لغتى
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط

• 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 هللا 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 تكتسب المتعلم رصيدا ً وافرا ً من اللفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية الفصيحة يمكنه من تَفَ ُّهم القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث اإلسالمي
ومستجدات الحياة العصرية.
مكنَه من إنتاج خطاب يتصف بالدقة والطالقة
أن تكتسب قدرة لغوية :تعينه على تَفَ ُّهم األحداث اللغوية التي يتعرض لها وتحليلها وتقويمها وت ُ ِّ
والجودة.
أن تتمكن من المهارات واإلستراتيجيات والعمليات األساسية لكل من :االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.
أن تتطابق خطابه اللغوي مع اللغة العربية الفصحى :ألفاظا ً وتراكيبا ً وضبطا ً إعرابيا ً ورسما ً إمالئياً.
أن تستخدم 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
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة لغتي ثالث ابتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3
4

األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

مالحظات

الدروس

أتعلم الخط
أنجز مشروعي

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

الدرس الثاني  :كل درهم بعشرة

& التقويم التجميعي

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

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

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

الدرس الثاني  :ما أجمل العمل!
التقويم التجميعي

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

نشطات التهيئة
أنجز مشروعي
نص االستماع
النشيد ( العلم والعلماء )
الدرس االول :أبو الكيمياء جابر بن حيان

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

الدرس الثاني  :أمير األطباء أبو بكر الرازي
التقويم التجميعي

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

أنجز مشروعي
نشطات التهيئة
النشيد ( أماام البحر )
نص االستماع
الدرس األول  :األحياء البحرية
الدرس الثاني  :نظافة البحار

التقويم التجميعي
مراجعة عامة
االختبارات

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

الثالث االبتدائى

موضوع الدرس

التقويم التشخيصي

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

األحد

األربعاء

الثالثاء

الخميس

فرقي بين ال الشمسية و ال القمرية؟
❑أوراق نشاط
❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى:
...........................

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

صنفي الكلمات التالية بوضعها في المكان المناسب .

أستهل الدرس بمراجعة سريعة على ما ورد في الدرس السابق لكي يستطعوا التالميذ أن
تتواصلن بما يتم عرضه في هذا الدرس وما تم عرضه في الدرس السابق ثم أقوم معهم
بتوضيح ما هو مطلوب من النشاط وأساعدهم في التوصل إلى الحلول الممكنة لذلك.

أن تكمل التلميذة الكلمات التالية بالحرف
المناسب مما بين القوسين

أشرح للتالميذ فكرة التدريب بشكل مبسط ومختصر وذلك من خالل شرح وتفسير
مضمون النشاط ثم أقوم بقراءة كل كلمة منه وأشرك جميع التالميذ في الوصول إلى
اإلجابات الممكنة لذلك.

أن ترتب التلميذة الكلمات التالية لتكوين
جملة مفيدة

أن تجب التلميذة عن االسئلة حسب
المطلوب.

أقوم باالستعانة بمجموعة من الشرائح التعليمية التي تقدم من خالل جهاز البروجيكتور
أعرض من خاللها النشاط حيث أقوم خالل عرض بشرح ما هو مطلوب من النشاط
وأطلب من التالميذ المشاركة فيما بينهم للتوصل إلى الحلول الممكنة للنشاط.

الخبرات السابقة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
⃝

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

رتبي الكلمات التالية لتكوين جملة مفيدة

تقو
يم
ختا
مي

مراجعة على ما سبق

أقوم بتوزيع ورقة العمل على التالميذ ثم أساعدهم في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهم ثم أقوم بمتابعة التالميذ خالل إجاباتهم وأعزز التالميذ
اللذين يحصلوا على أفضل الحلول

أكملي الكلمات التالية بالحرف المناسب
مما بين القوسين

تقويم بنائي

أعرض على التالميذ داخل حجرة المصادر المتعددة عرض بوربوينت من خالل جهاز
الحاسب اآللي أقدم من خالله عرض لمضمون النشاط وبعد اإلنتهاء من العرض أطلب
من التالميذ التعاون فيما بينهم لإلجابة عن النشاط من خالل ما فهموا.

أن سكمل التلميذة خريطة المفرادات .

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

أن تصنف التلميذة الكلمات التالية
بوضعها في المكان المناسب .

إجراءات تحقيق النواتج من المعلم والمتعلم

التقويم

رابط تفاعلي

أجيبي عن االسئلة حسب المطلوب
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

المهارات المستهدفة

❑استماع
التدريبات ⃝

❑تحدث

األنشطة ⃝

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

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

