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األهداف العامة للمرحلة االبتدائية
•

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،

•
•
•
•
•

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفه بنعم هللا 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 حياتها.

األهداف العامة لمادة لغتي
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة.
تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب.
تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من الفوائد العقلية التي تعود عليها التباع أسلوب
االستقراء في دراسة القواعد.
االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة.
إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث ينطق الكلمات نطقا صحيحا ويؤدي المعاني أداء
حسنا.
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية.
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث يستطيع الطالبة تركيز االنتباه فيما سمع.
تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطالع من خالل القراءة الحرة.
اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات جديدة .
القدرة على حفظ النصوص .
القدرة على فهم النص وتذوقها واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة .
القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف.
تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

\

تنمية بعض االتجاهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباه وقوة المالحظة والعناية بالنظام والنظافة وإجادة الخط وحسن
استعمال عالمات الترقيم.
زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليه من موضوعاتها من فنون األدب
والثقافة والعلوم .
حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل .
يتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين.
تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.
يتمكن من التعبير عن أفكاره وأحاسيسه.
تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين.
يستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا.
تتكون لديه القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية.
ينمي قدرته على التفكير المنظم في حديثه وكتابته.
يوظف ثروته اللفظية في موضوعات التعبير.
تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين.
تميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية والشفهية.
تكتسب القدرة على فن اإللقاء.
تطبق ما تعلمته من القواعد النحوية واإلمالئية في التعبير.

توزيع منهج مادة لغتي ثالث ابتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ
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الخميس 1442/7/13هـ
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الخميس 1442/9/3هـ
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الخميس 1442/9/17هـ
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الخميس 1442/10/8هـ
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مالحظات

الدروس

التقويم التشخيصي _ أتعلم الخط
أنجز مشروعي
شطات التهيئة
نص االستماع
النشيد ( كتاب هللا أحيانا )
الدرس االول (عمر رضي هللا عنه واألسرة الفقيرة )

الدرس الثاني  :كل درهم بعشرة

& التقويم التجميعي

نشطات التهيئة
أنجز مشروعي
نص االستماع
النشيد ( جد واجتهاد )
الدرس االول  :العمل عبادة

الدرس الثاني  :ما أجمل العمل!
التقويم التجميعي
نشطات التهيئة
أنجز مشروعي
نص االستماع
النشيد ( العلم والعلماء )
الدرس االول :أبو الكيمياء جابر بن حيان

الدرس الثاني  :أمير األطباء أبو بكر الرازي
التقويم التجميعي
أنجز مشروعي
نشطات التهيئة
النشيد ( أماام البحر )
نص االستماع
الدرس األول  :األحياء البحرية
الدرس الثاني  :نظافة البحار

التقويم التجميعي
مراجعة عامة
االختبارات

الصف

الثالث ابتدائي
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لغتي

المــــادة

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الوحدة الخامسة مكارم األخالق

الحصة
ملخص الوحدة

أربع حصص

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة

األهداف الرئيسية

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

-1أن تتذكر أحداثا وشخصيات سمعتها .

الفكرة الكبرى:

القراءة بشكل صحيح وبطريقة سليمة لمخرج الحروف

 -2أن تلتقط ما استمع إليه (أحداثا ً  ,وأماكن  ,وأعالما ً )

ستفهم المتعلمات أن :

 -3تقرأ كلمات تحوي ظواهر صوتية  ,لغوية درسها ( المدود  .التنوين).

 نطق الحروف بشكل صحيح يعطي المعنى الحقيقي للجملة .-

األسئلة األساسية:

ستعرف المتعلمات :
 -1أحداثا وشخصيات سمعتها .

-1اذكري ثالث كلمات منونه تنوين الفتح ؟

 -2يلتقط ما استمعت إليه (أحداثا ً  ,وأماكن  ,وأعالما ً )

 -2اذكري ثالث كلمات منونه تنوين ضم ؟
 -3اقرئي كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية درستها؟

 -3كلمات تحوي ظواهر صوتية  ,لغوية درسها (

ستكون المتعلمات قادرات على :
-1تذكر أحداثا وشخصيات سمعتها .
 -2التقاط ما استمعت إليه (أحداثا ً  ,وأماكن  ,وأعالما ً
)

المدود  .التنوين).

 -3قراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية  ,لغوية
درسها ( المدود  .التنوين).

