لغتي الخالدة
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر 2
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تمكيييييع الةقيييييدة ايسييييامية بييييي هاييييط الطالبيييية وفةلهييييا ضييييابطة لسييييلوكها وتصييييرباتها وتهمييييية محبيييية
هللا وتقواه وخشيته بي قلبها.
تزويييييييد الطالبيييييية بييييييالخبرا والمةييييييارف المالميييييية لسييييييهها حتييييي تلييييي با صييييييو الةاميييييية و المبيييييياد
ا ساسية للثقابة والةلو .
تشويق الطالبة للبحث عع المةربة وتةويدها التأم والتتبع الةلمي.
تهمية القدرا الةقلية والمهارا المختلاة لدى الطالبة وتةهدها بالتوفيه والتهذيب.
تربييييية الطالبييييية عليييي الحيييييياة اتفتماعيييييية ايسيييييامية التييييي يسيييييودها ايخيييييا والتةييييياوع وتقيييييدير التبةييييية
وتح ّم المسؤولية.
تدريب الطالبة عل خدمة مفتمةها ووطهها وتهمية روح الهصح وايخاص لوتة أمرها.
حاييييز هميييية الطالبيييية تسييييتةادة أمفيييياد أمتهييييا المسييييلمة التييييي تهتمييييي ليهييييا واسييييتلهاف السييييير بييييي طريييييق
الةزة والمفد.
تةويييييد الطالبيييية اتهتايييياا بوقتهييييا بييييي القييييرا ة المايييييدة واسييييتثمار برا هييييا بييييي ا عمييييا الهابةيييية لييييديهها
ومفتمةها.
تقويييييية وعيييييي الطالبييييية لتةيييييرف بقيييييدر سيييييهها كييييييف توافيييييه ايشييييياعا المضيييييللة والميييييذاهب الهدامييييية و
المباد الدخيلة.

• عداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة مع مراح الحياة.

 -1صوع اللساع عع الخطأ وحاظ القل مع الزل وتكويع عادا لغوية سليمة .
 -2تةويد الطالبا عل قوة الماحظة والتاكير المهطقي المرتب .
 -3تربية ملكة اتستهباط والحك والتةلي و ير ذلك مع الاوالد الةقلية التي تةود عليها تتباا أسلوب
 -4اتستقرا بي دراسة القواعد .
 -5اتستةاهة بالقواعد عل به الكا عل وفهه الصحيح بما يساعد عل استيةاب المةاهي بسرعة .
 -6كساب الطالبا القدرة عل استةما القواعد بي المواقف اللغوية المختلاة.
 -7شحذ الةقو وصق الذوق وتهمية ثروة الطالبة اللغوية .
 -8أع تكتسب الطالبة القدرة عل القرا ة الفهورية بحيث تهطق الكلما هطقا صحيحا وتؤدي المةاهي
أدا حسها .
 -9أع تكتسب الطالبة القدرة عل القرا ة الصامتة بسرعة مهاسبة مع به ا بكار الرليسة والارعية .
 -10تهمية القدرا عل اتستماا الفيد بحيث تستطيع الطالبة تركيز اتهتباه بيما سمع .
 -11تهمية مي الطالبة ل القرا ة واتطاا مع خا القرا ة الحرة .
 -12اكتساب ثروة لغوية مع خا التةرف عل كلما فديدة .
 -13القدرة عل حاظ الهصوص .
 -14القدرة عل به الهص وتذوقه واستخراج الصور وا خيلة بما يتهاسب مع المرحلة .
 -15القدرة عل بدا رأيه بي بةض المواقف .
 -16تةلي الطالبة أصو الكتابة السليمة وسرعة الرس الصحيح للكلما التي يحتاج ليها بي التةبير
الكتابي .
 -17تهمية بةض اتتفاها لدى الطالبا مث دقة اتهتباه وقوة الماحظة والةهاية بالهظا والهظابة
و فادة الخط وحسع استةما عاما الترقي .

 -18زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتهمية المةلوما والخبرا والثقابة بما يشتم عليه مع موضوعاتها
مع بهوع ا دب والثقابة والةلو
 -19حاظ التراث البشري وسهولة هق المةارف ايهساهية مع في ل في .
 -20تتحدث الطالبة بفرأة وثقة أما اآلخريع .
 -21تهمية قدرة الحوار واتتصا بيع الهاط والتخاطب مةه .
 -22تتمكع مع التةبير عع أبكاره وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسع اتستماا واحترا اآلخريع .
 -24تستطيع ترتيب ا بكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوع لديه القدرة عل الكتابة بيما تتطلبه الحياة اليومية .
 -26تهمي قدرتها عل التاكير المهظ بي حديثها وكتابتها .
 -27توظف ثروتها اللاظية بي موضوعا التةبير .
 -28تستطيع تلخيص ا بكار الرليسة بي هص مةيع .
 -29تمي ل القرا ة واتطاا تكتساب المهارا الكتابية والشاهية .
 -30تكتسب القدرة عل بع ايلقا .
 -31تطبق ما تةلمه مع القواعد الهحوية وايمالية بي التةبير

مةلوما عع المةلمة:
❖ المؤه :
❖ التخصص:
❖ الصاوف التي تدرسها:
❖ مواد التدريط:
❖ أس المدرسة:
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التاريخ

