لغتي الخالدة
الصف الثالث متوسط
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تمكييييلعقيدة ليييييةقيي يييياللاقبييييعقهاييييطقيدسلدكيييياقرفةتهييييلقمييييلبساقد ييييت هلقرت يييي بلتهل قرت مليييياقل كييييا
رت يهقرخشلتهقبعققتكهل.
تزريييييييقيدسلدكييييياقبيييييلداك يئقريدمةيييييلى قيدماامييييياقد ييي ي هل قئتييييييقتتييي ي قبل ييي ي قيدةللييييياقرقيدمكيييييل قي ل يييييلاق
دتث لباقريدةت م.
تش يققيدسلدكاقدتك ثقععقيدمة باقرتة ييهلقيدتأللقريدتتكعقيدةتمع.
ت ملاقيد يىيئقيدة تلاقريدمهلىيئقيدماتتااقديىقيدسلدكاقرتةهيهل بلدت فلهقريدتهذيب.
ت بليييياقيدسلدكيييياقعتيييييقيد لييييلةقي فتملعليييياقيي يييياللاقيدتييييعقي يييي هلقييخييييل قريدتةييييلر قرت يييييي قيدتكةيييياقرت مييييلق
يدم ؤردلا.
تيىيبقيدسلدكاقعتيقخيلاقلجتمةهلقررط هلقرت ملاقىرحقيد حقرييخاصقد ةقأل هل.
ئاييييزقهميييياقيدسلدكيييياق ييييتةل ةقألجييييل قألتهييييلقيدم ييييتماقيدتييييعقت تمييييعق دلهييييلقري ييييت ل قيد ييييل قبييييعقط يييييققيدةييييزةق
ريدمجي.
تة يييييييقيدسلدكييييياقي هتايييييلرقب قتهيييييلقبيييييعقيد ييييي ي ةقيدمالييييييةقري يييييتثملىقب ي هيييييلقبيييييعقي عميييييل قيد لبةييييياقدييييييي هلق
رلجتمةهل.
ت ييييياقرعييييعقيدسلدكيييياقدتةيييي قب يييييىق يييي هلق لييييذقت يفييييهقيي ييييلعلئقيدم ييييتتاقريدمييييذيهبقيدهييليييياقرقيدمكييييل ق
يديخلتا.

• عيي قيدسلدكاقدملقيتعقهذهقيدم ئتا لعقل يئلقيد للة.

هللاق

قيدت ل قععقيداسأقرئاظقيد ت قلعقيدزدلقرتك يعقعل يئقدغ ياق تلماقق .ق
-1
 -2تة ييقيدسلدكلئقعتيقق ةقيدمائظاقريدتاكل قيدم س عقيدم تبقق.
 -3ت بلاقلتكاقي ت كلطقريد ك قريدتةتللقر ل قذدكقلعقيدا يايقيدة تلاقيدتعقتة قعتلهلق تكلرقأ ت بق
 -4ي ت ي قبعق ىي اقيد يعيقق.
 -5ي تةلهاقبلد يعيقعتيقبه قيدكامقعتيقرفههقيد لحقبملقي لعيقعتيقي تلةلبقيدمةلهعقب عاقق .ق
لبقيدسلدكلئقيد يىةقعتيقي تةمل قيد يعيقبعقيدم يقذقيدتغ ياقيدماتتااق .ق
-6
ذقيدة قر لقيدذرققرت ملاقث رةقيدسلدكاقيدتغ ياق.ق ق
-7
 -8أ قتكت بقيدسلدكاقيد يىةقعتيقيد ي ةقيدجه ىياقب لثقت سققيدكتملئقهس لق ل لقرتؤ يقيدمةلهعقأ ي ق
ئ لقق .ق
 -9أ قتكت بقيدسلدكاقيد يىةقعتيقيد ي ةقيد للتاقب عاقل ل كاقلعقبه قي بكلىقيد ال اقريدا علاقق .ق
 -10قت ملاقيد يىيئقعتيقي تملرقيدجليقب لثقت تسلعقيدسلدكاقت لزقي هتكلهقبلملق معقق .ق
 -11ت ملاقلللقيدسلدكاق ديقيد ي ةقري طارقلعقخا قيد ي ةقيد ةقق.
 -12ي ت لبقث رةقدغ ياقلعقخا قيدتة قعتيق تملئقفيييةق.ق
 -13يد يىةقعتيقئاظقيد صق.ق ق
 -14يد يىةقعتيقبه قيد صقرتذرقهقري تا يجقيد ىقري خلتاقبملقيت ل بقلعقيدم ئتاق.ق ق

