إدارة التعليم .....................
مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ........................................ /

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
توزيع منهج مادة
األسبوع

1

األسبوع

5

3444/4/14هـ

( لغتي الجميلة )

3444/5/4هـ

 -1الوحدة الخامسة – مكارم األخالق
( أنشطة التهيئة )
إستراتيجية (من أنا  +الكرسي الساانن
 +القصة)
 -2نص االستماع
إستراتيجية (األلعاب واإللغاز  +مسرح
العرائس  +التدريس التبادلي)
 -3النشيد
إستراتيجية (من أنا  +العمل الجماايي
 +األلعاب واإللغاز)

3444/5/11ه
ـ

3444/6/1هـ

 -1الوحدددددة السادسددددة – أحددددا العمددددل
( أنشطة التهيئة )
إسااااااااااتراتيجية (فكر,زاوج,شااااااااااار +
الب اقات المروحية  +الرؤوس المرقمة)
 -2نص االستماع –
إسااتراتيجية (مساارح العاارائس  +لعااب
األدوار  +فرز المفاهيم)
 -3النشيد
إستراتيجية (من أنا  +الكرسي الساانن
 +القصة)
 -4الدر األلح (العمل ربادة )قرا ة
إساااااااااتراتيجية (القبعاااااااااات السااااااااات +
المسابقات  +أسئلة الب اقات)

األسبوع

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )

3444/5/7هـ

 -1الدددددددر
)قرا ة

2

األسبوع

6

3444/5/33هـ األسبوع 3444/5/34هـ

األلح ( ال يددددددا مدددددد

إستراتيجية (حاو السام  +نارائ
المفاهيم  +أسئلة الب اقات)
-2الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إساااااااتراتيجية (إساااااااتراتيجية العمااااااال
الجمايي  +األلعاب واإللغااز  +نارائ
المفاهيم)
 -3التراكيددا الوغو ددة  -التعبيددر – أنشددطة
الدر األلح
إستراتيجية (من أنا  +الكرسي السانن
 +القصة)

3444/6/5هـ

3444/6/9هـ

-1الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (حو السم  +نارائ
المفاهيم  +أسئلة الب اقات)
 -2التراكيددا الوغو ددة  -التعبيددر – أنشددطة
الدر
إستراتيجية (الب اقات المروحية +
مسرح العرائس  +المسابقات)
-3الدر الناني (ما أجمل العمل )قرا ة
إستراتيجية (القبعات الست  +مثلث
االستماع  +المسابقات)

3444/5/31هـ

األسبوع

رنددد

 -1الدددر الندداني ( رمدددر رهددي
لاألسرة الفقيرة )قرا ة
إسااااااااااااتراتيجية (فكر,زاوج,شااااااااااااار +
الب اقات المروحية  +مسرح العرائس)

3

األسبوع

7

 -2الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة  +لعب
األدوار  +فرز المفاهيم)
 -3التراكيا الوغو ة  -التعبير – أنشطة
الدر الناني
إستراتيجية (حو السم  +التدريس
التبادلي  +أيواد المثلجات)

3444/6/31هـ 3444/6/36هـ

 -1الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي -
التراكيا الوغو ة – التعبير -أنشطة الدر
الناني
إستراتيجية (أسئلة الب اقات +
المسابقات  +حو السم )
 -2الدر النالث (رامل النظافة ) قرا ة
الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي –
التراكيا الوغو ة  -التعبير
تقو م الفترة النالنة
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +أيواد
المثلجات  +التدريس التبادلي)

4

األسبوع

8

3444/5/13هـ

3444/5/15ه
ـ

 -1الدر النالث ( كل درهم بعشر )قرا ة
إستراتيجية (أسئلة الب اقات +
المسابقات  +مثلث االستماع)
 -2الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +أيواد
المثلجات  +أسئلة الب اقات)
 -3التراكيا الوغو ة – التعبير
أنشطة الدر النالث
تقو م الوحدة
إستراتيجية (األلعاب واإللغاز  +مسرح
العرائس  +التدريس التبادلي)

