 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 نفسها ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام
النعم وينفع نفسها وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري 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 حياتها.



أن يكتسب المتعلم رصيداً وافرًا من اللفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية الفصيحة يمكنه من تَفَهُّم القرآن الكريم
والحديث الشريف والتراث اإلسالمي ومستجدات الحياة العصرية.



ُمكنَه من إنتاج خطاب
أن يكتسب قدرة لغوية :تعينه على تَ فَهُّم األحداث اللغوية التي يتعرض لها وتحليلها وتقويمها وت ِّ
يتصف بالدقة والطالقة والجودة.



أن يتمكن من المهارات واإلستراتيجيات والعمليات األساسية لكل من :االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.



أن يتطابق خطابه اللغوي مع اللغة العربية الفصحى :ألفاظًا وتراكيباً وضبطًا إعرابياً ورسمًا إمالئياً.



أن يستخدم اللغة بنجاح في الوظائف الفكرية والتواصلية المختلفة للغة:
أ -الوظيفة المعرفية /البيانية :لتوصيل األفكار والمعلومات والمضامين المعرفية.
ب -الوظيفة االستكشافية :للتعلم والبحث واالكتشاف والتفكير.
ج -الوظيفة التصعيدية :لوصف اللغة وتفسيرها.
د -الوظيفة الذاتية :للتعبير عن آرائه ومشاعره وانفعاالته.
ه -لوظيفة االجتماعية :للتفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات اإلجتماعية والمحافظة عليها.
و -الوظيفة التأثيرية /التوجيهية :للتأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم.
ز -الوظيفة النفعية :للحصول على األشياء.
ح -الوظيفة التخيلية /الجمالية :للتخيل واإلبداع وإنتاج النصوص الخيالية.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

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

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

18
19
21

توزيع منهج مادة لغتى الثالث االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس
الوحدة الخامسة نشاطات التهيئة  -تابع نشاطات التهيئة  -الدرس األول:
الحياء من اهلل
تابع الدرس األول  -الدرس الثاني :عمر رضي اهلل عنه واألسرة الفقيرة
تابع الدرس الثاني  -الدرس الثالث :كل درهم بعشرة
تابع الدرس الثالث  -الوحدة السادسة :نشاطات التهيئة -تابع نشاطات
التهيئة
الدرس األول :العمل عبادة -تابع الدرس األول -الدرس الثاني :ما أجمل
العمل
تابع الدرس الثاني -الدرس الثالث :عامل النظافة -تابع الدرس الثالث
اختبار الفترة الثالثة
الوحدة السابعة :نشاطات التهيئة -تابع نشاطات التهيئة -الدرس األول:
أسد البحر بن ماجد
تابع الدرس األول -الدرس الثاني :أبو الكيمياء جابر بن حيان

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2
3

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6
7

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

اختبار الفترة الرابعة

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

الدرس األول :فوائد البحار -تابع الدرس األول

تابع الدرس الثاني -الدرس الثالث :أمير األطباء أبو بكر الرازي
تابع الدرس الثالث  -الوحدة الثامنة :نشاطات التهيئة -تابع نشاطات التهيئة

مالحظات

األحد 1441/8/2
14
األحد 1441/8/9
15
 17-16األحد 1441/8/16

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

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

الثالث االبتدائى
سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

الخبرات السابقة

مراجعة على ما سبق

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلي

أوراق نشاط

االنثني

األربعاء

الثالنثاء

الخميس

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :
إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

أهييء التلميذات للدرس بشرح االفكار العامة التي تشتمل عليها الوحدة نثم
أطلب م التلميذات أن يتأمل الصور الموضحة بالتدريب جيداٌ ،نثم أختار
مجموعة منه لوصف كل مشهد م مشاهد الصور المبينة بالنشاط وأطلب
م مجموعة أخرى منه تحديد األخالق الكريمة التي تعرضها هذه المشاهد
نثم مناقشته في اإلجابات وتعزيز اإلجابات الصحيحة منها وتصحيح اإلجابات
الخاط
أعرض على التلميذات صورة النشاط مكبرة م خالل إحدى وسائل العرض
المناسبة وأشرح له مضمون النشاط وأتركه فترة م الوقت قصيرة حتى
يقم بالتعليق على الوسيلة األكثر تأنثيراٌ في األخالق والتحدث عنها وأقوم
بتحية التلميذة التي تحصل على أفضل اإلجابات.
أستعي بلوحات تعليمية يعرض م خاللها صور النشاط مكبرة م خالل
وأشرح له مضمون النشاط وأترك له المجال للتعبير ع أضرار ومنافع
وسائل اإلعالم في التأنثير على األخالق وتكوينها.
أقوم بتوزيع ورقة العمل على التلميذات ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة
التي تتضمنها الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة التلميذات خالل

التقويم

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

أن تتحدث التلميذة ع مَنَافِعُ َوسَائِلِ
ا ِإلعْالمِ في َتكْوي ِ ا َألخْالقِ،
وَأضْرَارٌها.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتحلى التلميذة باألخالق الكريمة.

موضوع الدرس
الوحدة الخامسة :نشاطات التهيئة
ما هي أهم مكارم األخالق؟

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أن تضع التلميذة عَالمَةَ (َ )تحْ َ
ت
الْوَسيلَةِ ا َألكْثَرِ تَأْنثيرًا في َأخْالقي.

االختبارات

تقويم قبلي

أن تستنتج التلميذة األَخالقَ الكَريمَةَ
ِم الصوُّرِ التَّاليَةِ.

الدرس الثاني :األحياء البحرية -تابع الدرس الثاني
الدرس الثالث :نظافة البحار والمحيطات -تابع الدرس الثالث

استنتجي األَخالقَ الكَريمَةَ ِم الصوُّرِ
التَّاليَةِ.

ضعي عَالمَةَ (َ )تحْتَ الْوَسيلَةِ ا َألكْثَرِ
تَأْنثيرًا في َأخْالقي.

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

⃝

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إنثرائية ع الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المالحظة ⃝ المناقشة ⃝
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية ⃝

تقويم ختامي

إجاباتهن وأعزز التلميذات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.

تحدنثي ع مَنَافِعُ َوسَائِلِ ا ِإلعْالمِ في
َتكْوي ِ ا َألخْالقِ ،وَأضْرَارٌها.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

رابط تفاعلي

المهارات المستهدفة

استماع
التدريبات ⃝

تحدث
األنشطة ⃝

قراءة

كتابة

الواجبات المنزلية ⃝

أخرى..............

األخوة المعلمي والمعلمات
السّلَامُ عَلَي ُكمْ وَرحمة اللَّهِ وَبَ َركَاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات مشروع الملك عبداهلل  +بنائي  +خماسي باالستراتيجيات  +نثالنثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط  +بطافات
التخطيط)
+
نثالنثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

تفكير

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 حس لجميع الفترات
+
انثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  140ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70ريال
سي دي فقط =  40ريال ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي ع طريق االيميل

=  20ريال

التوصيل في الرياض والخرج مجانا

وخارج الرياض بارسال الطلب ع طريق فيدكس المستعجل ( 24ساعة ) يضاف  51ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونياً ع طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء ع طريق االيميل
م 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 للمعلمي خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي

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

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

