مادة التربية لغتى الصف الثالث االبتدائي
م

األهداف التعليمية العامة

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

إكساب التلميذة مهارات التواصل اللغوى مع األخرين فى حياتها اليومية .
إثراء حصيلة التلميذة اللغوية بالمفردات واألساليب اللفظية المرتبطة بحياتها
اليومية .
تطبيق التلميذة للمهارات األساسية لمادتى القراءة والكتابة فى حياتها العامة .
اعتزاز التلميذة بلغتها العربية لغة القرآن الكريم واألحاديث الشريفة .
تنمية قدرات التلميذة اللغوية لتعزيز استقالليتها الشخصية .
تعليم التلميذة مهارات القراءة الجهرية والصامته حسب قدراتها .
تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلميذة حسب قدراتها وحاجاتها .
تنمية مهارات التلميذ فى اللغة العربية لفهم العبارات المسموعة والمقروءة
إكساب التلميذة المهارات اإلمالئية الوظيفية .
تنمية مهارات التلميذة فى الخط العربى والكتابة بشكل جميل .
تنمية مهارة التلميذة فى حفظ النشيد وتخيل فكرتها وتذوق جمالها .
تنمية مهارات التعبير الوظيفى لدى التلميذة .
أكساب التلميذة مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مترابطة .
تنمية دافعية التلميذة نحو مهارات تعلم اللغة العربية .
أكساب التلميذة مهارات االستماع الوظيفى .
أن تفرق التلميذة بين أصوات الحروف واسمائها .

17

أن تعرف التلميذة الحركات األساسية المرتبطة بكل حرف .

18
19

أن تكون التلميذة كلمات مفهومة من الحروف .
أن تفهم التلميذة معانى الكلمات ودالالت جمل الدرس .

20

أن تتهجأ التلميذة كلمات مكونة من أربعة حروف فأكثر .

21
22
23
24
25

أن تطبق التلميذة اإلمالء بأنواعه على كلمات الدروس .
أن تنمى التلميذة مهاراتها فى الكتابة عند كتابة كلمات وجمل الدرس
أن تنمى التلميذة مهاراتها فى األستماع .
أن تظهر التلميذة أهتماما ً بإلقاء النشيد بمشاركة اقرانها .
أن تسرد التلميذة قصة قصيرة بأسلوبها .
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الدروس
التهيئة واالستعداد
أُالحظ وأُعبر
نشيد الحليب
طعام ملوث
طعام ملوث
الحيوانات
الخروف األحمق
اقاربى
مراجعة على ما سبق
اقاربى
عذرا ً يا جدى
أصدقائى واقاربى
نشيد الجار والصديق
الصديقان
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة

اختبارات

مالحظات

لغتى

المادة

التهيئة واألستعداد

الموضوع

أن تقوم التلميذة بالتفرقة بين صوت الحرف وأسمه

الهدف قصير المدى
المدة

الى

من

التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(
أن تسمع التلميذة من المعلمة أصوات الحروف الهجائية

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

أن تردد التلميذة خلف المعلمة أسماء الحروف الهجائية لتقوية مهارات األستماع .

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

أن تقرأ التلميذة كلمات مكونة من ثالث حروف فأقل مثل ( أسد – أمى – فيل )

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

أن تكتب التلميذة بعض الكلمات الصغيرة المكونة من ثالث حروف .

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

طرق التدريس

العرض

المقدمة والتمهيد  :أوضح للتلميذة الفرق بين صوت الحرف

 التوجيه اللفظي
 الحوار والنقاش
 المحاكاة والنمذجة
 القصص
 التوجيه البدني
 التمثيل
 تحليل المهارة
 التعلم باللعب
 الخبرة المباشرة
 أخرى:

وأسمه.

عرض الدرس  :تردد التلميذة خلف المعلمة قراءة الحروف جيدا ً بصوت مرتفع
لتعرف الفرق بينهم
تقرأ التلميذة كلمات مكونة من ثالث حروف فأقل لتستطيع تكوين كلمة مثل ( أسد – تاج –
ثياب)
تكتب التلميذة حروف بعض الكلمات المكونة من ثالث حروف مثل ( خوخ – أمى – فأر )
أن تكتب التلميذة الحرف الناقص من الكلمة

الوسائل التعليمية
 الوسائل السمعية
 الوسائل البصرية
 الوسائل الحسية
 وسائل التقنية الحديثة
) الحاسب اآللي-السبورة
الذكية جهاز
 العرض(

أساليب التعزيز







لفظي
مادي
معنوي
غذائي
اجتماعي
رمزي

التقويم النهائي لألهداف

أساليب التقييم
 مالحظة األداء
 اإلجابة المباشرة
 المناقشة
 تأدية التمارين
 تصحيح األخطاء
 االختبارات

لم يتقن

اتقن
مالحظات:

الواجب المنزلي

المالحظات

معلمة المادة:

التوقيع:

القائدة التربوية:

التوقيع:

المشرفة التربوية:

التوقيع:
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يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
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www.mta.sa/c
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