لغتي الجميلة
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة نموذج الجوف



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه،
وعـقله ،ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.



تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.



تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.



تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه
وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر
بها وغــرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.



إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.



تهيئة الطالبات واعدادهم ذهنيا وعمليا لتقبل تعلم لغتي الجميلة .



تنمية القدرات اللغوية لدي الطالبات و إكسابهم السرعة واجادة األداء وتعويدهم على القراءة الصحيحة
الخالية من األخطاء .



مساعدة الطالبات على تعلم المواد الدراسية األخرى .



تنمية مهارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير لدى الطالبات .



تدريب الطالبات على التحدث بجرأة وثقة أمام اآلخرين من خالل إلقاء األناشيد .



تنمية قدرة الطالبات على الحوار واالتصال باآلخرين .



تتكون لدي الطالبات القدرة على الكتابة فيما تطلبه الحياة اليومية .



ارتقاء مستوى التعبير (الشفهي) وتنميته بأسلوب صحيح .



أن يحب الطالبة لغته (لغة القرآن) ويتعرف على مواطن الجمال فيها

معلومات عن المعلمة:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة لغتي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2
3
4

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

نشاطات التهيئة  -نص االستماع

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

النشيد  -العمل عبادة

7
8

األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23

دليل الوحدة  -نشاطات التهيئة

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

نص االستماع  -النشيد

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

أمير األطباء

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

دليل الوحدة  -نشاطات التهيئة

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

نص االستماع  -النشيد

14
15
17+16

األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9
األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

فوائد البحار

دليل الوحدة  -نشاطات التهيئة
نص االستماع  -النشيد
الحياء من هللا -عمر بن الخطاب
كل درهم بعشرة  -دليل الوحدة

ما اجمل العمل  -عامل النظافة

أسد البحار  -أبو الكيمياء

األحياء البحرية  +نظافة البحار والمحيطات

التقييم النهائي

مالحظات

الحصة الصف
1
2
3
4
5
6
7
8

المكون

الهدف

الوحدة الخامسة :مكارم األخالق
نشاطات التهيئة
نص االستماع كتمان السر
"أالحظ وأستنتج"
نص االستماع كتمان
السر"أستمع وأجيب"
نص النشيد "أنشد" كتاب هللا
أحيانا"
نص النشيد "أنشد" كتاب هللا
أحيانا"
نص الحياء من هللا " الفهم
واالستيعاب "قراءة النص"
نص الحياء من هللا "الفهم
واالستيعاب "أجيب – أنمى
لغتي"
نص الحياء من هللا "األداء
القرائي" "أالحظ وأقرأ"

رفع وعي المتعلمة بالمحتوى الجديد -
زيادة التفاعل مع الخبرات الجديدة
التمييز بين األوصوات المختلفة -
فهم المسموع
إلقاء األسئلة حول النص -
اإلجابة عن أسئلة حول النص المسموع
اإلستماع إلى النشيد

االستماع والقراءة

حفظ النشيد

القراءة

التعلم التعاوني

قراءة النص قراءة وصحيحة معبرة

القراءة

مهارة تفكير

ص 17

اإلجابة عن األسئلة إجابة تفصيلية –
الكشف عن معاني الكلمات الجديدة
باستخدام الترادف والتضاد
قراءة كلمة ليست من معجمها -
قراءة كلمة تتضمن ظاهرة وصوتية -
قراءة جملة قصيرة قصد تنمية مهارة من
مهارات القراءة الجهرية
المشرفة التربوية:
التوقيع:

القراءة والكتابة

حل المشكالت

ص 21

تكليف منزلي

مهارة تفكير

ص 23

أوراق قياس

معلمة المادة:
التوقيع:

األخوة المعلمين والمعلمات

اإلجراءات

أداة التقويم

المهارة
المستهدفة
القراءة

استراتيجية
التدريس
التعلم التعاوني

تكليف منزلي

ص 11

االستماع

حل المشكالت

ص 12

مالحظة

التحدث واالستماع

مهارة تفكير

ص 13

أوراق قياس

التعلم التعاوني

ص 16

أوراق قياس

ص 16

تكليف منزلي
أوراق قياس

القراءة

مديرة المدرسة:
التوقيع:

س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
) وحدات مشروع الملك عبدهللا  +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
لاير = 140طباعة ملونة  +السي دي
لاير = 70طباعة أبيض وأسود  +السي دي
) لاير ( للصف الواحد = 40سي دي فقط
لاير = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التووصيل في الرياض والخرج مجانا
ساعة ) يضاف  51لاير ( 24وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل
 :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 أوصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير

0554466161

