لغتي الخالدة
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس
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تمكييييلع يدة لييييية يي يييياللا بييييع هاييييط يدسلدكييييا رفةتهييييل مييييلبسا د ييييت هل رت يييي بلتهل رت ملييييا ل كييييا
رخشلته بع قتكهل.
تزرييييييي يدسلدكيييييا بيييييلداك يئ ريدمةيييييلى يدمااميييييا د يييي هل ئتيييييي تتييييية بل يييي يدةلليييييا ر يدمكيييييل ي ل يييييلا دت لبيييييا
ريدةت م.
تش يق يدسلدكا دتك ث عع يدمة با رتة ييهل يدتألل ريدتتكع يدةتمع.
ت ملا يد يىيئ يدة تلا ريدمهلىيئ يدماتتاا ديى يدسلدكا رتةهيهل بلدت فله ريدتهذيب.
ت بليييييا يدسلدكيييييا عتيييييي يد ليييييلة ييفتملعليييييا يي ييييياللا يدتيييييع ي ييييي هل ييخيييييل ريدتةيييييلر رت ييييييي يدتكةيييييا رت ميييييل
يدم ؤردلا.
تيىيب يدسلدكا عتي خيلا لجتمةهل ررط هل رت ملا ىرح يد ح رييخاص د ية أل هل.
ئاز هما يدسلدكا ي تةل ة ألجل ألتهل يدم تما يدتع ت تمع إدلهل ري تئ ل يد ل بع ط يق يدةزة ريدمجي.
تة يي يدسلدكا ييهتالع ب قتهل بع يد ي ة يدمالية ري ت ملى ب يغهل بع ي عمل يد لبةا ديي هل رلجتمةهل.
ت يا رعع يدسلدكا دتة ب يى هل لف ت يفه ييشلعلئ يدمضتتا ريدمذيهب يدهييلا ر يدمكل يديخلتا.

• إعيي يدسلدكا دمل يتع هذ يدم ئتا لع ل يئل يد للة.

هللا رت يييي ي

يدت ل عع يداسأ رئاظ يد تة لع يدزدل رتك يع عل يئ دغ يا تلما .
-1
 -2تة يي يدسلدكلئ عتي ق ة يدمائظا ريدتاكل يدم س ع يدم تب .
 -3ت بلا لتكا يي ت كلط ريد كة ريدتةتلل رغل ذدك لع يدا ياي يدة تلا يدتع تة عتلهل يتكلع أ ت ب
 -4يي ت ي بع ىي ا يد يعي .
 -5يي تةلها بلد يعي عتي بهة يدكام عتي رفهه يد لح بمل ي لعي عتي ي تلةلب يدمةلهع ب عا .
 -6إ لب يدسلدكلئ يد يىة عتي ي تةمل يد يعي بع يدم يقف يدتغ يا يدماتتاا.
 -7ش ذ يدة ر ل يدذرق رت ملا ث رة يدسلدكا يدتغ يا .
ل ل رتؤ ي يدمةلهع أ ي ئ ل .
 -8أ تكت ب يدسلدكا يد يىة عتي يد ي ة يدجه ىيا ب لث ت سق يدكتملئ هس ل
 -9أ تكت ب يدسلدكا يد يىة عتي يد ي ة يد للتا ب عا ل ل كا لع بهة ي بكلى يد ال ا ريدا علا .
 -10ت ملا يد يىيئ عتي يي تملع يدجلي ب لث ت تسلع يدسلدكا ت لز ييهتكل بلمل مع .
 -11ت ملا للل يدسلدكا إدي يد ي ة رييطاع لع خا يد ي ة يد ة .
 -12ي ت لب ث رة دغ يا لع خا يدتة عتي تملئ فييية .
 -13يد يىة عتي ئاظ يد ص .
 -14يد يىة عتي بهة يد ص رتذرقه ري تا يج يد ى ري خلتا بمل يت ل ب لع يدم ئتا .
 -15يد يىة عتي إبيي ىأيه بع بةض يدم يقف .
يدكتلبا يد تلما ر عا يد ة يد لح دتكتملئ يدتع ي تلج إدلهل بع يدتةكل يدكتلبع .
 -16تةتلة يدسلدكا أ
 -17ت ملا بةض ييتجلهلئ ديى يدسلدكلئ ل ل قا ييهتكل رق ة يدمائظا ريدة ليا بلد ظلم ريد ظلبا رإفل ة يداط رئ ع
ي تةمل عاللئ يدت قلة.

 -18زيل ة ث رة يدسلدكا يدتغ يا رت ملا يدمةت للئ ريداك يئ ريد لبا بمل يشتمل عتله لع ل م علتهل لع ب
ريد لبا ريدةت م
 -19ئاظ يدت يث يدكش ي ر ه دا ه ل يدمةلى ييه لهلا لع فلل إدي فلل .
 -20تت يث يدسلدكا بج أة رث ا أللم يآلخ يع .
 -21ت ملا قيىة يد يى رييت ل بلع يد لس ريدتالطب لةهة .
 -22تتمكع لع يدتةكل عع أبكلى رأئل ل ه .
 -23تكت ب آ يب يد ييث ربال ا ئ ع يي تملع ريئت يم يآلخ يع .
ل ل.
 -24ت تسلع ت تلب ي بكلى ت تلكل
 -25تتك دييه يد يىة عتي يدكتلبا بلمل تتستكه يد للة يدل للا .
 -26ت مع قيىتهل عتي يدتاكل يدم ظة بع ئيي هل ر تلبتهل .
 -27ت ظف ث رتهل يدتاظلا بع ل م علئ يدتةكل .
 -28ت تسلع تتالص ي بكلى يد ال ا بع هص لةلع .
 -29تملل إدي يد ي ة رييطاع ي ت لب يدمهلىيئ يدكتلبلا ريدشاهلا .
 -30تكت ب يد يىة عتي بع ييد ل .
 -31تسكق لل تةتمه لع يد يعي يد يا رييلاالا بع يدتةكل

