لغتي الخالدة
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر1
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تمكييييلع يدة لييييية يي يييياللا بييييع هاييييط يدسلدكييييا رفةتهييييل مييييلبسا د ييييت هل رت ييي بلتهل رت ملييييا ل كييييا
رت يه رخشلته بع قتكهل.
تزريييييي يدسلدكييييا بييييلدرك يل ريدمةييييل ،يدمالمييييا د يي ي هل اتييييئ تتيييية بل يي ي يدةللييييا ر يدمكييييل ي ل ييييلا
دتث لبا ريدةت م.
تش يق يدسلدكا دتك ث عع يدمة با رتة ييهل يدتألل ريدتتكع يدةتمع.
ت ملا يد ي،يل يدة تلا ريدمهل،يل يدمرتتاا ديى يدسلدكا رتةهيهل بلدت فله ريدتهذيب.
ت بليييييا يدسلدكيييييا عتيييييئ يد ليييييلة ييفتملعليييييا يي ييييياللا يدتيييييع ي ييي ي هل ييخيييييل ريدتةيييييلر رت ييييييي يدتكةيييييا
رت ّمل يدم ؤردلا.
تي،يب يدسلدكا عتئ خيلا لجتمةهل ررط هل رت ملا ،رح يد ح رييخاص د ية أل هل.
ااييييز همييييا يدسلدكييييا ي ييييتةل ة ألجييييل ألتهييييل يدم ييييتما يدتييييع ت تمييييع دلهييييل ري ييييت ل يد ييييل بييييع ط يييييق
يدةزة ريدمجي.
تة يييييي يدسلدكييييا ييهتاييييلا ب قتهييييل بييييع يد يييي ي ة يدمالييييية ري ييييتثمل ،ب ي هييييل بييييع ي عمييييل يد لبةييييا ديييييي هل
رلجتمةهل.
ت ييييييا رعيييييع يدسلدكيييييا دتةييي ي ب يييييي ،ييي ي هل ليييييه ت يفيييييه يي يييييلعلل يدم يييييتتا ريدميييييذيهب يدهييليييييا ر
يدمكل يديخلتا.

• عيي يدسلدكا دمل يتع هذه يدم اتا لع ل يال يد للة.

هللا

يدت ل عع يدرسأ رااظ يد تة لع يدزدل رتك يع عل يل دغ يا تلما .
-1
 -2تة يي يدسلدكلل عتئ ق ة يدمااظا ريدتاكل يدم س ع يدم تب .
 -3ت بلا لتكا يي ت كلط ريد كة ريدتةتلل ر ل ذدك لع يدا يلي يدة تلا يدتع تة عتلهل يتكلا أ ت ب
 -4يي ت ي بع ،ي ا يد يعي .
 -5يي تةلها بلد يعي عتئ بهة يدكام عتئ رفهه يد لح بمل ي لعي عتئ ي تلةلب يدمةلهع ب عا .
لب يدسلدكلل يد ي،ة عتئ ي تةمل يد يعي بع يدم يقه يدتغ يا يدمرتتاا.
-6
ذ يدة ر ل يدذرق رت ملا ث رة يدسلدكا يدتغ يا .
-7
ل ل رتؤ ي يدمةلهع
 -8أ تكت ب يدسلدكا يد ي،ة عتئ يد ي ة يدجه ،يا ب لث ت سق يدكتملل هس ل
أ ي ا ل.
 -9أ تكت ب يدسلدكا يد ي،ة عتئ يد ي ة يد للتا ب عا ل ل كا لع بهة ي بكل ،يد لل ا ريدا علا .
 -10ت ملا يد ي،يل عتئ يي تملا يدجلي ب لث ت تسلع يدسلدكا ت لز ييهتكله بلمل مع .
 -11ت ملا للل يدسلدكا دئ يد ي ة رييطاا لع خا يد ي ة يد ة .
 -12ي ت لب ث رة دغ يا لع خا يدتة عتئ تملل فييية .
 -13يد ي،ة عتئ ااظ يد ص .
 -14يد ي،ة عتئ بهة يد ص رتذرقه ري تر يج يد  ،ري خلتا بمل يت ل ب لع يدم اتا .
 -15يد ي،ة عتئ بيي ،أيه بع بةض يدم يقه .
يدكتلبا يد تلما ر عا يد ة يد لح دتكتملل يدتع ي تلج دلهل بع يدتةكل
 -16تةتلة يدسلدكا أ
يدكتلبع .
 -17ت ملا بةض ييتجلهلل ديى يدسلدكلل لثل قا ييهتكله رق ة يدمااظا ريدة ليا بلد ظلم ريد ظلبا ر فل ة
يدرط را ع ي تةمل عاللل يدت قلة.

