اإلدارة العامة للتعليم .....................

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

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

توزيع منهج مادة

األسبوع
1
األسبوع
5
األسبوع
9
األسبوع
13

17

الوحدة الرابعة ( قضايا العمل ) مدخل الوحدة
نص االستماع ( ثالث سنوات بدون عمل –
نص الفهم القرائي
9331/5/11هـ

9331/6/1هـ

استراتيجية الكتابة (المقال )
استراتيجية مهارة التحدث إبداء وجهة النظر
9331/6/16هـ

9331/6/41هـ

الصنف اللغوي  :اسم اآللة
األسلوب اللغوي  :التعجب
الوظيفة النحوية  :العطف
9331/7/13هـ

9331/7/11هـ

الوحدة السادسة  :التحليل األدبي
الرسم اّلمالئي  :رسم بعض الكلمات
المحذوف بعض أحرفها  -الرسم
9331/1/14هـ

9331/1/17هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

األسبوع
2
األسبوع
6
األسبوع
11
األسبوع
14

ملاحظات

األسبوع

9331/3/41هـ

9331/5/3هـ

( لغتي الخالدة )

9331/5/7هـ

للصف ( الثالث المتوسط )

9331/5/99هـ

أنشطة نص الفهم القرائي ( إاّلسالم
والربا)استراتيجية قراءة ( دعوة اّلسالم
إلى العمل )
9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

الوحدة الخامسة( :سموم قاتلة )مدخل
الوحدة) مدخل الوحدة نص االستماع (
تجربتي مع المخدرات – نص الفهم
9331/7/4هـ

9331/7/7هـ

استراتيجية الكتابة (تخطيط كتابة الموضوع)
كتابة مذكرات يومية  -استراتيجية مهارة
التحدث  -عرض الرأي والتلطف فيما تكتب
9331/1/1هـ

9331/1/6هـ

الصنف اللغوي  :المصادر
األسلوب اللغوي  :العدد
الوظيفة النحوية  :البدل

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

األسبوع
3
األسبوع
7
األسبوع
11
األسبوع
15

9331/5/93هـ

األسبوع 9331/5/19هـ

9331/5/91هـ

الوحدة الرابعة التحليل األدبي
الرسم اّلمالئي (رسم بعض الكلمات المفصولة
خطا – رسم بعض الجمل والعبارات
9331/6/91هـ

9331/6/96هـ

أنشطة نص الفهم القرائي (الخمر رجس
استراتيجية قراءة (من يكافح المخدرات
9331/7/91هـ

الصنف اللغوي  :اسما الزمان والمكان األسلوب
اللغوي  :االستثناء
الوظيفة النحوية  :النعت

األسبوع 9331/6/91هـ
)

9331/7/93هـ

الوحدة السادسة ( :الثورة المعلوماتية) مدخل
الوحدة نص االستماع (مشكلة تدفق المعرفة)
نص الفهم القرائي (الضوابط الشرعية
للمعلوماتية)
9331/1/1هـ

4

9331/1/94هـ

استراتيجية الكتابة (تخطيط كتابة الموضوع)
كتابة محضر إدارة اجتماع
استراتيجية مهارة التحدثتقويم الوحدة

8

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/8/01هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/8/72 :هـ

9331/7/19هـ

أنشطة نص الفهم القرائي (الضوابط الشرعية
للمعلوماتية ) استراتيجية قراءة زيادة
التركيز والفهم ثورة االتصاالت والمعلومات

األسبوع 9331/1/96هـ
16

9331/6/14هـ

الوحدة الخامسة  :التحليل األدبي
الرسم اّلمالئيرسم بعض الكلمات المزيد بعض
الرسم  -بخط الرقعة
أحرفها

األسبوع 9331/7/97هـ
12

9331/5/15هـ

9331/1/11هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد

المادة
الوحدة الرابعة ( قضايا العمل)
مدخل الوحدة
المكتسبات والمفردات
حل أنشطة حول مضمون الوحدة
الجديدة
الثالث متوسط
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما أهمية العمل في حياتنا ؟
لغتي الخالدة

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

األهداف السلوكية

أن تتعاون الطالبة مع
مجموعته في إنجاز مهمات
المشروع
التقويم الختامي

إجراءات التعليم و التعلم

أوال :

 أعرض أنشطة المدخل أمام الطالبات من خالل أعيدي
عليك ؟
آلة العرض المتاحة

ص التالي قراء ًة معبِّرًة :كتاب الطالبة ص ( )14
-1أقرأُ الن َ
-2أعي ُد كتابةَ مايلي محاكيًا رسمه:

أحالمهم(.

شترك مع من بجواري ؛لسرد بعض الصفات وأصنِّفها وفق الجدول التالي :كتاب الطالبة ص 15
أ) ُ
ِ
ِ
سلوب االستثناء:
باستخدام أ
ثانيا  :أعبِّر عن مضمون العبارة التالية

أن تتأمل الطالبة الرسم كتاب الطالبة ص16
الكاريكاتيري وتنفذ المطلوب
أتأمل الرسم الكاريكاتوري التالي و أ ِّ
ُنف ُذ المطلوب :
ثالثا ُ :

أن تشارك الطالبة في حل باقي
أنشطة المدخل

تقويم الهدف

األنشطة واإلجراءات التالية :

أن تشترك الطالبة مع من
بجوارها في سرد الصفات
وتصنفها
-3مما جاء في مقال الجاحظ في معرض و صفه القرشيين ) َ :وُوص َفت لك جالدتهم  ،ونُعِتَت لك
أن تعبر الطالبة عن مضمون
العبارة

الثالثاء

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل مجموعة اقرئي النص قراءة معبرة؟

أن تقرأ الطالبة النص قراءة
معبرة
أن تعيد الطالبة كتابة ما يملى
عليها

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اّلثنين

األربعاء

الخميس

كتابة ما يملى

 أستمع لمشاركات الطالبات حول أنشطة
المدخل

أشترك في سرد الصفات
 أبدأ بالنشاط األول فأعرضه أمام الطالبات ثم وصنفيها ؟
أطلب من البعض قراءته وأستمع لمشاركات
الطالبات واحده بعد اآلخرى

عبري
 أقدم التغذية الراجعة وقت الحاجة مع االستماع العبارة ؟

عن مضمون

لكل المشاركات وتشجيعها

كتاب الطالبة ص16

رابعا  :أستشير من بجواري ؛الختيار الرقم المناسب للقصاصات التالية:كتاب الطالبة ص16
أختار المكان المناسب لعمل هؤالء :ص 17
خامسا ُ :

 أدون اإلجابات على السبورة لتدوينها في التأمل والتطبيق !
الكتاب
 أنتقل لباقي أنشطة المدخل بنفس الطريقة حتى
تنهي جميع األنشطة

سادسا  :أَتعاو ُن مع مجموعتي ؛ لتنفيذ مهمات المشروع التالي

 أراعي مشاركة الجميع في أنشطة التهيئة للتعرف
على مستويات الطالبات

حل أسئلة الدرس

األخوة المعلمين والمعلمات

الواجب المنزلي

حل أسئلة كتاب الطالبة

شارك في حل باقي أنشطة
المدخل !
المشاركة والتقويم!

س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +بنائي  +خماسي باالستراتيجيات  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط  +بطافات التخطيط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________________

االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  140لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70لاير
سي دي فقط =  40لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل

=  20لاير

التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل ( 24ساعة ) يضاف  03لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110

______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

