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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 نشاطات التهيئة

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 
 
 

 نشاطات التهيئة

 

أن تتعرف الطالبة على مجال الوحدة الجديدة  -1

 وعنوانها 

 (4-1أن ترتب التلميذة الصور مرقمة من ) -2

أن ترسم التلميذة دائرة حول الشيء المختلف في  -3

 الرسمين.
 

 
 المناقشة النشطة
 حل المشكالت 
 التدريس التبادلي
 التعلم التعاوني 
  فكر زاوج شارك

 

 
 الكتاب
 السبورة

 الملونةاألقالم 
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 التعرف على عنوان الوحدة الجديدة + حل نشاطات الوحدة: المكتسبات  -1

 . زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقه ": قال رسول صلى هللا عليه وسلم " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 عن الصور التي تشاهدينها . عتكناقشي أفراد مجمو -1

 ؟( 4  - 1مرقمة من ) كل صورةالحظي الصور وحددي الترتيب المناسب ل -2

 ؟ في الصور التي تشاهدينهاالمشكلة  موعتك حددي الشخص المناسب لحل بمناقشة أفراد مج -3

 ؟ االختالف بين الصورتين في النشاطاسألي من يجاورك عن  -4

 اذكري عنوان الوحدة ومجالها -5

   .عرض مقطع فيديو يوضح أهمية النباتات وفوائدها لإلنسان  : ثالثا / غلق الدرس

 / إحضار نبته صغيرة والعناية بها طوال فترة تنفيذ الوحدة ومراقبة نموها . الواجب
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 نشاطات التهيئة

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 
 
 

 نص االستماع 

 
 أن تراعي الطالبة وتطبق أداب االستماع . -1
 تسمي الطالبة الشخصيات التي ذكرت في النص أن -2
 المحافظة على البيئة من حولنا أن توضح الطالبة أهمية  -3
 .أن تتحدث الطالبة عن المشاهد حسب تسلسل االحداث  -4
 أن تجيب الطالبة إجابات صحيحة عن األسئلة حول النص  -5

. 
 

 
 المناقشة النشطة
 التعلم التعاوني 
 تمثيل األدوار

 فكر زاوج شارك
  حل المشكالت

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 التعرف على عنوان الوحدة الجديدة + حل نشاطات الوحدة: المكتسبات  -1

 كان له به صدقهقال رسول صلى هللا عليه وسلم " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال :  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ما هي قوانين نص االستماع  -1

 تأملي الصور والمشاهد في النشاط -2

 ؟كم عدد األشخاص في الصور أمامك  -3

 ؟ مشكلة في النص الذي استمعنا  إليه  وماهو حلهاماهي ال -4

 كان حل المشكلة ؟كيف  -5

 ناقشي أفراد مجموعتك لإلجابة عن أسئلة النص . -6

 اختاري عنوان أخر للنص  : ثالثا / غلق الدرس

   . لخصي القصة بأسلوبك واحكيها أمام زميالتك في الصف/  الواجب
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 نشاطات التهيئة

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 التدريساستراتيجية 

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 
 
 

 النشيـــد

 
أن تقرأ الطالبة أبيات النشيد قراءة منغمة مقتدية بقراءة  -1

 المعلمة
 تستنتج الطالبة القيم الواردة في النشيد أن -2
 أن تجيب الطالبة عن األسئلة المتعلقة بالنشيد  -3
 أن تؤدي الطالبة المعنى صحيحا أثناء النشيد -4

 
 الطاولة المستديرة 

 لعب األدوار
 المناقشة النشطة
 فكر زاوج شارك 
 التعلم التعاوني 

 
 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 عنوان الوحدة الجديدة + حل نشاطات الوحدةالتعرف على : المكتسبات  -1

 قال رسول صلى هللا عليه وسلم " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقه:  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 اقرئي النشيد قراءة صحيحة ومنغمة  -1

 النشيداستنتجي القيم الواردة في  -2

 ؟اجيبي عن األسئلة المتعلق بالنشيد -3

 ؟أهمية النبات في حياتنا  مجموعتك حددي بمناقشة أفراد -4

 ؟ اورك عن الشروط الواجب توفرها لنمو النبتةاسألي من يج -5

 ستنادنا لما درسته في مادة العلوم ماهي أجزاء النبتة وأي جزء منها يساعدها على اإلرتواء ؟ا -6

   .عرض مقطع فيديو يوضح أجزاء النبتة وأهمية كل جزء : ثالثا / غلق الدرس
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 رحلة حبة قمح

