوانات  والمعدات   •

 لّوني  اللعبة التي تختارها •

 تحدثي عن لعتك    •

 

 تراتيجيات التدريس سا
 التعلم التعاوني  التقويم البنائي  االستقصاء   التواصل اللغوي  الخرائط الذهنية  لعب األدوار 
 حل المشكالت   ……………… أخرى 

 التفكير مهارات 
الطالقة  أخرى ……(، )التفكير اإلبداعي:   االستنتاج  القياس التصنيف  المالحظة )عمليات العلم األساسية:  

 المرونة  األصالة  العصف الذهني   :أخرى ……..(، )التفكير الناقدتحديد األولويات   التمييز بين المعلومات
 .)..………… أخرى 

 تقنيات التعلم
 أجهزة عرض ز تسجيل جها   نماذج وعينات  مجسمات  صور  لوحات ورسومات 
 فيلم تعليمي   مراجع ودوريات  ..…………… أخرى 

 أدوات التقويم 
 االختبارات الشفوية  االختبارات التحريري   المالحظة  المناقشة  التدريبات  األنشطة  الواجبات المنزلية 
 ………………… أخرى 
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   1طريقة مسرد الليزر 

 أسرتي :األولىالوحدة  :عنوان الوحدة

 المهارة الهدف المكون الحصة
ستراتيجية  إ

 التدريس 
 تقويم أداة ال اإلجراءات

 األولى

 " اسرتيد  " النشي

 تستمع إلى النشيد ملحنًا
تفسر معاني بعض الكلمات  

الصعبة والجديدة التي  
 وردت بالنص 

االستماع  
 والقراءة 

 تكليف منزلي  9ص  عاوني التعلم الت
 الفصل
 

 الثانية
 أوراق قياس  9ص  التعلم التعاوني  القراءة  تستظهر النشيد جيدًا " اسرتيالنشيد  " 

 

 الثالثة 

شاطات التهيئة "أالحظ ن
 وأعبر" 

تهيئة التلميذات لدروس  
الوحدة عبر تدريبهن على  
مهارتي االستماع والتحدث  

ية  وبعض النشاطات التفكير
 المتنوعة. 

 أوراق قياس  11ص  التعلم التعاوني  التحدث 
 

نشاطات التهيئة "أستمع  الرابعة 
 وأالحظ وأجيب" 

ل النص  إجابة أسئلة حو
 المسموع 

دث  التح
 واالستماع 

 تكليف منزلي  15ص  حل المشكالت 
 

الدرس األول "الميم"   الخامسة 
 أالحظ وأتحدث 

تالحظ الصور وتتحدث عن  
 مضمونها 

 مالحظة 15ص  حل المشكالت  التحدث 
 

الدرس األول "الميم"   السادسة 
 أالحظ وأقرأ الكلمات 

تقرأ بعض الكلمات التي بها  
 رف الميم ح

 أوراق قياس  16ص  تعلم التعاوني ال القراءة 
 

الدرس األول "الميم"   السابعة 
 المحاكاة 

ارة هذا  محاكاة اسمي اإلش
 وهذه

 تكليف منزلي  19ص  مهارة التفكير  األصناف اللغوية 
 

الدرس األول "الميم "   الثامنة 
 أقرأ النص 

 منزلي  تكليف 21ص  ي التعاونالتعلم  القراءة  تقرأ النص قراءة صحيحة
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 2طريقة مسرد الليزر 

 الهدف المكون الفصل  الحصة ريخ اليوم والتا األسبوع
عدد 

 الحصص 
 لتقويم ة اأدا اإلجراءات واألنشطة  إستراتيجية التدريس 

توقيع  
 ديرة الم

 ) 
 /
  
( 

ى
 إل

) 
 /
  
( 

ن
 م

ول
أل
 ا
ع
بو

س
أل
ا

 

   األحد:  
المجموعة األولى:  
 أتعرف الصورة" 

تنمية قدرة التلميذة على  
 شخاص واألماكن معرفة األ 

 حصة 
  –مهارة تفكير   –الحوار والمناقشة 
 هيكل السمكة  –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  7ص
  –تكليف منزلي  

  -اس أوراق قي 
 مالحظة 

 

 "أسمى الحيوان"    نين:  االث
التعرف على أشياء من  
محيط التلميذة وتسميتها  

 بأسمائها العربية
 حصتان 

  –ير مهارة تفك  –الحوار والمناقشة 
 السمكة هيكل  –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  8ص
  –تكليف منزلي  
  -أوراق قياس 

 مالحظة 
 

   الثالثاء:   
"أصل بين النحلة  

 خليتها" و
مسك القلم   التدريب على

 ورسم منحنيات 
 حصتان 

  –مهارة تفكير   –الحوار والمناقشة 
 هيكل السمكة  –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  9ص 
  –زلي  تكليف من

  -راق قياس أو
 مالحظة 

 

 "أنظر وعبر"    األربعاء:  
التدريب على التعبير عن  

األعمال اليومية التي  
 تؤديها التلميذة 

 ن حصتا
  –مهارة تفكير   –الحوار والمناقشة 
 هيكل السمكة  –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  10ص 

  –تكليف منزلي  
  –أوراق قياس 

 مالحظة 
 

 

 أميز" مع و"أست   الخميس:  
التدريب على تمييز 

 األصوات 
 حصة 

  –مهارة تفكير   –الحوار والمناقشة 
 هيكل السمكة  –التعلم التعاوني  

 ة كتاب التهيئ 11ص 

  –تكليف منزلي  
  –اق قياس أور

 مالحظة 
 

 

   
/ 
 (

ى 
 إل

) 
 /
  
( 

ن
 م

ي
ان
لث
 ا
ع
بو

س
أل
ا

)
 

   األحد:  
"أختار لعبة  

 وألونها" 

تنمية قدرة التلميذة على  
رسم الخطوط في مختلف  

 االتجاهات 
 حصتان 

  –مهارة تفكير   –الحوار والمناقشة 
 هيكل السمكة  –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  12ص 
  –منزلي  تكليف 

  -أوراق قياس 
 مالحظة 

 

   االثنين:  
المجموعة  

الثانية"أتعرف  
 وأسمى  الصورة" 

 حصة  التعرف على أفراد األسرة 
  –مهارة تفكير   –الحوار والمناقشة 
 هيكل السمكة  –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  16ص 
  –تكليف منزلي  
  -أوراق قياس 

 مالحظة 
 

 بته" "أصل الولد بلع   الثالثاء:   
م  التدريب على رس

الخطوط والزوايا باتجاه  
 محدد 

 حصتان 
  –مهارة تفكير   –الحوار والمناقشة 
 ل السمكة هيك –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  17ص 
  –تكليف منزلي  
  -أوراق قياس 

 مالحظة 
 

   األربعاء:  
"أالحظ وأقلد  

 الصوت" 
التدريب على تمييز 

 أصوات اآلالت والمعدات 
 حصة 

  –تفكير  مهارة  –مناقشة ر وال الحوا
 هيكل السمكة  –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  18ص 
  –تكليف منزلي  
  -أوراق قياس 

