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

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

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالالالل ليوالالروا ر الالاالا -أو نسالالا فالالاهمين لالالدورهم فالالح الحيالالاة
واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين فح ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر الرورية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا وا تماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فح المملكة ويدفع هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يرتغح مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يرتغالالح مصالاللحة الجماعالالة باإلفالالادة ممالالا يتعلمالاله
األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
أ ) مراشالالالالالالالالالالالالالالالالرة و لالالالالالالالالالالالالالالالال مالالالالالالالالالالالالالالالالن

خالالالالالالالالالالالالالالالالالل اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالهام فالالالالالالالالالالالالالالالالح اإلنتالالالالالالالالالالالالالالالالا والتنميالالالالالالالالالالالالالالالالة .

ل ) غير مراشرة و ل من خالل القضا على األمية ونور الوعح
لدى ميع أبنا األمة بوكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية فح بنا مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فح نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة فح خلقها و سمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالرات على إقامة الصالة واألخذ بآدال السلوك والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالرة بالقدر المناسب من المعلومات فح مختلف الموضوعات .
 -5تعريف الطالرة بنعم هللا عليها فح نفسها وفح بيئتها اال تماعية والجغرافية لتحسن استخدام النِّعَم وتنفع نفسها وبيئتها .
 -6تربية وقهن الرديعح وتعهد نواطهن االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
 -7تنمية وعح الطالرة لتدرك ما عليها من الوا رات ومالها من الحقوق فح حدود سنِّه وخصائص المرحلة التح تمر بها وغرس حب وطنها واإلخالالالص لالالوالة
أمرها .
 -8توليد الرغرة لدي الطالرات فح االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريرهن على االستفادة من أوقات الفراغ .
 -9إعداد الطالرة لما يلح هذه المرحلة من مراحل حياتها.

اهداف مادة لغتي
 -1صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة.
 -2تعويد الطالرات على قوة المالحظة والتفكير المنطقح المرتب.
 -3تربية ملكة االستنراط والحكم والتعليل وغير ل من الفوائد العقلية التح تعود عليها إلتراع أسلول االستقرا فح دراسة القواعد.
 -4االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على و هه الصحيح بما يساعد على استيعال المعانح بسرعة
 -5إكسال الطالرات القدرة على استعمال القواعد فح المواقف اللغوية المختلفة.
 -6تعليم التلميذات أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التح تحتا إليها فح التعرير الكتابح.
 -7القدرة على فهم النص وتذوقه واستخرا الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة.
 -8تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.
 -9تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث تستطيع التلميذة تركيز االنتراه فيما تسمع
 -10أن تكتسب التلميذة القدرة على القرا ة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعانح أدا حسنا
 -11زيادة ثروة التلميذة اللغوية وتنمية المعلومات والخررات والثقافة بما يوتمل عليها من موضوعاتها من فنون األدل والثقافة والعلوم.
 -12تكتسب آدال الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين.

توزيع منهج مادة
األسروع 1442/6/4هال
1
األسروع

5
األسروع

9
األسروع

13

التقويم التشخيصي _
أتعلم الخط  -نشطات التهيئة
أنجز مشروعي
1442/7/2هال

1442/7/6هال

نشطات التهيئة
أنجز مشروعي
1442/8/1هال

1442/8/5هال

نشطات التهيئة
أنجز مشروعي
1442/8/29هال

1442/9/3هال

نشطات التهيئة -أنجز مشروعي
نص االستماع
النشيد ( أماام البحر )

األسروع 1442/10/11هال

17
18

1442/6/8هال

1442/10/22هال

استكمال الررامج العال ية للمتعلمين
غير المتقنات لمعايير التقويم

( لغتي)

