لغتي الخالدة
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد
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تمكيييييع العقيييييدة ايسييييامية بييييي ناييييط الطالبيييية وجعلهييييا ضييييابطة لسييييلوكها وتصييييرباتها وتنمييييية محبيييية
هللا وتقواه وخشيته بي قلبها.
تزويييييييد الطالبيييييية بييييييالخبرا والمعييييييارف المالميييييية لسيييييينها حتييييي تلييييييم با صييييييو العاميييييية و المبيييييياد
ا ساسية للثقابة والعلوم.
تشويق الطالبة للبحث عع المعربة وتعويدها التأم والتتبع العلمي.
تنمية القدرا العقلية والمهارا المختلاة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تربييييية الطالبييييية عليييي الحيييييياة اتجتماعيييييية ايسيييييامية التييييي يسيييييودها ايخيييييا والتعييييياوع وتقيييييدير التبعييييية
وتح ّم المسؤولية.
تدريب الطالبة عل خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح وايخاص لوتة أمرها.
حاييييز هميييية الطالبيييية تسييييتعادة أمجيييياد أمتهييييا المسييييلمة التييييي تنتمييييي ليهييييا واسييييتلناف السييييير بييييي طريييييق
العزة والمجد.
تعويييييد الطالبيييية اتنتايييياا بوقتهييييا بييييي القييييرا ة المايييييدة واسييييتثمار برا هييييا بييييي ا عمييييا النابعيييية لييييدينها
ومجتمعها.
تقويييييية وعيييييي الطالبييييية لتعيييييرف بقيييييدر سييييينها كييييييف تواجيييييه ايشييييياعا المضيييييللة والميييييذاهب الهدامييييية و
المباد الدخيلة.

• عداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة مع مراح الحياة.

 -1صوع اللساع عع الخطأ وحاظ القلم مع الزل وتكويع عادا لغوية سليمة .
 -2تعويد الطالبا عل قوة الماحظة والتاكير المنطقي المرتب .
 -3تربية ملكة اتستنباط والحكم والتعلي و ير ذلك مع الاوالد العقلية التي تعود عليها تتباا أسلوب
 -4اتستقرا بي دراسة القواعد .
 -5اتستعانة بالقواعد عل بهم الكام عل وجهه الصحيح بما يساعد عل استيعاب المعاني بسرعة .
 -6كساب الطالبا القدرة عل استعما القواعد بي المواقف اللغوية المختلاة.
 -7شحذ العقو وصق الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
 -8أع تكتسب الطالبة القدرة عل القرا ة الجهورية بحيث تنطق الكلما نطقا صحيحا وتؤدي المعاني
أدا حسنا .
 -9أع تكتسب الطالبة القدرة عل القرا ة الصامتة بسرعة مناسبة مع بهم ا بكار الرليسة والارعية .
 -10تنمية القدرا عل اتستماا الجيد بحيث تستطيع الطالبة تركيز اتنتباه بيما سمع .
 -11تنمية مي الطالبة ل القرا ة واتطاا مع خا القرا ة الحرة .
 -12اكتساب ثروة لغوية مع خا التعرف عل كلما جديدة .
 -13القدرة عل حاظ النصوص .
 -14القدرة عل بهم النص وتذوقه واستخراج الصور وا خيلة بما يتناسب مع المرحلة .
 -15القدرة عل بدا رأيه بي بعض المواقف .
 -16تعليم الطالبة أصو الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلما التي يحتاج ليها بي التعبير
الكتابي .
 -17تنمية بعض اتتجاها لدى الطالبا مث دقة اتنتباه وقوة الماحظة والعناية بالنظام والنظابة
و جادة الخط وحسع استعما عاما الترقيم.
 -18زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلوما والخبرا والثقابة بما يشتم عليه مع موضوعاتها
مع بنوع ا دب والثقابة والعلوم
 -19حاظ التراث البشري وسهولة نق المعارف اينسانية مع جي ل جي .