توقيع المةلمة

توقيع المديرة

توزيع مههج 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

ا حد 1442/7/2هي
ا حد 1442/7/9هي

الخميط 1442/7/6هي
الخميط 1442/7/3هي

7

ا حد 1442/7/16هي

الخميط 1442/7/0هي

8

ا حد 1442/7/23هي

الخميط 1442/7/7هي

9

ا حد 1442/8/1هي

الخميط 1442/8/5هي

10
11
12
13
14

ا
ا
ا
ا
ا

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

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 – التفارة  -هص اتستماا  -أقرأ وأبه ( ايسا والربا )
( ايسا والربا ) أهمي لغتي  ( -ايسا والربا ) أبكر
 اقرأ ( ايسا والربا )استيراتيفية القرا ة -تلخيص موضوا البطالة  -دعوة ايسا ل
الةم
التحلي ا دبي (عاط متواك ) -أهمي لغتي ( عاط متواك )
 الرس ايماليالرس الكتابي  -اسما الزماع والمكاع  -أسلوب اتستثها
الهة  -استيراتيفية الكتابة  -بع كتابة المقا
استيراتيفية مهارة التحدث  -اكتساب المهارا
 مدخ الوحدة الخامسةهص التدخيع  -هص اتستماا تفربتي مع المخدرا  -الخمر رفط
مع عم الشيطاع
أهمي لغتي ( الخمر رفط )  -أفيب ( الخمر رفط )
 أبكر ( الخمر رفط)استيراتيفية قرا ة  -مع يكابح المخدرا  -هص الةقار الدامي
هص الةقار الدامي (أبه )  -الرس ايمالي  -الرس الكتابي
اس اآللة  -أسلوب التةفب  -الةطف
استيراتيفية كتابة  -الاع الكتابي -تخطيط كتابة موضوا
مهارة التحدث  -شبابها والمخدرا  -مدخ الوحدة
قيمة المةلوما  -هص اتستماا  -الضوابط الشرعية  ( -أهمي لغتي )
 ( أفيب وأبكر )  -استيراتيفية قرا ةمرافةة
اتختبارا

ماحظا

ا سبوا

الهدف

عدد
الحصص

ا حد

مةايدة الطالبا

توزيع الكتب الدراسية

حصة

ا ثهيع

مةايدة الطالبا

توزيع الكتب الدراسية

حصة

اليو والتاريخ

الحصة الاص

المكوع

ستراتيفية التدريط

ا سبوا ا و مع (  ) /ل ( ) /

الثاثا

مرافةة عامة

مرافةة بةض المهارا
التي سبق دراستها

حصتاع

تةل تةاوهي – مهارة
تاكير – ح المشكا
– الحوار والمهاقشة

ا ربةا

مرافةة عامة

مرافةة بةض المهارا
التي سبق دراستها

حصتاع

تةل تةاوهي – مهارة
تاكير – ح المشكا
– الحوار والمهاقشة

الخميط

مرافةة عامة

مرافةة بةض المهارا
التي سبق دراستها

حصتاع

تةل تةاوهي – مهارة
تاكير – ح المشكا
– الحوار والمهاقشة

ايفرا ا
وا هشطة

أداة
التقوي

الماحظة –
أوراق
مهاقشة شاهية
قياط –
مهاقشة
تكليف
حوارية
مهزلي
الماحظة –
أوراق
مهاقشة شاهية
قياط –
مهاقشة
تكليف
حوارية
مهزلي
الماحظة –
أوراق
مهاقشة شاهية
قياط –
مهاقشة
تكليف
حوارية
مهزلي

توقيع
المديرة

ا سبوا الثاهي مع (  ) /ل ( ) /

ربع وعي الطالبة بالمحتوى
الفديد مع خا التلمحيا
حو قضايا الةم قرا ة
الهص قرا ة مةبرة استخدا
الوصف استخدا اسلوب
اتستثها .

حصتاع

طريقة المهاقشة –
طريقة اتستقرا –
طريقة الحوار

ص 14

ا ثهيع

هص اتستماا
"صياهة الةقو "

اتستماا بإحترا للرأي اآلخر
ايفابة عع أسللة تاصيلية.

حصة

طريقة المهاقشة –
طريقة اتستقرا –
طريقة الحوار

ص 19

الثاثا

هص الاه القرالي
"ايسا والربا"

الكشف عع مةاهي الكلما
الفديدة  -ايفابة عع أسللة
تاصيلية.

حصتاع

تةل تةاوهي – مهارة
تاكير – ح المشكا
– الحوار والمهاقشة

ص 22

ا ربةا

ستراتيفية القرا ة
"التلخيص" -
القرا ة الحرة
"دعوة ايسا ل
الةم "

الخميط

هص التحلي اآلدبي
"عاط متواك "

ا حد

مدخ الوحدة
الرابةة "قضايا
الةم "

الماحظة –
أوراق
قياط –
تكليف
مهزلي
الماحظة –
أوراق
قياط –
تكليف
مهزلي
الماحظة –
أوراق
قياط –
تكليف
مهزلي

استخدا ايستراتيفية الرابةة
لزيادة التركيز والاه
(التلخيص) عل بقرا
مختلاة  -تطبيق
ايستراتيفية الرابةة لزيادة
التركيز والاه (التلخيص)
عل بقرا مختلاة.

حصتاع

تةل تةاوهي – مهارة
تاكير – ح المشكا
– الحوار والمهاقشة

ص  - 32ص
42

الماحظة –
أوراق
قياط –
تكليف
مهزلي

مةربة ا ديب والمهاسبة
والفو الةا للهص.

حصة

تةل تةاوهي – مهارة
تاكير – ح المشكا
– الحوار والمهاقشة

ص 48

الماحظة –
أوراق
قياط –
تكليف
مهزلي

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