 مالحظة 
 

 "أستمع وأنطق"    الخميس:  
التدريب على نطق أسماء  

القرابة نطقًا عربيًا  
 صحيحًا

 حصتان 
  –مهارة تفكير   –الحوار والمناقشة 
 ة هيكل السمك  –التعلم التعاوني  

 كتاب التهيئة  19ص 
  –تكليف منزلي  
  -أوراق قياس 

 مالحظة 
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 طريقة نموذج الجوف 

 

   كتاب التهيئةعنوان الوحدة: 

 أداة التقويم  اإلجراءات  استراتيجية التدريس  المهارة المستهدفة  الهدف  المكون  الصف  الحصة 

1  
المجموعة األولى: 

 أتعرف الصورة" "
  تنمية قدرة التلميذات على معرفة

 األشخاص واألماكن
 تكليف منزلي ئة التهيكتاب 7ص  التعلم التعاوني تهيئة والتجهيز ال

 أسمى الحيوان" "  2
التعرف على أشياء من محيط 

وتسميتها بأسمائها  التلميذات 
 العربية

 أوراق قياس  كتاب التهيئة  8ص التعلم التعاوني التهيئة والتجهيز 

 "أسمى الحيوان"   3
ن محيط التعرف على أشياء م

ميتها بأسمائها  وتسالتلميذات 
 العربية

 مالحظة كتاب التهيئة 8ص التعلم التعاوني التهيئة والتجهيز 

4  
أصل بين النحلة  "

 وخليتها" 
التدريب على مسك القلم ورسم  

 منحنيات 
 تكليف منزلي كتاب التهيئة 9ص  التعلم التعاوني التهيئة والتجهيز 

5  
"أصل بين النحلة  

 وخليتها" 
سم  على مسك القلم ورريب التد

 منحنيات 
 أوراق قياس  كتاب التهيئة 9ص  التعلم التعاوني التهيئة والتجهيز 

 "أنظر وعبر"   6
التدريب على التعبير عن األعمال 

 اليومية التي تؤديها التلميذات
 مالحظة تاب التهيئة 10ص  التعلم التعاوني التهيئة والتجهيز 

 "أنظر وعبر"   7
بير عن األعمال التدريب على التع

 ية التي تؤديها التلميذاتليوما
 تكليف منزلي تاب التهيئة 10ص  التعلم التعاوني هيئة والتجهيز الت

 تكليف منزلي اب التهيئة كت19ص  التعلم التعاوني التهيئة والتجهيز  التدريب على تمييز األصوات "أستمع وأميز"   8
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 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة 

           األسبوع       الزمن المتوقع للوحدة التمهيد   : الوحدة

     الحصة     الصف ادواالستعدالتهيئة  موضوع الوحدة

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ ليوم

  

مهيدي  األسبوع الت 
 تهيئة ( ) 

 أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد . •

 أن تتعرف الطالبة على مفردات املنهج اجلديد . •

 

العمل    إستراتيجية  ✓

    +  اعيالجم

+    لغازاأللعاب واإل

 خرائط المفاهيم 

 :...................  أخرى

 البرجكتر   √ ⃝
 السبورة    √ ⃝

   الكتاب   √ ⃝
 البطاقات   √ ⃝

 ض العرو  √ ⃝

 

 نماذج حسية       ⃝
 أقالم ملونة        ⃝
 صور       ⃝

 المسجل         ⃝
 أفالم تعليمية        ⃝

 أخرى........       ⃝
..........................   

 االختبارات الشفوية   √ ⃝
 

 االختبارات التحريرية   √ ⃝
 

 المناقشة    √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
 

 التدريبات  √ ⃝   األنشطة    √ ⃝

 الواجبات المنزلية     √ ⃝

 

 أخرى ......................      ⃝

  

  –استقبال الطالب 
 كتاب التهيئة  

 (  ) اجملموعة األول 

 الصور الطالبة عن حمتوايت    تتحدثأن   •
 سمي الطالبة احليواانت يف الصورة ابمسها   تأن   •
 النحلة خبليتها     لتصلرر الطالبة القلم  متأن   •
ؤديه    ا م    ن         تاليومي    ة ال       م    ا األعدد الطالب    ة ت     أن  •

 الصورة  
 يز الطالبة بني أصوات احليواانت  واملعدات  متأن   •
 اتارهختلون الطالبة اللعبة ال   تأن   •

    +  حوض السمك ✓

+   دريس التبادلي الت

 أعواد المثلجات 

 :...................  أخرى

 البرجكتر   √ ⃝
 السبورة    √ ⃝

   الكتاب   √ ⃝
 البطاقات   √ ⃝

 العروض   √ ⃝

 

 نماذج حسية       ⃝

 أقالم ملونة        ⃝
 صور       ⃝

 المسجل         ⃝
 أفالم تعليمية        ⃝

 أخرى........       ⃝
..........................   

 االختبارات الشفوية   √ ⃝
 

 االختبارات التحريرية   √ ⃝
 

 المناقشة    √ ⃝  المالحظة    √ ⃝
 

 لتدريباتا  √ ⃝   األنشطة    √ ⃝
 الواجبات المنزلية     √ ⃝

 

 أخرى ......................      ⃝
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 األول االبتدائي الصف لغتي ) تهيئة ( المادة     الفصل عنوان الدرس
المجموعة  واالستعدادالتهيئة 

 األولى 
 قة التدريسطري يلة التعليميةوسال     الحصة

 إلقائية  -حوارية  –استنتاجيه   –استجوابيه          التاريخ

 مناقشه حواريه حول املوضوع   لباتاطالمناقشة    الدرستمهيد 

 الزمن التقويم إجراءات وعرض الدرس المحتوى المستوى األهــداف السلوكيــة
 أن تردد الطالبة النشيد الوطين -

ت  و ت ع  م حطالب  ة ال دث تتح  أن  -
 الصور 

-  

احلي      وا ت   طالب      ة س         الأن ت -
 الصورة ابمسها  

-  

القلم ليصل النحل ة طالبة رر الأن مت -
 ليتها   خب

 

 

االع    ال اليومي   ة طالب   ة دد الأن ت    -
 اليت يؤديها مم خالل الصورة 

ب          أ         وات طالب        ة ي          الأن مت -
 احليوا ت  واملعدات 

 
 تطبيق 
 
 
 
 متيي  
 
 
 
 
 ممارسة
 
 تذكر
 
 
 
 تليل 
 
 
 
 ممارسة

 

 
 يوانات  أسمي الح

 
 أصل بين النحلة وخليتها  

 أنظر وأعبر  
                                                                                                                      

 وأميز أستمع 
 أختار لعبة وألونها 

تعررررل المعلمرررة النوررريو الرررو ني وت رررررأ  
 وتردد الطالبات  

 
الصررررور المو ررررود   رررري معلمررررة التعرررررل 

الكتاب من خالل عرول البرور بوننرأ أو 
 من خالل الوسيلة المتاحة 

 
 لصور  اسم االشياء  ي اطالبة  التذكر 

الحيوانرررات المو رررود   ررري  طالبرررةالتسرررمي 
 الصور  
ر  ة ال لرررم ليصرررل برررين ال ليرررطالبرررة التمرررر 
 والنحلة  
 