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي األول

 ( رحلة حبة قمح) 
 

 مكون 
 أجيب + أنمي لغتي

 أن تستمع التلميذة إلى قراءة المعلمة بإنصات. -1
أن تقرأ التلميذة النص قراءة صحيحة خالية من األخطاء  -2

 مسترسلة ومنغمة.
 أن تجيب التلميذة عن األسئلة موظفة جذر السؤال. -3
 .التلميذة بين أنواع الحبوب  أن تميز -4
 تذكر مراحل نمو نبتة القمح وحتى تصبح خبزا -5
 . المعنى المناسب للكلمة وضدهاالتلميذة أن تصل  -6

  

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 

 النصف والنصف اآلخر 
 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 المتابعةسجل 

 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

  قال تعالى : :  ئةيلتها -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

  اقرئي النص قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة  -1

 ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكار األساسية في الدرس -2

 ؟ اذكري مراحل نمو القمح -3

 ؟ من معرفتنا بمراحل نمو النبات نستفيدماذا  -4

 ؟اسألي من يجاورك عن مهنة الخباز ومراحل صنع الخبز -5

 اربطي بين الكلمات و معاني اللغويات الجديدة في النص . -7 نبتة القمحتعرفين إجابته عن  اسألي معلمتك سؤاال ال -6

   .اختاري عنوان أخر للدرس  : ثالثا / غلق الدرس

  حل كتاب النشاط   : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 رحلة حبة قمح

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي األول
 () رحلة حبة قمح

 
 مكون 

 األداء القرائي 

 
 قراءة معبرة أن تقرأ التلميذة -1
 .أن تالحظ التلميذة و تقرأ الكلمات الملونة  -2
أن تالحظ التلميذة التراكيب اللغوية التي سبقت  -3

 دراستها .
 ق التلميذة كلمات تحوي حرف المدأ ن تنط -4
 .الطويلة  نطق التلميذة الحروف بحركاتهأن ت  -5

 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -7

 عرض مقطع فيديو عن المد بحركاته الثالثة:  لتهيئةا -8

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ماهي التراكيب اللغوية التي تم دراستها في الوحدة السابقة ؟ -1

 أفراد مجموعتك ما هو التضعيف ؟ سأليإ -2

 صنفي الكلمات داخل الصندوق إلى تضعيف بالفتح أو الضم أو الكسر  -3

 من خالل استراتيجية التعلم باللعب استخرجي  من النص أكبر عدد من الكلمات المنونة تنوين بالفتح -4

  التصنيف في صندوق التنوين  : ثالثا / غلق الدرس

 بأنواعه  المختلفة ودونيها على شكل مطوية  واحفظيها في ملف  المادة .ي في مكتبة الفصل عن كلمات بها مد ابحث  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 رحلة حبة قمح

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي األول

 ( رحلة حبة قمح) 
 

 مكون 
 استخرج من النص + استخدم

 
 أن تستخرج الطالبة من النص ما هو مطلوب  -1
 .لبة على العدد والمعدود أن تتعرف الطا -2
 العدد وتمثل ذلك في جملة مفيدة  أن تحاكي الطالبة -3
 . لتعبر عن العددأن تستخدم الطالبة الصورة  -4

 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 بأنواعه وتستخدم العدد بمناسبة المعدودالمد معرفة : المكتسبات  -9

 مقطع فيديو عن المدود ..عرض :  لتهيئةا -10

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ؟هو مطلوب من النص  أفراد مجموعتك استخرجي ما بالتعاون مع -1

 ؟  استخدمي الصور للتعبير عن العدد -2

 ؟ ة أفراد مجموعتك قومي بحل األنشطة في الكتاببمساعد -3

 بجملة من إنشائك . للعددمثلي  -4

5-  

 يغلق الدرس باستخدام سلم التعلم . : ثالثا / غلق الدرس

 قراءة الدرس جيدا وكتابته في الكراسة الخاصة بالمادة.  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 رحلة حبة قمح

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي األول
 () رحلة حبة قمح

 
 مكون 

 أحول + أعبر

 
 أن تربط الطالبة بين الجمل باستخدام ثم  -1
تربط الطالبة بساعدة أفراد مجموعتها بمحاكاة المثال  -2

 بين الجمل لتكون قصة متكاملة 
 أن تدرك الطالبة أهمية الربط وأدواته في الكتابة -3

 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 متابعة الواجب المنزل ومناقشة الحل مع الطالبات : المكتسبات  -11