 -18زيل ة ث رة يدسلدكا يدتغ يا رت ملا يدمةت للل ريدرك يل ريدث لبا بمل يشتمل عتله لع ل م علتهل لع
ي ب ريدث لبا ريدةت م
ب
 -19ااظ يدت يث يدكش ي ر ه دا ه ل يدمةل ،ييه لهلا لع فلل دئ فلل .
 -20تت يث يدسلدكا بج أة رث ا أللم يآلخ يع .
 -21ت ملا قي،ة يد ي ،رييت ل بلع يد لس ريدترلطب لةهة .
 -22تتمكع لع يدتةكل عع أبكل،ه رأال ل ه .
 -23تكت ب آ يب يد ييث ربرل ا ا ع يي تملا ريات يم يآلخ يع .
ل ل.
 -24ت تسلع ت تلب ي بكل ،ت تلكل
 -25تتك دييه يد ي،ة عتئ يدكتلبا بلمل تتستكه يد للة يدل للا .
 -26ت مع قي،تهل عتئ يدتاكل يدم ظة بع اييثهل ر تلبتهل .
 -27ت ظه ث رتهل يدتاظلا بع ل م علل يدتةكل .
 -28ت تسلع تترلص ي بكل ،يد لل ا بع هص لةلع .
 -29تملل دئ يد ي ة رييطاا ي ت لب يدمهل،يل يدكتلبلا ريدشاهلا .
 -30تكت ب يد ي،ة عتئ بع ييد ل .
 -31تسكق لل تةتمه لع يد يعي يد يا رييلاللا بع يدتةكل
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يدميخل – يدتجل،ة  -هص يي تملا  -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 -تترلص ل م ا يدكسلدا  -ع ة يي ام دئ يدةمل
يدت تلل ي بع (علطل لت ي ل )
 أهمع دغتع ( علطل لت ي ل )  -يد ة ييلالعيد ة يدكتلبع  -ي مل يدزلل ريدمكل  -أ ت ب يي تث ل
يد ةت  -ي تل يتلجلا يدكتلبا  -بع تلبا يدم ل
ي تل يتلجلا لهل،ة يدت يث  -ي ت لب يدمهل،يل  -ليخل يد اية يدرلل ا
هص يدتيخلع  -هص يي تملا تج بتع لع يدمري،يل
 يدرم ،فط لع عمل يدشلسلأهمع دغتع ( يدرم ،فط )  -أفلب ( يدرم ،فط )  -أبك ( يدرم ،فط)
ي تل يتلجلا ق ي ة  -لع يكلبح يدمري،يل  -هص يدة ل ،يدييلع
هص يدة ل ،يدييلع (أبهة)  -يد ة ييلالع  -يد ة يدكتلبع
ي ة يآلدا  -أ ت ب يدتةجب  -يدةسه
ي تل يتلجلا تلبا  -يداع يدكتلبع -ترسلط تلبا ل م ا
لهل،ة يدت يث  -كلب ل ريدمري،يل  -ليخل يد اية
قلما يدمةت للل  -هص يي تملا  -يد يبط يدش علا  ( -أهمع دغتع )
 ( أفلب رأبك )  -ي تل يتلجلا ق ي ةمراجعة
االختبارات

مالحظات

الحصة

المكون

الهدف

المهارة

األولى

مدخل الوحدة الرابعة
"قضايا العمل"

رفع وعي المتعلمة بالمحتوى
الجديد من خالل التلمحيات حول
قضايا العمل ،قراءة النص قراءة
معبرة ،استخدام الوصف،
استخدام أسلوب االستثناء.
رفع وعي المتعلمة بالمحتوى
الجديد من خالل التلمحيات حول
وصف المشاهدات اليومية ،إبداء
وجهة النظر ،التعرف على
المقال.
االستماع بإحترام للرأي اآلخر
اإلجابة عن أسئلة تفصيلية.

القراءة
والكتابة

الفصل
الثانية

مدخل الوحدة الرابعة
"قضايا العمل"

الثالثة

نص االستماع "صيانة
العقول"

الرابعة

نص الفهم القرائي
"اإلسالم والربا"
نص الفهم القرائي
"اإلسالم والربا"
إستراتيجية القراءة
"التلخيص"

الخامسة
السادسة
السابعة

القراءة الحرة "دعوة
اإلسالم إلى العمل"

الثامنة

نص التحليل اآلدبي
"عاطل متواكل"

الكشف عن معاني الكلمات
الجديدة.
اإلجابة عن أسئلة تفصيلية.
استخدام اإلستراتيجية الرابعة
لزيادة التركيز والفهم (التلخيص)
على فقرات مختلفة.
تطبيق اإلستراتيجية الرابعة
لزيادة التركيز والفهم (التلخيص)
على فقرات مختلفة.
معرفة األديب والمناسبة والجو
العام للنص.

القراءة
والكتابة

االستماع
والتحدث
القراءة

إستراتيجية
التدريس
حل المشكالت

اإلجراءات

أداة التقويم

ص 14

تكليف منزلي

التعلم التعاوني

ص 18

مالحظة

التعلم التعاوني

ص 19

أوراق قياس

التعلم التعاوني

ص 22

أوراق قياس

حل المشكالت

ص 23

تكليف منزلي

مهارة تفكير

ص 32

أوراق قياس

التنمية
القرائية

التعلم التعاوني

ص 42

تكليف منزلي

القراءة

التعلم التعاوني

ص 48

أوراق قياس

القراءة
والكتابة
التنمية
القرائية

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 +
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
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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