 
 

د  مررن خررالل الصررور  االعمررال طالبررة التعررو 
 اليومييية التي يؤديها 

 
 

مرررن خرررالل سرررمال أصررروات المعررروات  ررري 

 رددي النشيد الوطين   س

 
 

 عم حتو ت الصور تّدث   س

 

الصورة   مس    س احليوا ت   
 ابمسها   

 

 

النحلة  مّرري   س ليصل  القلم 
 خبليتها   

 
 
 
 

اليت   حّددي   س اليومية  االع ال 
 مم خالل الصورة   يؤديها

 

 (    ) 
 دقائق

 
(    ) 

 دقائق
 

(    ) 
 دقائق
 
 
 

(    ) 
 دقائق

 

 
 
 

(    ) 
 دقائق
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  خيتارهاة اليتاللعبطالبة لون الأن ت -

 

  تتحدث الطالبة عم لعبتها أن 

 
 
 
 
 
 

 

 
 أتحوث عن لعبتي 

 

ز الصرررور   برررين أصررروات  رررذ  طالبرررة التميررر 
 المعوات 
 رررري  البررررة لكررررل الحرنررررة  معلمررررةالتترررري  
 لعبة وتلوننها    اختيار

 
تعررررل المعلمرررة لوحرررة الصرررور وتسرررتمع 

 حول األلعاب  لمواركات الطالبات  
 

 

احليوا ت     مّي ي   س أ وات  ب  
 واملعدات 

 اللعبة اليت ختتارها  لّوين  س

 
 

  تدث  عم لعتك  س

(    ) 
 دقائق

 

(    ) 
 دقائق

 

(    ) 
 دقائق

 

 . :الواجب المنزلي
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 الحربي فواز   –دات الملك عبداهلل طريقة وح

ىأسرتيى العنوانىاألولى الوحدة
ى.ىىىأذكرىكيفيةىاحملافظةىعلىىالصحةى تمهيد 

 من ...................... إلى ......................  الفترة الزمنية :

 :  مرغوبةتائج التعلم ال: تحديد ن 1الخطوة 

 ن :عد دراسة هذه الوحدة أ: يتوقع من الطالبة ب األهداف العامة 

 واستثمارها.   اتتدرب على القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه ❖

 ".  أسرتيتكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور "  ❖
 رة والطويلة . ر ( بأصواتها القصي –ن  –د   –ل  –ب   –تقرأ الحروف التالية ) م  ❖
 ر ( .   –ن  –د   –ل   –ب  –تكتب كلمات مركبة من الحروف التالية ) م  ❖
 ر ( قراءة هجائية .  –ن  –د   –ل  –ب  –تقرأ كلمات جديدة مركبة من الحروف التالية ) م  ❖
 تسرد قصة مصورة بعد االستماع إليها .   ❖
 رية .  ر  ( قراءة بص  –ن  –د  –ل  –ب   –تقرأ كلمات اشتملت على الحروف التالية ) م  ❖
 تحكي اسمي اإلشارة ) هذا ، هذه ( . ❖
 .ليب اإلثبات أسا تحكي ❖
 تحكي الضمائر : ) أنا ، نحن ، أنَت ، أنِت ، هو ، هي ( . ❖

 :  األسئلة األساسية : (  األفهام الباقية )األفكار الكبرى 

 الوحردة    حرروفالتعررف علرى      الفكرة الكبررى:

 .  ر ( –ن  –د  –ل   –ب   –) م 

 : لمات أن ستفهم المتع
  (ر –ن  – د –ل  –ب  –م قراءة الحروف التالية ) ❖
 اسمي اإلشارة ) هذا ، هذه ( . ❖
 .أساليب اإلثبات  ❖
 الضمائر : ) أنا ، نحن ، أنَت ، أنِت ، هو ، هي ( . ❖

 

م  اقرئي الحروف اآلتية قراءة صحيحة )  السؤال األول : 

 ( .   ر  –ن  –د   –ل   –ب  –

   إلثبات ؟  ما أساليب ا:   السؤال الثاني

 قادرات على : ستكون المتعلمات ستعرف المتعلمات : 

 . ر( –ن  –د  –ل  –ب  –قراءة الحروف )م  •

 اسمي اإلشارة ) هذا ، هذه ( . •

 .أساليب اإلثبات  •

 الضمائر : ) أنا ، نحن ، أنَت ، أنِت ، هو ، هي ( . •

   ر( –ن  –د   –ل  –ب   –قراءة الحروف )م كيفية  . 

 ذه ( .ة ) هذا ، هاسمي اإلشاران بي 

  أساليب اإلثبات ذكر. 

  نحن ، أنَت ، أنِت ، هو ، هي (الضمائر : ) أنا معرفة ، 

 ستقوم المعلمة بما يأتي :  ستقوم المتعلمات بما يأتي : 

 والحوار المناقشة  . 

 البحث كتابة . 

 مطوية عمل  . 

 قصة كتابة . 

   تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة. 

 لعملا أوراق حل  . 

 مفاهيم خرائط أو ذهنية خرائط رسم في ةالمشارك. 

 ماتعلوالم جمع  . 

 تقدم التمهيد .  •

طريقة   –تحدد إستراتيجية التدريس ) تعلم تعاوني  •

 تفكير ناقد ( .  –حوار ومناقشة  –تعلم نشط  –إلقائية 

 قراءة نموذجية للنصوص . •

 التعزيز المناسب  •

 تقسيم المجموعات.  •

 إعداد أورق العمل. •

 لمفاهيم .ذهنية وخرائط اداد الخرائط الإع •
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 : دلة على تحقق نواتج التعلم براهين واأل: تحديد ال 2الخطوة 

 المهمات األدائية : 

 . آداب األكل  عن  االنترنت  من  أبحاث  عمل*

  . آداب األكل  توضح قصة  الطالبات  تحضر  أن*

 :  المحكات الرئيسية

 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .  *

 ات بالكتاب المدرسي . أسئلة التدريب القدرة على حل *

 متميز ( .  –كفء   –نام    -لمتابعة المعد ) مبتدئ  الل جدول ا * يتم من خ

 : أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : 

  – تقويم األقران  -األسئلة الفجائية  - المفكرات – التذكير األكاديمي  - اختبارات طويلة  - اختبارات قصيرة  -نقاشات الزميالت 

 .  ملف اإلنجاز - المطويات

 :  م والتعلم التعلي  : خبرات 3الخطوة 
 :  األنشطة التعليمية

ثررم عرررص صررور ونشرراطات المرردخل  بمبرردأ االستكشرراف ومناقشررة   آلداب األكررلمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرررص صررور   

 .الصحة   الطالبات فيها وتعزيز ذلك ببعض اآليات واألحاديث عن 

دائيررة الترري تعمررل علررى تحقيررق هررذه األهررداف لة األساسية مع مناقشة المهمررات األفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئكار واألاألف   إبراز 

 واإلفهام .