للصف ( الثالث اإلبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني 1442

األسروع 1442/6/11هال
2

األسروع

6

األسروع

10

األسروع

14

1442/6/15هال

نص االستماع
النشيد ( كتاب هللا أحيانا )
1442/7/9هال

1442/7/13هال

نص االستماع
النشيد ( جد واجتهاد )
1442/8/8هال

1442/8/12هال

نص االستماع
النشيد ( العلم والعلماء )
1442/9/9هال

1442/9/10هال

الدرس األول  :األحياء البحرية

األسروع 1442/6/18هال
3
األسروع

7
األسروع

11
األسروع

15

1442/6/22هال

الدرس االول (عمر رضح هللا
عنه واألسرة الفقيرة )
1442/7/16هال

1442/7/20هال

الدرس االول  :العمل عبادة
1442/8/15هال

1442/8/19هال

الدرس االول :أبو الكيمياء جابر
بن حيان
1442/9/13هال

1442/9/17هال

الدرس الثاني  :نظافة البحار

التقويم التجميعح

بداية الدراسة للطالل للفصل الدراسح الثانح 1442/06/04هال 2021/01/17 -م
1442/09/17هال 2021/04/29 -م
بداية إ ازة عيد الفطر
1442/10/06هال 2021/05/23 -م
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
1442/10/11هال 2021/05/31 -م
بداية اخترار الفصل الدراسح الثانح
1442/10/22هال 2021/06/03 -م
بداية إ ازة نهاية العام

األسروع 1442/6/25هال
4

الدرس الثانح  :كل درهم بعورة
التقويم التجميعح

األسروع 1442/7/23هال
8

1442/8/26هال

الدرس الثانح أمير األطرا أبو
بكر الرازي
التقويم التجميعح

األسروع 1442/10/6هال

16

1442/7/27هال

الدرس الثانح ما أ مل العمل!
التقويم التجميعح

األسروع 1442/8/22هال
12

1442/6/29هال

1442/10/8هال

تمارين عامة

موضوع الدرس

التقويم التشخيصي

الصف

الثالث االبتدائي

أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

أن تصنف الطالبة الكلمات
التالية بوضعها في المكان
المناسب .
أن تكمل الطالبة الكلمات التالية
بالحرف المناسب مما بين
القوسين
أن ترتب الطالبة الكلمات التالية
لتكوين جملة مفيدة
أن سكمل الطالبة خريطة
المفرادات .
أن تجب الطالبة عن االسئلة
حسب المطلوب.

التقويم الختامي

المادة

لغتي

اليوم

المكتسبات والمفردات
الجديدة

حل انشطة التقويم التشخيصي

التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ فرق بين ال الشمسية و ال القمرية؟
المحتوى وعرض الدرس ( الكتاب )
 -1أصنف الكلمات اآلتية بوضعها في المكان المناسب:
الكريم – الصادق – الجار – التذاكر – المسافرون – الشارع – العذبة – الحاسب

 -7أرتب الكلمات اآلتية ألكون منها جمال مفيدة:

حل أسئلة الدرس

إجراءات التعليم و التعلم

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل
مجموعة األنشطة واإلجراءات التالية :
❖ أبدأ الوحدة بعرض أنشطة التقويم
التشخيصي الواردة في الكتاب أمام
الطالبات من خالل وسائل العرض
المتاحة
❖ أطلب مالحظة الكلمات في النشاط رقم (
 ) 1ثم أطلب من الطالبات بوضعها في
المكان المناسب استنتاج األخالق
الكريمة من الصور
❖ من خالل النشاط ()2يشاركوا الطالبات
في ذكر الإلجابة الصحيحة
❖ أعرض النشاط رقم (  ) 3ثم أطلب من
الطالبات ذكر الإلجابة الصحيحة
❖ أحرص على مشاركة الجميع في حل
األنشطة

الوأجيبي المنزلي

حل أسئلة الكتاب

تقويم الهدف

صنفي الكلمات التالية
بوضعها في المكان المناسب .
التالية
الكلمات
أكملي
بالحرف المناسب مما بين
القوسين
رتبي الكلمات التالية لتكوين
جملة مفيدة
أكمل خريطة المفرادات .
أجيبي عن االسئلة
المطلوب.

حسب

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا ُ اَ ُ
ه ا َ ُ ُ
يك ْم ا
اَّلل اوب اركاته
رحمة
و
السَلم عل
ِ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
لغت للفصل الدراس ن
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده ى
الثان  1442هـ
ي
ي
تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحاضي
ى
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة  +مرسد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+

سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع ى
الفيات
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ى
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي  40ريال
سعر المادة عىل ي

سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  70ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  140ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ى
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106

(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001

(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