ي ب

معلومات عن املعلمة:
❖ املؤهل:
❖ التخصص:
❖ الصفوف اليت تدرسها:
❖ مواد التدريس:
❖ أسم املدرسة:
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ت قلع يدمةتما

ت قلع يدميي ة

توزيع منهج مادة لغتي الثالث متوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/5هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/2هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/9هـ

5
6
7

األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/3هـ
الخميس 1442/7/0هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/7هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10
11
12
13
14

األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ
األحد 1442/8/22هـ
األحد 1442/8/29هـ
األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/8/2هـ
الخميس 1442/8/9هـ
الخميس 1442/8/6هـ
الخميس 1442/9/3هـ
الخميس 1442/9/0هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/7هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/هـ
األحد 1442/10/1هـ

الخميس 1442/10/هـ
الخميس 1442/10/2هـ

الدروس

يدميخل – يدتجلىة  -هص يي تملع  -أق أ رأبهة ( يي ام ريد بل )
( يي ام ريد بل ) أهمع دغتع  ( -يي ام ريد بل ) أبك  -يق أ ( يي ام
ريد بل )
ي تل يتلجلا يد ي ة -تتالص ل م ع يدكسلدا  -ع ة يي ام إدي يدةمل
يدت تلل ي بع (علطل لت ي ل ) -أهمع دغتع ( علطل لت ي ل )  -يد ة
ييلااع
يد ة يدكتلبع  -ي مل يدزلل ريدمكل  -أ ت ب يي ت ل
يد ةت  -ي تل يتلجلا يدكتلبا  -بع تلبا يدم ل
ي تل يتلجلا لهلىة يدت يث  -ي ت لب يدمهلىيئ  -ليخل يد ئية يدالل ا
هص يدتيخلع  -هص يي تملع تج بتع لع يدمايىيئ  -يدام ىفط لع
عمل يدشلسل
أهمع دغتع ( يدام ىفط )  -أفلب ( يدام ىفط )  -أبك ( يدام
ىفط)
ي تل يتلجلا ق ي ة  -لع يكلبح يدمايىيئ  -هص يدة لى يدييلع
هص يدة لى يدييلع (أبهة)  -يد ة ييلااع  -يد ة يدكتلبع
ي ة يآلدا  -أ ت ب يدتةجب  -يدةسف
ي تل يتلجلا تلبا  -يداع يدكتلبع -تاسلط تلبا ل م ع
لهلىة يدت يث  -شكلب ل ريدمايىيئ  -ليخل يد ئية
قلما يدمةت للئ  -هص يي تملع  -يدض يبط يدش علا  ( -أهمع دغتع ) ( -
أفلب رأبك )  -ي تل يتلجلا ق ي ة
مراجعة
االختبارات

مالحظات

الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما فضل العمل في اإلسالم؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى ...................
نشاط رقم ( )
الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ

الصف3 :م ف2

قراءة نص من مرجع صحيح
المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

أهداف المكون

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم
النبوية
التقويم النهائي

عرض صور

عرض فيلم تعليمي
التقويم

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون

• أن تنفذ الطالبة المطلوب بعد قراءة النص قراءة
معبرة.
• أن تصنف الطالبة الكلمات التّالية وفق الجدول
ال ُمعطى.
• أن تعبر الطالبة عن مضمون العبارة التّالية
باستخدام أسلوب االستثناء.

استراتيجيات التدريس والتعلم
النشط

المادة :لغتي الخالدة

الموضوع :مدخل الوحدةَ :قضَايَا العَ َمل

• أهيء الطالبات للنص من خالل مطالبتهن بالقراءة
الصامتة له ،ثم تنفيذ المطلوب بعد القراءة الصامتة له،
أتابع ادائهن وأراقبهن ،ثم أشيد المجتهدة وأنبه الخاملة • نفذي المطلوب بعد قراءة النص قراءة
معبرة.
للتفاعل بشكل أفضل.
ّ
• أترك الطالبات لفترة قصيرة من الوقت يتأملن النص بعد • صنفي الكلمات التالية وفق الجدول ال ُمعطى.
عرضه عليهن من خالل جهاز عرض مناسب ،أطلب
• عبري عن مضمون العبارة التّالية باستخدام
منهن تصنيف الكلمات إلى صنفين حسب الجدول ثم
أسلوب االستثناء.
تحديد الكلمة التي صيغت من المصدر األصلي للفعل.
• أكلف الطالبات بكتابة جمل تحوي مضمون ما تمت
قراءته في النشاط يتوافر فيها أركان االستثناء.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك
الطاولة الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
 .1عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
 .2التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
 .3التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
التطبيقات والواجبات اإلضافية
متابعة حل أنشطة الكتاب

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

اسم المعلمة............................................. /

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ه ا َ ُ ُ
ّ ا ُ اَ ُ ْ ا
اَّلل اوب اركاته
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  +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
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األهىل
البنك
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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
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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