 عرص المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب الكترراب لهررا بقصررد تحقيقهررا واحرردة تلررو األخرررى وذلررك 

 اسبة وهي كالتالي : ة التدريس المنحسب إستراتيجي

تنفيررذ وعرررص الصررور مررن الكترراب المدرسرري ومتابعررة ، تقسيم الطالبات لعدة مجموعات  (، أتعرف  ) أالحظ وأعبر  :  مدخل الوحدة 

 تعبير المجموعات حول هذه الصور .

 ابة عن أنشطة النص .لمعلمة ثم اإلجالمسجل أو من ا) أستمع وأالحظ ثم أجيب ( السماع إلى نص االستماع من  نص االستماع : 

 .  اتالمعلمة ومحاكاة الطالبمن استماع النص من شريط أو  -( اسرتينشيد  شد ) أن النشيد : 

 .  رسم الحرف رسما صحيحا ( : ماألول ) حرف : الدرس   

أكتب ، أرسم دائرررة أجرد ، أالحظ وأقرأ ، أقرد و أالحظ وأتحدث ، أالحظ وأقرأ الكلمات ، أالحظ وأقرأ الجمل ،  أنشطة الدرس األول : 

أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرررأ أكتب ثم ،    باستخدام اسمي اإلشارة ) هذا ، هذه (( ثم أكتبه ، أحاكي عمر    محول الحرف )  

 الكلمة ، أقرأ النص . تشارك الطالبات في أنشطة الدرس السابقة .

 .  حاالحرف رسما صحيرسم   ( : ب) حرف :  الثانيالدرس   

حظ وأقرأ الكلمات ، أالحظ وأقرررأ الجمررل ، أقرررأ ، أقرررد وأجرررد ، أالحررظ وأكتررب ، أرسررم أالحظ وأتحدث ، أال  :  الثاني  أنشطة الدرس   

أكمررل الحرررف النرراقص ثررم أقرررأ الكلمررة ، أقرررأ أكتب ثررم ،    أحاكي عمر استخدامه الضمير ) أنا (( ثم أكتبه ،    عدائرة حول الحرف )  

 الدرس السابقة . البات في أنشطةنص . تشارك الطال

 .  رسم الحرف رسما صحيحا ( : لحرف :   )  الثالثالدرس   

أالحظ وأتحدث ، أالحظ وأقرأ الكلمات ، أالحظ وأقرررأ الجمررل ، أقرررأ ، أقرررد وأجرررد ، أالحررظ وأكتررب ، أرسررم  : الثالث أنشطة الدرس   

رأ الكلمررة ، أقرررأ أكمل الحرف الناقص ثررم أقرر أكتب ثم ،  ) هو ، هي (خدام الضميرين ، أحاكي باست( ثم أكتبه  لدائرة حول الحرف ) 

 النص . تشارك الطالبات في أنشطة الدرس السابقة .

 .  رسم الحرف رسما صحيحا  ( : د) حرف :   الرابعالدرس   

، أرسررم ، أالحررظ وأكتررب ، أقرررد وأجرررد  أالحظ وأتحدث ، أالحظ وأقرأ الكلمات ، أالحظ وأقرررأ الجمررل ، أقرررأ : الرابع أنشطة الدرس  

أكمل الحرف الناقص ثم أقرررأ الكلمررة ، أقرررأ أكتب ثم ،  أحاكي باستخدام الضميرين ) أنَت ، أنِت (أكتبه ،  ( ثم ددائرة حول الحرف ) 

 النص . تشارك الطالبات في أنشطة الدرس السابقة .

 .  رسم الحرف رسما صحيحا  ( : ن) حرف :  الخامسالدرس   

الحظ وأقرأ الجمل ، أقرأ ، أقرد وأجرررد ، أالحررظ وأكتررب ، أرسررم أالحظ وأتحدث ، أالحظ وأقرأ الكلمات ، أ  :  سخامال  نشطة الدرس  أ 

أكمررل الحرررف النرراقص ثررم أقرررأ أحاكي باستخدام الضميرين ) أنا ، نحن ( ،  أكتب ثم ( ثم أكتبه مع حركته ،    ندائرة حول الحرف )  

 س السابقة .في أنشطة الدر  تشارك الطالباتالكلمة  ، أقرأ النص . 

 .  رسم الحرف رسما صحيحا ( :  ر: ) حرف  السادسالدرس   

أالحظ وأتحدث ، أالحظ وأقرأ الكلمات ، أالحظ وأقرأ الجمل ، أقرأ ، أقرد وأجرررد ، أالحررظ وأكتررب ، أرسررم   :  السادس  أنشطة الدرس   

رف علررى ، أتعرر  نرراقص ثررم أقرررأ الكلمررة ، أقرررأ الررنصالحرف ال، أكمل    وأتحدثأالحظ  ( ثم أكتبه مع حركته ،    ردائرة حول الحرف )  

 . تشارك الطالبات في أنشطة الدرس السابقة . حرف المد مع الحرف الممدود

 .توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها   

  .   ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدةت 
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 تميز م كفء نامِ  مبتدئ  التوقعات 
األدلة  الشواهد و 

 جموع النقاط وم

جمع الصور التي 

ف  حروتوضح 

    الوحدة

جمعت الصور 

 كلها  

جمعت صور  

 أجمل مما سبق  

جمعت الصور وزودتها  

 بعبارات جميلة 

جمعت الصور 

وأحسنت في  

ترتيبها وكتابة جمال  

 موضحة لها 

 

الترتيب  

 والتنسيق 
 ممتاز  مناسب جدا  مناسب  

 

 متميز 

 
 

 في الموعد المحدد  م واحد تأخر يو يومين  تأخر الزمن

 

 في الموعد المحدد 
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 ي الحربفواز  –الوحدات  طريقة 
      التاريخ   الصف املادة رقم الوحدة  أسرتي الوحدة عنوان 

      احلصة  األول االبتدائي  لغتي  األولى 
      الفصل    المجتمع واألسرةأهمية التعرف على  الفكرة العامة

  

 أساليب التقويم  قويم مهارات الت  وسائل التعليمية ال ديثةالتعليم احل  اسرتاتيجيات التهيئة 
O  )   ( نشاط رقم O  عرض صور O مدخل تاريخي 

O   الحوار
 والمناقشة

O  االستكشاف O الخرائط الذهنية O  الكتاب O مجسمات O  فيلم تعليمي O  المرونة O األصالة O  تمييز المعلومات O المالحظة O  األسئلة واألجوبة O أخرى 

O  قصة O هدة فيلممشا O  اخرى O الت حل المشك O  االستقصاء O  التعليم باللعب 
O  أجهزة

 العرض 
O  عينات O أخرى O الطالقة O  تحديد األولويات O أخرى O  سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O  طرح مشكلة O  قراءة نص O  اخرى 
O  التعليم

 التعاوني 
O القصة O  تمثيل االدوار 

O ازجه 

 التسجيل 
O  ورسومات لوحات O أخرى O هني العصف الذ O  التفكير الناقد O أخرى O  قائمة الشطب O  التوصيل O أخرى 

 التقويم  كتاب الطالبة  أهداف الوحدة ) دليل املعلمة (     

 النشيد الوطني  التلميذة أن تردد 

 

 

التلميذة عن محتويات  تتحدثأن 

 الصور 

 

صيات أن تتعرف التلميذة على شخ

 الصور المعروضة  الوحدة من خالل

 

 يذة على   آدابالتلم   ان  تحرص

سة،  ستماع الجيد .من حيث ) الجل اال 

 (  اإلصغاء، عدم مقاطعة المتحدث

 
 

في مكون    الصور  أن تالحظ التلميذة

 أالحظ وأتحدث ..  
 