 : عرض مرئي لألدوات الربط لتهيئةا -12

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ؟ بمحاكاة المثال األول  اربطي بين الجمل  -4

 ؟ أدواتهما أهمية الربط وماهي  -5

 ؟ بين الجمل لتكوني قصة متكاملة بمساعدة أفراد مجموعتك اربطي -6

 تبي القصة اك -7

 ؟يف يتحول القمح إلى دقيق احكي ذلك باستخدام ) ثم ( ك -8

 ويعلق في لوحة الوحدة كخريطة ذهنية .كرة الرئيسية في درس رحلة حبة قمح كل مجموعة تدون الف : ثالثا / غلق الدرس

 االنتقال إلى كتاب نشاط وإكمال بقية األنشطة  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 فواز يزرع ويتعلم

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي الثاني

 ( فواز يزرع ويتعلم)  
 

 مكون 
 أجيب + أنمي لغتي

 
 أن تستمع التلميذة إلى قراءة المعلمة بإنصات. -1
أن تقرأ التلميذة النص قراءة صحيحة خالية من األخطاء  -2

 مسترسلة ومنغمة.
 أن تجيب التلميذة عن األسئلة موظفة جذر السؤال. -3
 أن تختار الطالبة عنوان آخر للدرس -4
في جملة من  مرادفا لكل كلمة وتضعهالتلميذة  أن تصل  -5

 إنشائها
 في جمل من إنشائهاوتضعها الطالبة ضد الكلمات  أن تصل -6

 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 الخيال الحر

 النصف والنصف اآلخر 
 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

 : قال صلى هللا عليه وسلم " إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها " لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 اقرئي النص قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة   -1

 ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكار األساسية في الدرس -2

 ؟اذكري مراحل نمو الجزر متسلسلة كما ذكرت في النص  -3

 ؟ من معرفتنا بمراحل نمو النباتات ماذا نستفيد -4

 ؟مكان فواز ماهي الفاكهة التي تودين زراعتها تخيلي نفسك  -5

 كوني مع أفراد مجموعتك جمل إنشائية لمعنى أو ضد الكلمات المعطاه .. -6

   . اختاري عنوان أخر للدرس  : ثالثا / غلق الدرس

 .تأكلهاوالديك عن صور لبعض خضراوات التي تحب أن ابحثي بمساعدة  / مهمة بحثية+  حل كتاب النشاط   : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 فواز يزرع ويتعلم

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 الثانيالنص القرائي 

 (فواز يزرع ويتعلم) 
 

 مكون 
 األداء القرائي 

 
 أن تقرأ التلميذة قراءة معبرة -6
 أن تالحظ التلميذة و تقرأ الكلمات الملونة . -7
أن تالحظ التلميذة التراكيب اللغوية التي سبقت  -8

 دراستها .
 أ ن تنطق التلميذة كلمات تحوي حرف المد -9

 أن تنطق التلميذة الحروف بحركاته الطويلة .  -10
 
 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
  جدول التعلم
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

 قال صلى هللا عليه وسلم " إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ":  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 السابقة ؟ماهي التراكيب اللغوية التي تم دراستها في الوحدة  -1

 ؟ سألي أفراد مجموعتك عن عدد حروف المد ا -2

  ني الحرف الممدودوبي حللي الكلمة المحتوية على مد -3

 في النص  من الكلمات الممدودة أكبر عدد شاركي أفراد مجموعتك في استخراج من خالل استراتيجية التعلم باللعب  -4

 استراتيجية جدول التعلميغلق الدرس باستخدام    : ثالثا / غلق الدرس

 بأنواعه  المختلفة ودونيها على شكل مطوية  واحفظيها في ملف  المادة . ثي في مكتبة الفصل عن كلمات ممدودةابح  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 فواز يزرع ويتعلم

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 الثانيالنص القرائي 

 () فواز يزرع ويتعلم 
 

 مكون 
 استخرج من النص + استخدم

 
 أن تستخرج الطالبة من النص ما هو مطلوب -1
خرج الطالبة من النص مد بأنواعه أن تست -2

  المختلفة وتحلله 
 . أن تتعرف الطالبة على العدد والمعدود -3
أن تحل الطالبة النشاط بمطابقة العدد مع  -4

 . المعدود 
 

 
 المناقشة النشطة

 لتعلم التعاوني ا
  تمثيل األدوار
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 معرفة المد بأنواعه وتستخدم العدد بمناسبة المعدود: المكتسبات  .1

  عرض مرئي عن العدد والمعدود :  لتهيئةا .2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 استخرجي ما هو مطلوب من النص ؟بالتعاون مع أفراد مجموعتك  -1