 -20تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخريع .
 -21تنمية قدرة الحوار واتتصا بيع الناط والتخاطب معهم .
 -22تتمكع مع التعبير عع أبكاره وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسع اتستماا واحترام اآلخريع .
 -24تستطيع ترتيب ا بكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوع لديه القدرة عل الكتابة بيما تتطلبه الحياة اليومية .
 -26تنمي قدرتها عل التاكير المنظم بي حديثها وكتابتها .
 -27توظف ثروتها اللاظية بي موضوعا التعبير .
 -28تستطيع تلخيص ا بكار الرليسة بي نص معيع .
 -29تمي ل القرا ة واتطاا تكتساب المهارا الكتابية والشاهية .
 -30تكتسب القدرة عل بع ايلقا .
 -31تطبق ما تعلمه مع القواعد النحوية وايمالية بي التعبير

معلوما عع المعلمة:
 المؤه :
 التخصص:
 الصاوف التي تدرسها:
 مواد التدريط:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرط

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة لغتي الثالث متوسط
التاريخ

ا سبوا

مع

ل

1

ا حد 1442/6/4هي

الخميط 1442/6/8هي

2

ا حد 1442/6/11هي

الخميط 1442/6/5هي

3

ا حد 1442/6/18هي

الخميط 1442/6/2هي

4

ا حد 1442/6/25هي

الخميط 1442/6/9هي

5
6
7

ا حد 1442/7/2هي
ا حد 1442/7/9هي
ا حد 1442/7/16هي

الخميط 1442/7/6هي
الخميط 1442/7/3هي
الخميط 1442/7/0هي

8

ا حد 1442/7/23هي

الخميط 1442/7/7هي

9
10
11
12
13
14

ا
ا
ا
ا
ا
ا

حد 1442/8/1هي
حد 1442/8/8هي
حد 1442/8/15هي
حد 1442/8/22هي
حد 1442/8/29هي
حد 1442/9/6هي

الخميط 1442/8/5هي
الخميط 1442/8/2هي
الخميط 1442/8/9هي
الخميط 1442/8/6هي
الخميط 1442/9/3هي
الخميط 1442/9/0هي

15

ا حد 1442/9/13هي

الخميط 1442/9/7هي

16

الثاثا 1442/10/هي

18-17

ا حد 1442/10/1هي

الخميط 1442/10/هي
الخميط
1442/10/2هي

الدروط

المدخ – التجارة  -نص اتستماا  -أقرأ وأبهم ( ايسام والربا )
( ايسام والربا ) أنمي لغتي  ( -ايسام والربا ) أبكر
 اقرأ ( ايسام والربا )استيراتيجية القرا ة -تلخيص موضوا البطالة  -دعوة ايسام ل العم
التحلي ا دبي (عاط متواك )
 أنمي لغتي ( عاط متواك )  -الرسم ايماليالرسم الكتابي  -اسما الزماع والمكاع  -أسلوب اتستثنا
النع  -استيراتيجية الكتابة  -بع كتابة المقا
استيراتيجية مهارة التحدث  -اكتساب المهارا  -مدخ الوحدة الخامسة
نص التدخيع  -نص اتستماا تجربتي مع المخدرا
 الخمر رجط مع عم الشيطاعأنمي لغتي ( الخمر رجط )  -أجيب ( الخمر رجط )  -أبكر ( الخمر رجط)
استيراتيجية قرا ة  -مع يكابح المخدرا  -نص العقار الدامي
نص العقار الدامي (أبهم)  -الرسم ايمالي  -الرسم الكتابي
اسم اآللة  -أسلوب التعجب  -العطف
استيراتيجية كتابة  -الاع الكتابي -تخطيط كتابة موضوا
مهارة التحدث  -شبابنا والمخدرا  -مدخ الوحدة
قيمة المعلوما  -نص اتستماا  -الضوابط الشرعية  ( -أنمي لغتي )
 ( أجيب وأبكر )  -استيراتيجية قرا ةمراجعة
اتختبارا

ماحظا

المادة  -الصف
التهيلة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسال التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

مدخ الوحدة :قَضَايَا العَ َم

لغتي  3م
ما بض العم بي ايسام؟
❑أوراق نشاط
❑شرالح لكترونية
❑عرض مرلي
❑سبورة ذكية
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والاليع
 تعلم تعاوني ❑تاكير ناقد (ابداعي) ❑استقصا ❑عصف ذهني ❑التواص اللغوي التقويم البنالي ❑اتكتشاف المباشر ❑أخرى:
...........................
موضوا الدرط

