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

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

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

مسرد
توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

5

3444/4/14هـ

( لغتي)

3444/5/4هـ

2

3444/6/1هـ

 الوحدة السادسة – أحدب العمدلأنشطة التهيئة )
 نص الاستماع –  -النشيد -الدرس الأول (العمل ربادة )قراءة

(

األسبوع

9

3444/6/16هـ 3444/6/14ه
ـ
الوحدة السابعة من رلماء المسلميننص الاستماع  -النشيد -الدرس الأول (أسد البحر ابن ماجد)قراءة

األسبوع

3444/7/14هـ 3444/7/11ه
ـ

13

الوحدة النامنة البحدار والمحيطداأنشطة التهيئة ) -نص الاستماع
 النشيد -الدرس الأول (قوائد البحار)قراءة

(

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

األسبوع

6

 الدرس الأول ( الحياء من هللا )قراءةالفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبير– أنشطة الدرس الأول

3444/6/5هـ

3444/6/9هـ

الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبير– أنشطة الدرس الأول

3
األسبوع

7

3444/5/31ه
ـ

 الدددرس الندداني ( رمددر رنددو هللا رندد والأ دد ةالفقيرة )قراءة
 الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبير– أنشطة الدرس الناني

3444/6/31ه
ـ

3444/6/36ه
ـ

الدرس الناني (ما أجمل العمل )قراءة الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبير-أنشطة الدرس الناني

3444/7/34ه
ـ

3444/7/34ه
ـ

3444/7/1هـ 3444/7/7هـ

األسبوع

11

الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبيرأنشطة الدرس الأول

-الدرس ( 2أبو الكيمياء جابر بن حيان)قراءة

11

 الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبير -أنشطة الدرس الناني

األسبوع

3444/1/1هـ 3444/1/6هـ

األسبوع

الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبير أنشطة الدرس الأولالدرس الناني (الأحياء البحرية)قراءة الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي -التراكيب اللغوية – التعبير

15

3444/1/9هـ 3444/1/31ه
 -أنشطة الدرس الناني ـ

األسبوع

14
ملاح)ا

3444/1/17ه
األسبوع 3444/1/11هـ
ـ

17

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

األسبوع 3444/5/7هـ 3444/5/33ه األسبوع 3444/5/34ه
ـ
ـ

 الوحدة الخامسة – مكارم الأخلاق( أنشطة التهيئة )
 نص الاستماع -النشيد

3444/5/11هـ

( لغتي)

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –

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

 الدرس النالث (ن)اقة البحار والمحيطا )قراءة الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبيرحل أنشطة الدرس النالث -تقويم الوحدة

األسبوع

4
األسبوع

3444/5/13ه
ـ

3444/5/15ه
ـ

 الدرس النالث ( كل درهم بعش )قراءة الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبيرأنشطة الدرس النالث  -تقويم الوحدة

3444/6/39ه
ـ

3444/6/11ه
ـ

8

 الدددرس النالددث (رامددل الن)اقددة ) قددراءة الفهددموالاستيعاب – الأداء القرائي
– التراكيب اللغوية  -التعبير

األسبوع

3444/7/37ه 3444/7/13ه
ـ -الدرس النالث (أمير ـ
الأطباء الرازي )

أنشطة الدرس

12

قراءة الفهم والاستيعاب – الأداء القرائي التراكيب اللغوية – التعبيرأنشددددطة كتدددداب الطالبددددة-تقددددويم الوحدددددة
السابعة

األسبوع

3444/1/14ه
ـ

16

3444/1/36ه
ـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 3444/4/14هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 3444/1/36هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس 3444/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :
أ.........................................../

قائدة المدرسة :
أ................................................/

( لغتي)

مسرد
رنوان الوحدة
الفصل

الحصة

التاريخ

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –

مكارم األخالق
الهدف

المكون

( أنشطة التهيئة )

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

( نص الاستماع)

 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
 . أن تكون الطالبة ً
 أن تتحدث الطالبة عن المشاهد حسب تسلسل أحداث النص
 ان تجيب الطالبة عن أسئلة النص

نشيد( آداب
الحديث )

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







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

المشرفة التربوية :
أ.........................................../

األسبوع ()3

المهارة

إستراتيجية التدريس
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء

الإجراءا
كتاب الطالبة (

أداء التقويم
)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

 oاختبار تشخيصو

o
o
o
o
o

ملاح)ة
ورقة رمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مش وع

 oاختبار تشخيصو

o
o
o
o
o

ملاح)ة
ورقة رمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مش وع

 oاختبار تشخيصو

o
o
o
o
o

ملاح)ة
ورقة رمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مش وع

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –
األخوة المعلمين والمعلمات
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
معلمة المادة :أ/
.................................................

المشرفة التربوية :
أ.........................................../

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+

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

المشرفة التربوية :
أ.........................................../

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –
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  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
معلمة المادة :أ/
.................................................

المشرفة التربوية :
أ.........................................../

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –
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
معلمة المادة :أ/
.................................................

المشرفة التربوية :
أ.........................................../

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –
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

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

المشرفة التربوية :
أ.........................................../

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –
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
معلمة المادة :أ/
.................................................

المشرفة التربوية :
أ.........................................../

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني –
0554466161

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

المشرفة التربوية :
أ.........................................../

قائدة المدرسة :
أ................................................/