 وحلليه .استخرجي من النص مد  -2

 ؟ تك صنفي الكلمات في النشاط وفق لقاعدة العدد والمعدودبمساعدة أفراد مجموع -3

 . أسلوب العددي الستخدام مثل -4

  .يغلق الدرس باستخدام استراتيجية تمثيل األدوار  : ثالثا / غلق الدرس

 (البة في المجموعة دور العدد واالخرى دور المعدود )تمثل كل ط

 .دوني الدرس في كراستك   : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 فواز يزرع ويتعلم

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي الثاني

 (  فواز يزرع ويتعلم) 
 

 مكون 
 أحول + أعبر

 
 أن تربط الطالبة بين الجمل باستخدام  الفاء -1
تربط الطالبة بساعدة أفراد مجموعتها بمحاكاة المثال  -2

 بين الجمل لتكون قصة متكاملة 
 أن تدرك الطالبة أهمية الربط وأدواته في الكتابة -3
 أن تعبر الطالبة عن الصور كتابتا  -4

 

 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 التدريس التبادلي 
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 الروليتبرنامج 

 جهاز العرض
 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 متابعة الواجب المنزل ومناقشة الحل مع الطالبات : المكتسبات  -1

 ض مجموعة أدوات الربط والفرق بينها .: عر لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ؟ اربطي بين الجمل باستخدام الفاء بمحاكاة المثال األول   -1

 ؟ ما هو الربط وماهي أدواته  -2

 ..؟ بين الجمل التي أمامك  بمساعدة أفراد مجموعتك اربطي -3

 ؟كيف يخدم المزارع وطنه   -4

 . مجموعتك للتعبير عن الصور في النشاط  بمساعدة أفراد كوني جمال  -5

 ويعلق في لوحة الوحدة كخريطة ذهنيةة الرئيسية في درس فواز يزرع ويتعلم كركل مجموعة تدون الف : ثالثا / غلق الدرس

 االنتقال إلى كتاب نشاط وإكمال بقية األنشطة  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 من أنا

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي الثالث

 () من أنا  
 

 مكون 
 أجيب + أنمي لغتي

 
 أن تستمع التلميذة إلى قراءة المعلمة بإنصات. -1
صحيحة خالية من األخطاء أن تقرأ التلميذة النص قراءة  -2

 مسترسلة ومنغمة.
 أن تجيب التلميذة عن األسئلة موظفة جذر السؤال. -3
 أن تختار الطالبة عنوان آخر للدرس -4
 بما يناسب معناهاأن تصل  التلميذة الكلمة  -5
 لبة الكلمات بضدها .الطا أن تصل -6

 

 
 الرؤوس المرقمة 
 المناقشة النشطة

 البطاقات
 الخيال الحر

 النصف والنصف اآلخر 
 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

ه   َضَربَ  َكي فَ  تَرَ  أَلَم  : قال تعالى }  لتهيئةا -2 ل َها َطيَِِّبة   َكَشَجَرة   َطِيِّبَةً  َكِلَمةً  َمثاَلً  اللَـّ ع َها ثَابِت   أَص   {السََّماءِ  فِي َوفَر 

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 اقرئي النص قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة   -1

 ناقشي أفراد مجموعتك عن األفكار األساسية في الدرس -2

 ؟ ما أهمية شجرة النخلة وثمارها  -3

 ؟صلي الكلمة بمعناها  -4

 الكلمة الموجودة لديك في المجموعة الثانية ؟ ابحثي عن ضد -5

  اختاري عنوان أخر للدرس  : ثالثا / غلق الدرس

 بمساعدة والديك عن أهمية التمر وفوائده ابحثي  /مهمة  بحثية  
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 من أنا

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 الثالثالنص القرائي 

 ( من أنا) 
 

 مكون 
 األداء القرائي 

 
 أن تقرأ التلميذة قراءة معبرة ومسترسلة -1
 أن تالحظ التلميذة و تقرأ الكلمات الملونة . -2
أن تالحظ التلميذة التراكيب اللغوية التي سبقت  -3

 دراستها .
  التلميذة كلمات تحوي المد بأنواعه  قأ ن تنط -4

 
 

 
 المناقشة النشطة

 فكر . زاوج . شارك 
  الطاولة المستديرة

 
 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 التمهيد :أوال / 

 القراءة السليمة / االستماع الجيد / وقراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية تم دراستها : المكتسبات  -1