3444/6/39هـ 3444/6/11ه
ـ
- 1الوحدة السابعة م روما المسومي
إسااتراتيجية (التاادريس التبااادلي  +العماال
الجمايي  +فرز المفاهيم)
-2نص االستماع –
إساتراتيجية (أياواد المثلجاات  +ناارائ
المفاهيم  +مثلث االستماع)
 -3النشيد
إستراتيجية (القبعات الست  +المسابقات
 +أسئلة الب اقات)
 -4الددددددددر األلح (أسدددددددد الب دددددددر ابددددددد
ماجد)قرا ة
إستراتيجية (حو السام  +التادريس
التبادلي  +أسئلة الب اقات)

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
توزيع منهج مادة
األسبوع

9

األسبوع

13

( لغتي الجميلة )

3444/6/16ه 3444/6/14ه
ـ-1الفهم لاالستيعاب –ـ األدا القرائي

إستراتيجية (من أنا  +الكرسي الساانن
 +القصة)
 -2التراكيدددا الوغو دددة – التعبيدددر أنشدددطة
الدر األلح
إسااااااااتراتيجية (إسااااااااتراتيجية العماااااااال
الجمايي  +األلعااب واإللغااز  +نارائ
المفاهيم)
-3الدددر الندداني (أبددو الكيميددا جددابر بد
حيان)قرا ة
إسااااااااااتراتيجية (فكر,زاوج,شااااااااااار +
الب اقات المروحية  +مسرح العرائس)

3444/7/14ه 3444/7/11ه
ـ
ـ

 -1الدر األلح (فوائد الب ار)قرا ة
إسااتراتيجية (مساارح العاارائس  +لعااب
األدوار  +فرز المفاهيم)
-2الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إسااااااااتراتيجية (أساااااااائلة الب اقااااااااات +
المسابقات  +حو السم )
 -3التراكيددا الوغو دددة – التعبيددر -أنشدددطة
الدر األلح
إساااتراتيجية (فااارز المفااااهيم  +مثلاااث
االستماع  +فكر,زاوج,شار )

17

استكماح البرامج العالجية لوطالبا
غير المتقنا لمعا ير التقو م

11

األسبوع

14

3444/7/1هـ

3444/7/7هـ

 -1الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (من أنا  +الكرسي السانن
 +القصة)
 -2التراكيا الوغو ة  -التعبير أنشطة
الدر الناني
إستراتيجية (حو السم +
التدريس التبادلي  +أيواد المثلجات)
 -3الدر النالث (أمير األطبا الرازي )
إستراتيجية (أسئلة الب اقات +
المسابقات  +مثلث االستماع)

3444/1/1هـ

3444/1/6هـ

-1الدر الناني (األحيا الب ر ة)قرا ة
إساااااااتراتيجية (األلعااااااااب واإللغااااااااز +
مسرح العرائس  +التدريس التبادلي)
 -2الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (حو السم  +نرائ
المفاهيم  +أسئلة الب اقات)
 -3التراكيا الوغو ة – التعبير أنشطة
الدر الناني
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +أيواد
المثلجات  +التدريس التبادلي)

ملاحظات

3444/1/11ه 3444/1/17ه
األسبوع
ـ
ـ

األسبوع

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

األسبوع

11

األسبوع

15

3444/7/34هـ

3444/7/34هـ

-1قرا ة الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +أيواد
المثلجات  +أسئلة الب اقات)
 -2التراكيا الوغو ة – التعبير
أنشطة كتاب الطالبة
تقو م الوحدة السابعة
إستراتيجية (فكر,زاوج,شار +
الب اقات المروحية  +الرؤوس المرقمة)

األسبوع

-1الوحددددددة النامندددددة الب دددددار لالم يطدددددا
( أنشطة التهيئة )-
إسااتراتيجية (حااو الساام  +ناارائ
المفاهيم  +أسئلة الب اقات)
2نص االستماع
إستراتيجية (الب اقات المروحية  +مسرح
العرائس  +المسابقات)
 -3النشيد
إساااتراتيجية (القبعاااات السااات  +مثلاااث
االستماع  +المسابقات)

12

3444/1/31هـ

األسبوع

 -1الدر النالث (نظافة الب ار الم يطا )
إستراتيجية (فكر,زاوج,شار  +نرائ
المفاهيم  +الرؤوس المرقمة)
-2قرا ة الفهم لاالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +من أنا +
حو السم )
 -3التراكيا الوغو ة – التعبير
حل أنشطة الدر النالث
تقو م الوحدة النامنة
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +العمل
الجمايي  +فرز المفاهيم)

16

3444/1/9هـ

3444/7/37هـ

3444/7/13ه
ـ

3444/1/36هـ

3444/1/14ه
ـ

استكماح البرامج العالجية لوطالبا غير
المتقنا لمعا ير التقو م

 بداية الدراسة لل الب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 3444/4/14هـ
 بداية انتبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 3444/1/36هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :النميس 3444/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................./
.......