 الدروس  أن تقرأ التلميذة كلمات 

قراءة  حروف الوحدة المشتملة على 

  اقرأي مكون أالحظ وبصرية ف 
 

رس مقترنة أن تقرأ التلميذة جمل الد

صرية مرتبة حسب بالصور قراءة ب

 أسرتي
 9ص   ( اسريتالنشيد )

 
 10مكون أستمع وأالحظ مث أجيب ص 

 
 12  –  11ص  أالحظ وألونمكون 

 
 13مكون أألاحظ الصور وأتوقع األحداث ص  

 
 

 الدرس األول : حرف الميم

 النشيد الوطني رددي س

 

عن محتويات الصورة   عبري  س

 المعروضة 

 

على شخصيات الوحدة   تعرفي  س

 من خالل الصور المعروضة  

 

 رقابة ذاتية   س

 

 

في مكون    الصور  الحظي  س

 أالحظ وأتحدث ..  

 

 

المشتملة  الدروس كلمات اقرئي  س

قراءة   حروف الوحدة على 

 في مكون أالحظ واقرأ بصرية 

 

 

لدرس مقترنة  اجمل  اقرئي  س

بالصور قراءة بصرية مرتبة 

حسب ترتيب  النص في مكون 
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ترتيب  النص في مكون أالحظ واقرأ 

 الجمل

  

أن تقرأ التلميذة  كلمات الدرس  

مع  الوحدة المشتملة على حرف 

ين صوت الحرف  التمييز ب

 ( أوحركته)مكون اقر

 

ل الحرف في كأن تقرأ التلميذة وتجرد 

 بحركته  درس 

 

تتتبع التلميذة  الطريقة الصحيحة  أن -

 الحروف  في  لكتابة 

 ) مكون أالحظ واكتب (

 

حروف أن تتعرف التلميذة  على   -

 في  في الكلمات المكتوبة  الوحدة 

) مكون ارسمي دائرة حول الحرف ثم  

 اكتبيه (

 

في  حروف الوحدة أن تكتب التلميذة   -

 المكان المخصص 

 

 حدة  نصوص الو ة  التلميذ  أن تقرأ-

 

 

 21 -14مكوانت الدرس  كتاب الطالبة ص 
 

 الدرس الثاني : حرف الباء 

 

 29 -22مكوانت الدرس  كتاب الطالبة ص 
 
 
 

 الدرس الثالث : حرف الالم

 37 -30مكوانت الدرس  كتاب الطالبة ص 

 
 

 الدرس الرابع : حرف الدال
 

 45 -38مكوانت الدرس  كتاب الطالبة ص 

 
 الدرس الخامس : حرف النون 

 
 53 -46مكوانت الدرس  كتاب الطالبة ص 

 

 الدرس السادس : حرف الراء 

 

 61 -54وانت الدرس  كتاب الطالبة ص مك

 

 أالحظ واقرأ الجمل

 

 

كلمات الدرس المشتملة   اقرئي  س

مع التمييز  الوحدة على حرف 

  ين صوت الحرفب

 ( أوحركته)مكون اقر

 

الحرف في كل   وجردي  اقرئي  س

 درس بحركته  

 

طريقة الصحيحة  ال  تتبعي  - س

 الحروف  في  لكتابة 

 مكون أالحظ واكتب ( )

 

  حروف الوحدة على   تعرفي  - س

 في  في الكلمات المكتوبة

) مكون ارسمي دائرة حول 

 الحرف ثم اكتبيه ( 

 

في   حروف الوحدة   اكتبي - س

 المكان المخصص 

 

 نصوص الوحدة    اقرئي - س

 

 

 لب الطامتابعة حل تدريبات كتاب  الواجب المنزلي
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 مديرة املدرسة: .....................  املشرفة الرتبوية: ....................  علمة املادة: ....................... م
 التوقيع: ............................  ........ التوقيع: .................... التوقيع: ............................ 

 

 الحربي واز ف  –طريقة البطاقات 

 المالحظات  الحصة  الصف  التاريخ  اليوم 

 

 الدرس  الوحدة 

    هـ14.....  .... / .... / 

 األولى 
التهيئة واالستعداد 

 المجموعة األولى
    هـ14.....  .... / .... / 

    هـ14.....  .... / .... / 

    هـ14.. ... .... / .... / 

    هـ14.....  .... /.... /  
 
 

 

 األهداف 
 المحتوى 

 ( ة) كتاب الطالب

 اسئلة التقويم 

 ( ة) كتاب الطالب

 

 أن تردد الطالبة النشيد الوطني -

 

 

 

 

 

أن تسمي الطالبة الحيوانات   -

 في الصورة باسمها   

 

 

 

 

 

 

 

أن تمرر الطالبة القلم لتصل   -

 النحلة بخليتها   

 

 

 

 

 

عمال دد الطالبة االأن تح -

لتي تؤديها من ومية االي

 خالل الصورة  

 

 

 

 

أن تميز الطالبة بين أصوات   -

 الحيوانات  والمعدات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أصل بين النحلة وخليتها 

 
 أنظر وأعبر  

 
 وأميز  أستمع 

 
 
 

 رددي النشيد الوطني س

 

 

 

 

 

الحيوا س في سمي   نات 

 رة باسمها  لصوا

 

 

 

 

 

 

 

ليصل   س القلم  مّرري 

 النحلة بخليتها   

 

 

 

 

 

االعمال  س حّددي  

يؤديها   التي  اليومية 

 من خالل الصورة  

 

 

 

أصوات  س بين  ميّزي  

 الحيوانات  والمعدات  
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 .................. اإلدارة العامة للتعليم 

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

 لغتي حتضري مادة  بطاقة
 األول االبتدائي للصف  

 هـ (1441 لاألو ل الدراسي ) الفص  
 

 

 

  

 املدرسة: ..................... مديرة املشرفة الرتبوية: .................... معلمة املادة: .......................

 .....التوقيع: ....................... ............................التوقيع:  التوقيع: ............................
 