ل َها َطيِِّبَة   َكَشَجَرة   َطيِِّبَةً  َكِلَمةً  َمثاًَل  اللَّـه   َضَربَ  َكي فَ  تَرَ  أَلَم  :  لتهيئةا -2 ع َها ثَابِت   أَص   السََّماءِ  فِي َوفَر 

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ماهي التراكيب اللغوية التي تم دراستها في الوحدة السابقة ؟ -1

  لي أفراد مجموعتك عن الحرف الممدود وكيف نحلل الكلمة التي تحوي حرف ممدوداسأ -2

 نص خالل دقيقتينفي ال من الكلمات الممدوة من خالل استراتيجية التعلم باللعب شاركي أفراد مجموعتك في استخراج  أكبر عدد -3

 ورقة عمل / قراءة الكلمات الملونة والتدرب على كتابتها في المنزل .   : ثالثا / غلق الدرس

 .  ي المنزلاقرئي النص قراءة صحيحة ف  : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 من أنا

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 الثالثالنص القرائي 

 ( من أنا) 
 

 مكون 
 استخرج من النص + استخدم

 
 أن تستخرج الطالبة من النص ما هو مطلوب  -1
 .ن تتعرف الطالبة على العدد والمعدودأ -2
 جيب الطالبة عن األسئلة مستعينة بالصور أن ت -3
 أن تستخدم الطالبة الصورة لتجيب عن األسئلة   -4
تقدر الطالبة أهمية عمل المزارع وفوائد  أن -5

 للمجتمع 
 

 
 المناقشة النشطة

 لتعلم التعاوني ا
  تمثيل األدوار
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت

 العرضجهاز 
 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 معرفة المد بأنواعه وتستخدم العدد بمناسبة المعدود: المكتسبات  -1

 : عرض مرئي عن العدد والمعدود   لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 استخرجي ما هو مطلوب من النص ؟.بالتعاون مع أفراد مجموعتك  -1

 ؟بمساعدة أفراد مجموعتك أجيبي عن األسئلة مستعينة بالصور  -2

 من خالل الصور أمامك رتبي مراحل الزراعة  -3

 اذكري فوائد التمر التي أوصانا بها الرسول صلى هللا عليه وسلم -4

  ورقة عمل  : ثالثا / غلق الدرس

 المنزلقراءة الدرس وكتابته في   : الواجب 
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 : المادة
 لغتي

 : الوحدة
 رابعة / نباتاتال

 : المجال
 بيئي

 : الدرس
 من أنا

 : األسبوع
 

 : التاريخ : اليوم

 

 
 المكون

 
 األهداف

 
 استراتيجية التدريس

 
 الوسائل واألنشطة

 
 أداة التقويم

 
 النص القرائي الثلث

 (من أنا ) 
 

 مكون 
 أحول + أعبر

 
الجمل وتربط بينها باستخدام  أن تعيد الطالبة كتابة  -5

 الواو
تربط الطالبة بساعدة أفراد مجموعتها بمحاكاة المثال  -6

 بين الجمل لتكون جملة صحيحة
 أن تدرك الطالبة أهمية الربط وأدواته في الكتابة -7
أن تعبر الطالبة عن النخلة بجمل تستعين فيها  -8

 بالكلمات المعطاة
 

 
 المناقشة النشطة
 تعلم تعاوني 

 التبادلي  التدريس
 التعلم باللعب 

 

 
 الكتاب
 السبورة

 األقالم الملونة
 برنامج الروليت
 جهاز العرض

 
 

 
 سجل المتابعة
 كتاب الطالبة 
 مذكرة الواجبات
 أوراق عمل 
 لوحة التعزيز

 أوال / التمهيد :

 متابعة الواجب المنزل ومناقشة الحل مع الطالبات : المكتسبات  -1

 : عرض مرئي عن النخلة وفوائدها  لتهيئةا -2

 :ثانيا / األسئلة الصفية 

 ؟ أعيدي كتابة الجمل في النشاط باستخدام الواو -1

 ؟  ما هو الربط وماهي أدواته  -3

 ..؟   موعتك اربطي أجزاء الجملة ة أفراد مجبمساعد -4

 ؟كيف يخدم المزارع وطنه  -5

 .عبري كتابيا عن النخلة مستعينة بالكلمات في النشاط -6

 علق في لوحة الوحدة كخريطة ذهنيةوترس من أنا كل مجموعة تدون الفكرة الرئيسية في د : ثالثا / غلق الدرس

 االنتقال إلى كتاب نشاط وإكمال بقية األنشطة  : الواجب 
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