أ...................................................................../
........

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

النامسة

موضوع الوحدة
ليوم

التاريخ

الزمن المتوقع للوحدة

المكون (المحتوى)

األسبوع

 4أسابيع

الصف

مكارم األنالق
الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

 م أنا  +الكرسي
الوحدة الخامسة –
مكارم الأخلاق
( أنشطة التهيئة )

نص الاستماع

النشيد

 أن تستنتج الطالبة األخالق الكريمة من الصور التالية
 أن تذكر الطالبة موقفا مشابها للمواقف المصورة السابقة
 أن تحدد الطالبة منافع وسائل اإلعالم ومضارها

الساخ

⃝

 +القصة

⃝

√
√
√
√
√

أنرى ...................:

⃝

⃝

 أن تحرص الطالبة على آداب االستماع الجيد .من حيث (
الجلسة ،اإلصغاء ،عدم مقاطعة المتحدث )
 أن تذكر الطالبة شخصيات النص المسموع
 أن تربط الطالبة بين الشخصية والعمل الذي تقوم به
توجها إيجابيًّا نحو موضوع الوحدة
أنرى ...................:
 . أن تكون الطالبة ً
 ان تجيب الطالبة عن أسئلة النص

⃝

 األلعاب لاإللغاز +
مسرح العرائس +
التدر س التبادلي







أن تقرأ الطالبة النشيد قراءة صحيحة.
أن تتعرف الطالبة على معاني اللغويات الجديدة
أن تجيب الطالبة عن األسئلة المتعلقة بالنشيد
أن تسمع الطالبة النشيد
أن تحرص الطالبة على حفظ كتاب اهلل

األول

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
الب اقات
العرو

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
الب اقات
العرو

 م أنا  +العمل
الجماري  +األلعاب
لاإللغاز
⃝

أنرى ...................:
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أنرى.......
⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أنرى.......

البرجكتر
السبورة
الكتاب
الب اقات
العرو

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أنرى.......

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

أداء التقويم
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

االنتبارات الشفوية
االنتبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنش ة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أنرى ......................
.................................

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

االنتبارات الشفوية
االنتبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنش ة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أنرى ......................
.................................

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

االنتبارات الشفوية
االنتبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنش ة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أنرى ......................
.................................

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
األنوة المعلمين والمعلمات
الس اال ُم ايلاي ُك ْم اورحمة ه
َّللاِ او اب ار اكا ُت ُه
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما ينص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات مشروع المل يبدَّللا  +بنائي  +نماسي باالستراتيجيات  +ثالثي( الن وات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نش

ثالثة يرو

+
بور بوينت منتلفة لكل درس
+

كتاب ال البةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات انتبارات متنويه

 +ب افات التن ي )

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق يمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز ال البة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
نرائ ومفاهيم
+

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________________
االسعار
باية ملونة  +السي دي =  140لاير
باية أبي

وأسود  +السي دي =  70لاير

سي دي فق

=  40لاير ( للصف الواحد)

جميع مرفقات السي دي ين ريق االيميل
التوصيل في الريا
ونارج الريا

=  20لاير

والنرج مجانا

بارسال ال لب ين ريق فيدكس المستعجل ( 24ساية ) يضاف  54لاير
لحجز لبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً ين ريق الراب

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
www.mta.sa/c

ويمكنكم

لب توزيع المنهج او يينة

او الشراء ين ريق االيميل
من هذا الراب
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين نارج مدينة الريا

والنرج

البن األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنو آنرى يمكنكم التحويل يلى احد هذا الحسابات
الريا
سعد يبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد يبدالرحمن العتيبي
8001852539
البن السعودي لإلستثمار
سعد يبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألنوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