أن تلون الطالبة اللعبة التي   -

 يختارها 
 

 أختار لعبة وألونها  

 

التي   س اللعبة  لّوني  

 ا هيتختار 

 

 أساليب التقويم وأدواته فكير: ات التارمه ل التعليميةالوسائ استراتيجيات التدريس الحديثة  التهيئة
o  نشاط رقمي o  الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o  المالحظة o  التقويم المعتمد على األداء 

o  حدث واقعي o  حل المشكالت o  أجهزة عرض o التصنيف o  التواصل 

o  قصة o التعليم التعاوني o  شفافيات o  القياس o  المالحظة 

o  طرح مشكلة o  االستكشاف o  جهاز تسجيل o  االستنتاج o  دير التقسلم 

o  قراءة نص من مرجع o  االستقصاء o  مراجع , صحف o  عالقات األرقام o  قائمة الشطب 

o  عرض صور o  العصف الذهني o  مجسمات o  ...................... :أخرى o  األسئلة واألجوبة 

o  مشاهد فيلم تعليمي o  تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي:  عينات o  ...................... :أخرى 

o  مدخل تاريخي o  القصة o ت ورسومات لوحا o  التوضيح o  ...................... :أخرى 

o  آية قرآنية أو حديث شريف o  التخيل o  فيلم تعليمي o  التفكير الناقد:  األصالة 
o  ...................... :أخرى o  الخرائط الذهنية o  ...................... :أخرى o  الطالقة o  مهارة تحديد األولويات 

o ..... :أخرى.............. ... o تعلم باللعب ال o  ...................... :أخرى o التطبيق o   مهارة التمييز بين

 التذكر  o  o أسلوب الندوة  o أخرى: ......................  o المعلومات 

o  o  أسلوب صحائف األعمال o  o  المرونة o  

o  o  ..................... :أخرى o  o  ...................... :أخرى o  
 

 ..................................................................................................   :. تابلة الكحل اسئ منزلية:التعينات ال
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 الحربيفواز  –رد طريقة المس

   التاريخ    األسبوع  االستعدادالتهيئة و عنوان الوحدة)الفصل(

 أداء التقويم اإلجراءات  إستراتيجية التعلم النشط  المهارة الهدف ) المحتوى ( المكون التاريخ الحصة الصف

   

  األسبوع
  التمهيدي

 (  تهيئة )

 أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد .  •

 أن تتعرف الطالبة على مفردات املنهج اجلديد .  •

o  
 تعاوني التعليم ال 
  الحوار 
 الذهني   العصف 
  التفكير االبداعي 
  االستقصاء 
  التعلم باللعب 
  صحائف األعمال 
 شارك -زاوج -فكر 

  حل المشكالت 
  االستنتاج 
  خرائط المفاهيم 
    هيكلة السمكة 
  القصة 
  أسلوب الندوة 
  االستكشاف 
  ................. 

  بة الطالكتاب 

   دليل المعلمة 

   بوربوينت 

   رسوم 

  وسائط سمعية 

  مفاهيم خرائط 

 ي اختبار تشخيص 

    المالحظة 

 المناقشة 

  ورقة عمل 

     بنائي 

  اختبار ختامي 

  إنجاز مشروع 

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

 مهارات التفكير 

 المالحظة 
  التصنيف 
  القياس 
  االستنتاج 

 األصالة 
 الطالقة 
   التطبيق 
 التوضيح 

 التذكر 
   المرونة 
 عالقات األرقام 
  ......... 
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 .......................................................... إدارة التعليم 

 ............................... ...................................  المدرسة

 ورقة عمل 
 للصف األول االبتدائي لغيتمادة 

   األولدراسي فصل الال
 

 .............أول/  :الفصل .............................. ............................................................... م: ــاالس
 

 

 ة جتاز غير م ة متمكن ة متقدم ةمتفوق 

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من %  90إلى أقل من  %80 ن المعيار من متق%      80غير متقن أقل من  % 

 .......................................  /ةالتربوي مديرة المادة/ .......................................  ةمعلم
 

 

 حرف ) م (  الدرس: األولى : أسرتي   : الوحدة
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 وسائل –الطريقة البنائية 

 الخميس األربعاء  اءالثالث االثنين  دحاأل اليـوم ابتدائي األول  لغتي  المادة

      التاريخ المجموعة األولي ) التهيئة واألستعداد( الدرس موضوع 

      الحصة أين تسكن النحلة؟  التمهيد 

 إستراتيجية التعليم 
فكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□  □ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ الت

 تلقينال
الوسائل  
 المساعدة 

الورقية + السبورة +  الكتاب + اللوحات  

 البروجكتور.

 التقويم إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي  المحتوى األهداف السلوكية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أسمي الحيوانات  

 
 أصل بين النحلة وخليتها 

 

تعرض المعلمة النشيد الوطني وتقرأه وتردد  
 الطالبات  

 
تعرض المعلمة الصور الموجودة في الكتاب من  
خالل عروض البور بوينت أو من خالل الوسيلة  

 المتاحة 
 

 تذكر الطالبة اسم االشياء في الصورة  
 لموجودة في الصورة  الحيوانات ا لطالبةتسمي ا 

 تمّرر الطالبة القلم ليصل بين الخلية والنحلة 

 رددي النشيد الوطني  

 

 

تحّدثي عن محتويات  

لصور ا  

 

سمي  الحيوانات في  

 الصورة باسمها   

 

مّرري القلم ليصل  

 النحلة بخليتها   

 اذكري أشكال متعددة من البيوت. الواجب
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 وسائل-طريقة المسرد

 

 االول دراسي : الفصل ال ول ابتدائي الصف : ال  لغتي المادة : 

 الوسيلة المهارة اليوم /السبوع
) المكون ( 

 موضوع الدرس
 آداه التقويم  التدريس  استراتيجية الهداف 

 

 الترتيب)     (-1
 

 تحديد الهدف )   ( -2
 

 االتصال )    (-3
 
 

 اإللقاء )    (-4

 

 )    ( التذكر-5
 

 )    ( االستيعاب -6
 

 )   ( اإللقاء -7
 

 التقويم )    (-8
 

 الكتابة )    (-9
 

 القراءة )  (  -10

 
 الفهم )   ( -11

 السبورة 

 
 لقالم الملونة 

 
 جهاز العرض 

 
 كتاب المدرسي لا

 
شرائح  

 الباوربوينت 

 
لة 

ح
لن
ا

 

أن تعبر التلميذة عن الشياء الظاهرة في  
 الصورة. 

أن تذكر التلميذة وظيفة لألشياء الظاهرة في  
 الصورة. 

 رة. أن تبين التلميذة في أي مكان تكون هذه الصو
 لصور. أن تسمي التلميذة الحيوانات الظاهرة في ا 

 يذة أين تعيش النحلة. أن تذكر التلم
 أن تصل التلميذة بين النحلة وخليتها. 

 أن تتقن التلميذة أسماء الحيوانات. 