الخطوة : 2
المهمة األدائية

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

األنشطة التعليمية التعلمية

•

•
•

ملف مصور
مكارم األخالق.
تنفيذ خرائط
ذهنية عن
حروف الوحدة
.
بالحركات

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ

عمل ملصق
لصور جميلة

 -نام – كفء – متميز )

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير االكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات
* تقويم ذاتي

خبرات التعليم والتعلم

•

•
•
•

مكارم األخالق.
•

•
•

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية
والتعليق ثم عرض صور ونشاطات المدخل بمبدأ االستكشاف ومناقشة
الطالبات فيها وتعزيز ذلك ببعض اآليات واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم
التي تدعم التعامل مع األسرة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس
المناسبة وهي كالتالي :
مدخل الوحدة ( أالحظ وأعبر – أتعرف -أستمع وأالحظ )تقسيم الطالبات لعدة
مجموعات تنفيذ وعرض الصور من الكتاب المدرسي ومتابعة تعبير
المجموعات حول هذه الصور .
النشيد ( :نشيد كتاب هللا أحيانا ً)  -استماع النص من شريط أو المعلمة ومحاكاة
الطالبات – مناقشة .
ألون تهيئة – عرض الحروف – شرح كيفية كتابتها – تلوين الطالبات لها .
الدروس من  (6-1نشيد كتاب هللا أحيانا ً (-ال) الشمسية (ال) القمرية  -التنوين
 المدود  -عمر رضي هللا عنه واألسرة الفقيرة  -كل درهم بعشرة ) من خاللالمجموعات يتم أوال توزيع رسم باإلشارات للحرف – مالحظة المجموعات
على الصورة – عرض خريطة مفاهيم وتنفيذ المجموعات لها – قراءة جمل
وكلمات وتجريد الحروف – توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها –
كتابة الحروف والكلمات – محاكاة (ال) الشمسية (ال) القمرية  -التنوين -
المدود قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعد استماع لقراءة المعلمة -
األساليب والتراكيب اللغوية (( :ال) الشمسية (ال) القمرية  -التنوين  -المدود
 ).تمهيد للمهارة وشرحها ومحاكاة الطالبات لها – توزيع برشور يشرحها –
توزيع ورق عمل لها ومناقشة المجموعات.
توزيع أوراق الموضحة للتركيب اللغوية.
قي نهاية الوحدة عمل ملصق لصور جميلة بعنوان (مكارم األخالق) لكل
مجموعة مختلفة عن األخرى  .مسابقة في الرسام الصغير في رسم حروف
الوحدة بخط جميل .

ستقوم المتعلمات بما يأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة
والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم خرائط
ذهنية أو خرائط مفاهيم .
* جمع المعلومات

إلقائية – تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز
المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

نام

كفء

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح مكارم
األخالق

جمع الصور كلها

جمع صور أجمل مما
سبق

جمع الصور وزودها بعبارات جميلة

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

متميز
جمع الصور وأحسن في ترتيبها وكتابة جمل
موضحة لها

متميز

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

اسم الوحدة

الوحدة الخامسة
مكارم األخالق

مهمتك :

الصف

الثالث ابتدائي

معلمة

هـ

الهدف

د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية

ع

معايير
ومحكات
النجاح

أنت  :معلمة متميز .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

• تنفيذ رسم القصة والملصق .
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

المهمة األدائية :

المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق
الفائدة والمتعة للقارئ .

ا

تتمثل مهمتك في :

 -1قصة

عن نشيد كتاب هللا أحيانا ً ( -ال) الشمسية (ال) القمرية -

التنوين  -المدود  -عمر رضي هللا عنه واألسرة الفقيرة  -كل درهم
بعشرة
 -2عمل مطوية عن نشيد كتاب هللا أحيانا ً  -ال) الشمسية (ال) القمرية
 التنوين  -المدود  -عمر رضي هللا عنه واألسرة الفقيرة  -كل درهمبعشرة

جدول تنظيم التدريس
المكون ( الموضوع )
المكون ( الموضوع )

14 / /هـ

❖ المدخل والتمهيد .

14 / /هـ

❖ عرض األفكار الباقية واألسئلة
األساسية.
❖ تقسيم المجموعات وتوزيع جدول
التعلم ومناقشة في مفردات وخبرات
الوحدة.

❖

اليوم

التاريخ

14 / /هـ
14 / /هـ

❖ توزيع البروشور ومناقشته.

14 / /هـ

نشيد كتاب هللا أحيانا ً (-ال) الشمسية (ال) القمرية -
التنوين  -المدود  -عمر رضي هللا عنه
واألسرة الفقيرة  -كل درهم بعشرة

14 / /هـ

❖ خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية

14 / /هـ

❖ مسابقة المجموعات والفصول.

14 / /هـ

❖ اختبار وتقويم ذاتي .

14 / /هـ

خاتمة الوحدة ( عمل ملصق– -
قصة)

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

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
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
تخطيط 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

