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مادة لغتي

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف الثالث ابتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أهداف التعليم في المملكة
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب
ليشبوا رجاالً -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخير
الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة
في المملكة ويدفع هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته
 ،كما يبتغي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلمه األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
 .خالل اإلسهام في اإلنتاج والتنمية
األمية  ،ونشر الوعي

أ ) مباشرة  :وذلك من

ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على

لدى جميع أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرررس العقيرردة اإلسررالمية الصررحيحة فرري نفسريه الطفلرة ورعايتهرا بتربيررة إسررالمية متكاملررة ،فرري خلقهرا،
وجسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .
النعَم ،وتنفرع
 -5تعريف الطالبة بنعم اهلل عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام ِّ
نفسها وبيئتها .
 -6تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
 -7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها من الواجبات ومالها من الحقوق

في حدود سرنِّه وخصرائ

المرحلرة

التي تمر بها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخالص لوالة أمرها .
 -8توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن على االسرتفادة مرن أوقرات
الفراغ .
 -9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
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اهداف مادة لغتي

 -1صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة.
 -2تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب.
 -3تربية ملكرة االسرتنباو والحكرم والتعليرل وغيرر ذلرك مرن الفوائرد العقليرة التري تعرود عليهرا
إلتباع أسلوب االستقراء في دراسة القواعد.
 -4االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني
بسرعة
 -5إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
 -6تعليم التلميذات أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي تحتراج إليهرا
في التعبير الكتابي.
 -7القدرة على فهم الن

وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة.

 -8تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.
 -9تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث تستطيع التلميذة تركيز االنتباه فيما تسمع
 -11أن تكتسب التلميذة القردرة علرى القرراءة الجهوريرة بحيرث تنطر الكلمرات نطقرا صرحيحا
وتؤدي المعاني أداء حسنا
 -11زيادة ثروة التلميذة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليهرا مرن
موضوعاتها من فنون األدب والثقافة والعلوم.
 -12تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين.
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توزيع منهج مادة ( لغتي ) للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

األسبوع

1441/4/31هـ

1441/5/4هـ

األسبوع

1441/5/7هـ

1441/5/11هـ

األسبوع

1441/5/21هـ

1441/5/25هـ

 الوحدة اخلامسة – مكارم األخالق( أنشطة التهيئة )
 نص االستماع -النشيد

األسبوع

1441/5/14هـ

1441/5/18هـ

 الدرس األول ( احلياء من اهلل )قراءةالفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبري– أنشطة الدرس األول

 الدرس الثالث ( كل درهم بعشر )قراءة الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبريأنشطة الدرس الثالث  -تقويم الوحدة

 الدرس الثاني ( عمر رضي اهلل عنه واألسرة الفقرية )قراءة الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبري– أنشطة الدرس الثاني

األسبوع

1441/5/28هـ

1441/6/2هـ

األسبوع

الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبري– أنشطة الدرس األول

( أنشطة التهيئة )
 الوحدة السادسة – أحب العمل نص االستماع –  -النشيد -الدرس األول (العمل عبادة )قراءة

األسبوع

1441/6/12هـ

1441/6/16هـ

األسبوع

-الدرس الثاني (ما أمجل العمل )قراءة

األسبوع

1441/6/26هـ

– الرتاكيب اللغوية  -التعبري  -أنشطة الدرس

األسبوع

األسبوع

1441/7/11هـ

-الدرس ( 2أبو الكيمياء جابر بن حيان)قراءة

األسبوع

األسبوع

1441/7/24هـ

األسبوع

الوحدة الثامنة البحار واحمليطاتنص االستماع
 النشيد -الدرس األول (فوائد البحار)قراءة

األسبوع

1441/8/9هـ

 أنشطة الدرس الثاني الدرس الثالث (نظافة البحار واحمليطات)قراءة الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبريحل أنشطة الدرس الثالث -تقويم الوحدة

1441/8/2هـ

1441/8/6هـ

الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبري أنشطة الدرس األولالدرس الثاني (األحياء البحرية)قراءة الفهم واالستيعاب – األداء القرائي -الرتاكيب اللغوية – التعبري

( أنشطة التهيئة )-

1441/8/13هـ

1441/7/17هـ

1441/7/21هـ

 الدرس الثالث (أمري األطباء الرازي )قراءة الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبريأنشطة كتاب الطالب-تقويم الوحدة السابعة

 الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبري -أنشطة الدرس الثاني

1441/7/28هـ

1441/7/3هـ

1441/7/7هـ

الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبريأنشطة الدرس األول

الوحدة السابعة من علماء املسلمنينص االستماع  -النشيد -الدرس األول (أسد البحر ابن ماجد)قراءة

1441/7/14هـ

1441/6/19هـ

1441/6/23هـ

 الدرس الثالث (عامل النظافة ) قراءة الفهم واالستيعاب – األداءالقرائي

 الفهم واالستيعاب – األداء القرائي الرتاكيب اللغوية – التعبري-أنشطة الدرس الثاني

1441/6/31هـ

1441/6/5هـ

1441/6/9هـ

األسبوع

1441/8/16هـ

1441/8/21هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات
لمعايير التقويم
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األسبوع

1444/8/23هـ

مالحظات

1444/8/27هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات
لمعايير التقويم