 

 )    (  الحوار والمناقشة 
 (  ) حل المشكالت 
 )    (  التعلم التعاوني
االستكشاف  
 واالستقصاء 

 )    ( 

 )    (  تمثيل الدوار 
 )    (  القصة
 )    (  أرى

 )    (  الذهني صف الع
مليات التفكير  ع

 اإلبداعي 
 )    ( 

 )    (  التفكير الناقد 

 

o  عبري عن الشياء
 الظاهرة في الصورة. 

o  اذكري وظيفة لألشياء
 الظاهرة في الصورة. 

o  بيني في أي مكان تكون
 هذه الصورة. 

o  سمي الحيوانات
 الصور. الظاهرة في 

o   صلي بين النحلة
 وخليتها. 

ية 
وم

لي
 ا
ال

عم
ل
ا

 

 الصور جيدًا. أن تالحظ التلميذة 
 أن توضح التلميذة ما يفعله الشخاص في الصور. 
أن تعبر التلميذة عن بعض العمال اليومية التي  

 تؤديها. 
أن تنطق التلميذة بأسماء الشياء الظاهرة في  

 ربية. الصور نطقًا صحيحًا حسب أسمائها الع
 أن تبين التلميذة الصوات الناتجة من كل صورة. 

عض الصوات الناتجة من كل  أن تقلد التلميذة ب
 صورة. 

 أن تختار التلميذة لعبة من اللعب. 
 أن تلون التلميذة اللعبة التي قامت باختيارها. 

 أن تحب التلميذة الذهاب إلى المدرسة. 

o  .الحظي الصور جيدًا 

o  وضحي ما يفعله
 في الصور.الشخاص 

o   عبري عن بعض
العمال اليومية التي  

 . تؤدينها

o  قلدي أصوات تلك
 شياء:ال

o  سيارة.  –قطار  –هاتف 

o .اختاري لعبة من اللعب 

o  لوني اللعبة التي قمتي
 باختيارها. 
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 وسائل   –طريقة وحدات 

اءالثالث االثنين األحد اليـوم لغتي المــــادة ابتدائي األول الصف  يسالخم األربعاء 

      التاريخ أسرتي   الدرس الدرس 

 ملخص الوحدة 
الدروس اللغوية والتواصل  ( ر ( -ن–ل –د  -ب -قال عمر حروف ) م – اسرتي)نصوص الوحدة

نحن –محاكاة الضمائر أنا  –هذه -اكاة اسمي اإلشارة هذا حم–الحركات القصيرة والطويلة ): اللغوي

 (   هي   –هو  -أنت   –أنت  –

      الحصة

  ة الزمنية الفتر

 : تحديد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة

 الباقية(  اإلفهاماألفكار الكبرى ) األهداف الرئيسية 

( تذكر األحداث والمعلومات والشخصيات في النص 2.  التمييز السمعي ألصوات الحروف في الوحدة وموقعها من الكلمة (1

 المسموع. 

 ( سرد  قصة مصورة بعد االستماع إليها .4                                    .                  التعبير عن محتوى الصور3

 ( التعبير شفهيا عن أحداث قصة مصورة . 6      ( التعرف بنفسه  وأسرته   .                                                       5

( قراءة كلمات اشتملت على الحروف المستهدفة 8يرة والطويلة .     ر  (  بأصواتها القص -ن -ل-ب -( قراءة الحروف التالية ) م7

 بصرية .

يدة مكونة من الحروف المستهدفة  ( تكوين كلمات جد10(  تحليل الجمل إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع والمقاطع إلى أصوات .    9

 قراءة هجائية 

 ( كتابة الحروف المستهدفة بحركاتها القصيرة والطويلة مفردة . 12           د القصيرة .        ( أبيات من األناشي 6( استظهار عدد) 11

 هذه –إلشارة هذا ( محاكاة اسمي ا 14                ( كتابة كلمات مركبة  من الحروف المستهدفة .        13

هي . اكتساب قيم   –هو –أنت  –نحن  –اة الضمائر أنا ( محاك16           ( محاكات أساليب اإلثبات .                                     15

 واتجاهات تتصل بـ ) آداب األكل وصلة الرحم.     

 الفكرة الكبرى: 

 طفل   . األسرة هي محضن التربية األولى لقيم واتجاهات ال

 أن :  متعلماتال ستفهم

خالل   المعرفي واللغوي من اكتساب قيم واتجاهات تتصل باآلداب تزيد بزيادة الرصيد -

 إتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية .

تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط بين هذا وهذه والضمائر أنا ونحن وهو   -

الحوار الشفهي  وهي  وضعف القراءة واالستظهار والخجل والتلعثم في

 وضعف الخط في كتابة الحروف والكلمات. 

 

  بعد تعلم الوحدة ؟ بعد تعلم الوحدة ؟   لماتلماتالمتعالمتعالتي سيكتسبها التي سيكتسبها المعرفة والمهارات الرئيسية المعرفة والمهارات الرئيسية 

 : على قادرات المتعلمات ستكون :  المتعلمات ستعرف األسئلة األساسية: 

 ما هي آداب الطعام ؟ س

 ؟  ر (  -ن -د  -ل  -ب -ألون هذه الحروف ) م س

أنت صديق  –هذا أخي محمد  –أنا تلميذة  ا يلي )أحاكي م س

 ؟ مخلص

 ؟  11أنظر إلى الصور وأعبر ص  س
_ أخي   نورهأختي  – مريمأمي  – سعد. أبي  وازفأقرا ما يلي ) أنا  س

   ياسر _ جدي مشعل _ جدتي فاطمة

 . الوالد  (  –يغسل  –أقرأ وأجرد حرف  الالم ) جلست  س

عاون والصلة الرحم  تتصل بآداب األكل والت وقيم اتجاهات ❖

 الوالدين   وحب

  يف والكتابي الشفهي للتواصل يؤهله ولغوي  معرفي رصيد ❖

 .  خرينالتعامل باآل مجال

 .   ر (  -ن  -ل  -ب-نصوص وأناشيد الوحدة والحروف )  م ❖

الضمائر أنا   –أسماء اإلشارة هذا وهذه  –أساليب اإلثبات  ❖

 . ونحن

 ة. رسم  حروف وكلمات بالحركات الطويلة والقصير ❖

  في مجال التعامل مع األسرة وقيم  اتجاهات  اكتساب 

 . وآدابها

  فهيالش للتواصل يؤهله يولغو  معرفي رصيد  اكتساب 

 .  التعامل مع اآلخرين مجال في والكتابي

 وحروفها واستظهار األناشيد.   الوحدة قراءة نصوص 

 .  التفريق في استخدام هذا وهذه وأنا ونحن هو وهي 

 . ها القصيرة والطويلة يكتب حروف وكلمات بحركات 

 محاكاة أساليب اإلثبات  .  
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 خبرات التعليم والتعلم :  3الخطوة  نواتج التعلمتحقق   ن واألدلة علىتحديد البراهي:   2الخطوة 

 ستقوم المتعلمات بمايأتي األنشطة التعليمية التعلمية  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية المهمة األدائية 
ا  بم ةستقوم المعلم

 أتي ي

ملف   ❖

مصور 

  ألسرتي   

. 