نواتج التعلم المخطط لها (ا هداف)

أهيئ الطالبا للدرط بشرح ا بكار العامة التي تشتم عليها الوحدة ثم أقرأ عليهع نص (بض
التجارة) قر ة معبرة وأكلف الطالبا كتابة ما تحته خط مع مراعاة محاكاة رسمه وأكلاهع بكتابة
كلما تد عل الجادة مع يضاح ماهوم الجادة عع الشعور بحاجة الطالبا لذلك وأوجههع
لتصنيف الكلما ل صنايع حسب الجدو ثم تحديد الكلمة التي صيغ مع المصدر ا صلي للاع
أترك الطالبا لاترة قصيرة مع الوق يتأملع النص بعد عرضه عليهع مع خا جهاز عرض
مناسب أطلب منهع تصنيف الكلما ل صنايع حسب الجدو ثم تحديد الكلمة التي صيغ مع
المصدر ا صلي للاع .
أكلف حدى الطالبا المجتهدا قرا ة العبارة قرا ة جهرية صحيحة خالية مع ا خطا ثم
سؤا الطالبا عع أركاع اتستثنا أكلف الطالبا كتابة جم تحوي مضموع ما تم قرا ته بي
النشاط يتوابر بيها أركاع اتستثنا
أوجه الطالبا ليتأملع الرسم الكاريكاتوري وأكلف الطالبا وصف ما يشاهدنه بي الرسم بك
تااصيله دوع تعليق و بدا وجهة نظرهع حو مضموع الرسم يتم تقديم تغذية راجعة حو أهمية عم
شباب الوطع يحالهم مح العمالة التي تؤثر سلبا ً بي اتقتصاد الوطني.
أوزا عل الطالبا ورقة العم ثم أساعدهع بي ايجابة عل ا سللة التي تتضمنها الورقة مع
خا قرا تها عليهع ثم أقوم بمتابعة الطالبا خا جاباتهع وأعزز الطالبا الاتي يحصلع عل
أبض الحلو .
الرجوا ل مصادر البحث وجمع معلوما

معلومة ثرالية

ثرالية عع الدرط

الواجبا المنزلية

أح أسللة تقويم الدرط وا نشطة المصاحبة

أنشطة ملف اينجاز

تنايذ حقيبة اينجاز

أدوا التقويم

⃝

اتختبارا الشاوية ⃝

اتختبارا التحريرية⃝

تقويم ختامي

مراجعة لما سبق دراسته

جرا ا تحقيق النواتج مع المعلمة والمتعلمةة

ناذي المطلوب بعد قرا ة النص قرا ة معبرة.

الخبرا السابقة

نشاط
ثرالي

التقويم

تقويم بنالي

أع تح الطالبة ورقة العم الخاصة
بالدرط.
أن تتيقن الطالبة من قيمة العمل للفرد
والمجتمع.

ا حد

تقويم قبلي

أع تناذ الطالبة المطلوب بعد قرا ة النص قرا ة
معبرة.
أع تصنف الطالبة الكلما ِ الت ّالية وبق الجدو
ال ُمعط .
أع تعبر الطالبة عع مضموع العبارة الت ّالية
باستخدام أسلوب اتستثنا .
أع تتأم الطالبة الرسم الكاريكاتوري التالي
لتنايذ المطلوب.

اليوم
التاريخ
الحصة
الاص

اتثنيع

رابط
تااعلي

صناي الكلما ِ التّالية وبق الجدو
ال ُمعط .

عبري عع مضموع العبارة التّالية
باستخدام أسلوب اتستثنا .

حلي ورقة العم الخاصة بالدرط.
الروابط التااعلية بالكتاب المدرسي
المهارا المستهدبة

❑استماا
الماحظة ⃝

الثاثا

ا ربعا

الخميط

المناقشة ⃝

التدريبا ⃝

ا نشطة ⃝

❑قرا ة
❑تحدث
❑تاكير
الواجبا المنزلية⃝

❑كتابة
أخرى..........

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا ُ اَ ُ
ه اااَ ُ ُ
ا
ْ
اَّلل وبركاته
السَلم عليكم ورحمة ِ
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 +
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
بطافات 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