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 1441/4/31هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 1441/8/16هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس1441/8/27 :هـ

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة :

قائد/ة المدرسة :

أ........................................ /

أ............................................./

أ...................................................../
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اﻟﻤﺎدة
ﻟﻐﺘﻲ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻨﺒﻪ أﺧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺪرس  -ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  -ﺳﻴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﺒﻊ
ﺣﺼﺺ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
اﻟﺤﺼﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق  -ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ  ،4 – 1ﻧﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع،
ﻧﺸﻴﺪ ﻛﺘﺎب اﷲ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻣﻬﺪ ﻟﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) إﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﺗﻤﻢ ﻣﻜﺎرم
اﻷﺧﻼق( ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﻗﺺ واﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻚ إﻛﻤﺎﻟﻪ.
اﻃﺮح ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺆاﻻً :ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺧﺎدم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻛﺎﺗﻢ
ﺳﺮه واﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق.
اﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺑﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻷﺧﻼق ﺣﺴﻨﺔ وأﺧﺮى ﺳﻴﺌﺔ واﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ .واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
اﻃﺮح ﺳﺆا ًﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺑﻚ :ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ؟ ﺛﻢ ﺣﺪد ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ
واﻟﻤﺴﻤﻮع.
ﺗﺤﺪّث ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﻼق اﻟﻤﺴﻠﻢ واذﻛﺮ ﻟﻬﻢ أﻣﺜﻠﺔ
ﻣﻦ واﻗﻊ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل أو اﻟﺘﻠﻔﺎز.
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻧﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع )أﻻﺣﻆ واﺳﺘﻨﺘﺞ( .وﻣﻬّﺪ ﻟﻬﺎ:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻟﺼﻮر واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ وﻃﺮح ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ :إذا أﺳ ّﺮ إﻟﻴﻚ أﺣﺪ
أﺻﺤﺎﺑﻚ ﺳﺮﴽ ﻓﻬﻞ ﺗﺤﻔﻈﻪ أم ﺗﺬﻳﻌﻪ؟
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻧﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع )أﺳﺘﻤﻊ وأﺟﻴﺐ( .وﻣﻬﺪ ﻟﻬﺎ:
ﺑﺘﺬﻛﻴﺮ ﻃﻼﺑﻚ ﺑﺂداب اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﺼﻮر،
واﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺟﻴﺪا اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ.
اﻟﺤﺼﺘﺎن اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﻧﺸﻴﺪ )ﻛﺘﺎب اﷲ أﺣﻴﺎﻧﺎ( .وﻣﻬﺪ ﻟﻬﻤﺎ:
ﺑﺈﺛﺎرة ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻨﺸﻴﺪ ﻣﺜﻞ :ﻣﺎ أﻫﻢ ﻛﺘﺎب ﻧﺤﺘﺎج ﻟﻘﺮاءﺗﻪ ﻛﻞ وﻗﺖ؟
ﻟﻤﺎذا ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﷲ؟ ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﷲ؟

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﻌ ﺪ د اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻤﺴﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺖ ﺣ ﺜ ﻨ ﺎ د ﻳ ﻨ ﻨ ﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
35

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺎرض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت/اﻟﺘﻠﻔﺎز
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﻓ ﻲ أ ﺧ ﻼ ق اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ .
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
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اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺎرض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت/اﻟﺘﻠﻔﺎز
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

أ ن ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻲ أ ﺧ ﻼ ق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ .

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

40

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺎرض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت/اﻟﺘﻠﻔﺎز
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗ ﺼ ﺔ أﻧﺲ ﺑ ﻦ ﻣ ﺎ ﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻛﺘﻤﺎﻧﻪ ﺳ ﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .
25

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺎرض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت/اﻟﺘﻠﻔﺎز
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
أﺧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﻨﺒﻪ إﻟﻰ أن درﺳﻚ ﻣﻬﻢ وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﺧﻼل
اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺜﻼث.
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻃﻼﺑﻚ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻘﺮان وأن ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﻗﺪوﺗﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻻﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ.
ذﻛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻻﺟﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮة ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ.
اﺳﺘﻤﻊ اﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ وﺣﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ.
ﺗﺤﺪث ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻦ دور اﻟﻤﺴﺠﺪ واﻟﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ.
اﺻﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ.
وﺟﻬﻬﻢ ﺣﻮل اداب اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻫﻤﻴﺔ اﻻﻧﺼﺎت
اﺳﺘﻬﺪف ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺣﺎول
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻼﺑﻚ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﻗﺼﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﻧﻮع ﻓﻲ ﻗﺮاءاﺗﻚ ﻟﻠﻨﺸﻴﺪ ﻣﻠﺤﻨﺎ ﻓﻲ أداﺋﻪ واﻋﺮﺿﻪ ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻻﺛﺎرﺗﻬﻢ
اﺳﺘﻬﺪف ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺸﻴﺪ وﺻﺤﺢ اﺧﻄﺎء اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻌﻬﻢ وﺑﻌﺾ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ
وﺟﻬﻬﻢ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﻛﻮاﺟﺐ وراﺟﻊ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة لغتي
الصف الثالث االبتدائي
عدد صفحات المادة  43 :صفحة
الطباعة العادية  07 :ريال
الطباعة الملونة  037 :ريال
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق 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
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة ) بقيمة 05
ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكتروني ًا 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
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