تنفيذ   ❖

خرائط 

ذهنية  عن  

حروف 

الوحدة  

  بالحركات     

. 

ملصق  ل مع

لصور جميلة  

لآلداب  

اإلسالمية مثل 

 –) آداب األكل 

  -صلة الرحم

آداب زيارة  

 .  (  -المريض

تحقيق درجات 

متقدمة في  

 االختبارات .
القدرة على حل  

أسئلة التدريبات  

 بالكتاب المدرسي .
الل جدول  يتم من خ

المتابعة المعد ) مبتدئ  

 متميز (  –كفء  –نام  -

من خالل األدلة  

 ة : التالي

.                    النشاط المنزلي 

* اختبارات فجائية  

قصيرة .               

          األكاديمي* التذكير  

 * المفكرات 

كتابة تلخيص .                       

                         * اختبارات طويلة .

* المالحظات*  

 تقويم ذاتي 

اإلسالمية عرض صور لبعض القيم مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات ب 

والتعليق ثم عرض صور ونشاطات  المدخل  بمبدأ االستكشاف ومناقشة  

  واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم   اآليات الطالبات فيها وتعزيز ذلك ببعض 

 . ل مع األسرة  عام التي تدعم الت

اقشة  الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع من   واإلفهامإبراز األفكار  

 .  واإلفهام ية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف المهمات األدائ

للطالبات بترتيب   إكسابها عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد  

التدريس    إستراتيجيةخرى وذلك حسب  الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األ

 المناسبة  وهي كالتالي :  

ظ (تقسيم الطالبات لعدة  أستمع وأالح -أتعرف  –أالحظ وأعبر ) مدخل الوحدة  

مجموعات تنفيذ وعرض الصور من الكتاب المدرسي ومتابعة تعبير  

 المجموعات حول هذه الصور . 

  –ومحاكاة الطالبات معلمة من شريط أو الاستماع النص  -(    اسرتي)   :النشيد  

 .  مناقشة

 .  البات لهان الطتلوي –شرح كيفية كتابتها  –عرض الحروف  –تهيئة  ألون 

من خالل المجموعات يتم أوال توزيع   ر( -ن   -د  -ل  -ب  -) م6-1دروس من  ال 

عرض   –مالحظة  المجموعات على الصورة  –للحرف   تباإلشارا رسم 

قراءة جمل وكلمات وتجريد الحروف   –ا خريطة مفاهيم وتنفيذ المجموعات له 

روف والكلمات  ة الحكتاب –توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها  –

قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعد   -محاكات اسمي اإلشارة –

    -استماع لقراءة المعلمة 

الضمائر (  –ت أسليب اإلثبا -: ) أسمي اإلشارة هذا وهذه األساليب والتراكيب اللغوية 

عمل   ع ورقتوزي –توزيع برشور يشرحها  –تمهيد  للمهارة وشرحها ومحاكاة الطالبات لها 

 شة المجموعات. لها ومناق 

 . توزيع أوراق الموضحة للتركيب اللغوية 

نهاية   ✓ آداب     ةلصور جميلملصق    لالوحدة عم قي  مثل  اإلسالمية  اآلداب   ( بعنوان 

(    –األكل   الرحم   مجمو  صلة  مسابقة  لكل   . األخرى  عن  مختلفة  الرسام  عة  في 

 الصغير في رسم حروف الوحدة بخط جميل . 

 ار. شة والحو* المناق

 البحث .  * كتابة

 * عمل مطوية . 

 * كتابة قصة. 

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة  

 والنشاط. 

 * حل أوراق العمل. 

* المشاركة في رسم خرائط  

 ذهنية أو خرائط مفاهيم . 

 ات * جمع المعلوم

 

 يقدم التمهيد . 

* يحدد  

  إستراتيجية

التدريس) تعلم  

طريقة   –تعاوني 

تعلم نشط   –ألقاءيه

حوار ومناقشة   –

 كير ناقد  تف –

* قراءة نموذجية  

 للنصوص. 

* التعزيز  

 المناسب 

* تقسيم  

 المجموعات. 

*إعداد أورق  

 العمل. 

*إعداد  

الخرائط  

الذهنية  

وخرائط  

 المفاهيم
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 الشواهد واألدلة ومجموع النقاط متميز  كفء نام   مبتدئ  التوقعات 

 قصة عناصر  
استوف بعض عناصر 

  لى الربطوافتقد االقصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر  

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة 

ولم يكن  الربط بين  القصةاستوف جميع عناصر 

 عناصره على درجة واحدة من القوة 

وكان  الربط بين   القصة ةجميع عناصر استوف  

  جميع العناصر وبنفس القوة 

 األسلوب 
المباشر   اختار األسلوب

 لقصة اتابة في ك

اختار األسلوب المباشر  

مع نوع  لقصة في كتابة ا

 من التشويق 

وابتعد عن   لقصةاختار األسلوب المشوق في كتابة ا 

 المباشر  األسلوب

وابتعد  لقصة ا اختار األسلوب المشوق في كتابة 

  عن المباشرة 

 المحتوى 

اشتمل جانب واحد  

فقت بعض من  

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال
  اشتمل جميع  األحوال مع التدعيم بدالئل األحوال اشتمل جميع 
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 هـ   1444ألول للفصل الدراسي ا لغتي مادةأسعار 

 

 لاير  10االيميل  سعر المادة عن طريق

 

 لاير    40سعر المادة على السي دى فقط 

 

 لاير    70دي عر المادة طباعه عادية مع السي س

 

 لاير    140سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى 
 

 :ي الالتع الموق الى دخول لجي الشراء المادة ير

https://c.mta.sa/ 

 

 التالية   األرقامللتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي 

0400558396  

0557977722

https://c.mta.sa/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=966558396004&text&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=966557977722&text&type=phone_number&app_absent=0
www.mta.sa/c


 

 الحسابات البنكية
 األهلي بنك   بنك الراجحي

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  مؤسسة التحاضير الحديثة  اسم صاحب الحساب 

 21065828000106 ب سارقم الح 233608010954856 رقم الحساب 

 SA0610000021065828000106 ايبان  SA5780000233608010954856 ايبان 

 البنك السعودي الفرنسي  بنك الرياض 

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب 

 K2213000185 الحساب رقم  2052558759940 رقم الحساب 

 SA82550000000K2213000185 ايبان  SA3520000002052558759940 ايبان 

 البنك السعودي لإلستثمار بنك البالد 

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب 

 0101001926001 رقم الحساب  900127883010006 اب رقم الحس

 SA6065000000101001926001 ايبان  SA4715000900127883010006 ايبان 

 بنك اإلنماء  بنك الجزيرة

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب 

 68202882885000 رقم الحساب  030680161166001 رقم الحساب 

 SA2805000068202882885000 ايبان  SA6760100030680161166001 ايبان 
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