 -15يد يىةقعتيق بيي قىأيهققبعقبةضقيدم يقذقق.
قيدكتلباقيد تلماقر عاقيد قيد لحقدتكتملئقيدتعقي تلجق دلهلقبعقيدتةكل قيدكتلبعقق.
 -16تةتل قيدسلدكاقأ
 -17ت ملاقبةضقي تجلهلئقديىقيدسلدكلئقلثلق قاقي هتكلهقرق ةقيدمائظاقريدة لياقبلد ظلمقريد ظلباقر فل ةقيداطق
رئ عقي تةمل قعاللئقيدت قل ق.
 -18زيل ةقث رةقيدسلدكاقيدتغ ياقرت ملاقيدمةت للئقريداك يئقريدث لباقبملقيشتملقعتلهقلعقل م علتهلقلعقب ق
ي بقريدث لباقريدةت مق
 -19ئاظقيدت يثقيدكش يقر ه داقه لقيدمةلى قييه لهلاقلعقفللق ديقفللق.ق ق
 -20تت يثقيدسلدكاقبج أةقرث اقأللمقيآلخ يعقق .ق
 -21ت ملاقققيىةققيد يىقري ت ل قبلعقيد لسقريدتالطبقلةه قق .ق
 -22تتمكعقلعقيدتةكل قععقأبكلىهقرأئل ل هقق .ق
 -23تكت بقآ يبقيد ييثقربال اقئ عقي تملرقريئت يمقيآلخ يعق .ق
 -24ت تسلعقت تلبقي بكلىقت تلكلق ق ل لقق .ق
 -25تتك قدييهقيد يىةقعتيقيدكتلباقبلملقتتستكهقيد للةقيدل للاقق.
 -26ت معققيىتهلقعتيقيدتاكل قيدم ظ قبعقئييثهلقر تلبتهلقق.
 -27ت ظذقث رتهلقيدتاظلاقبعقل م علئقيدتةكل قق.
 -28ت تسلعقتتالصقي بكلىقيد ال اقبعقهصقلةلعقق.
 -29قتمللق ديقيد ي ةقري طارق ت لبقيدمهلىيئقيدكتلبلاقريدشاهلاقق.
 -30قتكت بقيد يىةقعتيقبعقييد ل قق.
 -31تسكققللقتةتمهقلعقيد يعيقيد ياقرييلاالاقبعقيدتةكل ق
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يدميخلق–قيدتجلىةق-قهصقي تملرق-قأق أقرأبه ق(قيي امقريد بلق)ق
(قيي امقريد بلق)قأهمعقدغتعق-ق(قيي امقريد بلق)قأبك -قيق أق(قيي امقريد بلق)ق
ي تل يتلجلاقيد ي ةق-تتالصقل م رقيدكسلداق-ق ع ةقيي امق ديقيدةملق
يدت تللقي بعق(علطلقلت ي لق)-قأهمعقدغتعقق(قعلطلقلت ي لق)ق-قيد قييلااعق
يد قيدكتلبعق-قي ملقيدزلل قريدمكل ق-قأ ت بقي تث ل ق
يد ةتق-قي تل يتلجلاقيدكتلباق-قبعق تلباقيدم ل ق
ي تل يتلجلاقلهلىةقيدت يثق-قي ت لبقيدمهلىيئق-قليخلقيد ئيةقيدالل اق
هصقيدتيخلعق-قهصقي تملرقتج بتعقلعقيدمايىيئق-قيدام قىفطقلعقعملق
يدشلسل ق
أهمعقدغتعق(قيدام قىفطق)ق-قأفلبق(قيدام قىفطق)ق-قأبك ق(قيدام قىفط)ق
ي تل يتلجلاقق ي ةق-قلعقيكلبحقيدمايىيئق-قهصقيدة لىقيدييلع
هصقيدة لىقيدييلعق(أبه )ق-قيد قييلااعق-قيد قيدكتلبعق
ي قيآلداق-قأ ت بقيدتةجبق-قيدةسذ
ي تل يتلجلاق تلباق-قيداعقيدكتلبعق-تاسلطق تلباقل م رق
لهلىةقيدت يثق-ق كلب لقريدمايىيئق-قليخلقيد ئيةق
قلماقيدمةت للئق-قهصقي تملرق-قيد يبطقيدش علاق-ق(قأهمعقدغتعق)ق-ق(قأفلبق
رأبك ق)ق-قي تل يتلجلاقق ي ةق
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حل المشكالت

اإلجراءات
ص 14

أداة التقويم
تكليف منزلي

القراءة والكتابة

التعلم التعاوني

ص 18

مالحظة

االستماع والتحدث

التعلم التعاوني

ص 19

أوراق قياس

الكشف عن معاني الكلمات الجديدة

القراءة

التعلم التعاوني

ص 22

أوراق قياس

اإلجابة عن أسئلة تفصيلية

القراءة والكتابة

حل المشكالت

ص 23

تكليف منزلي

استخدام اإلستراتيجية الرابعة لزيادة
التركيز والفهم (التلخيص) على فقرات
مختلفة

التنمية القرائية

مهارة تفكير

ص 32

أوراق قياس

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
التعلم النشط الجديد  +بطافات  +وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة  +مرسد
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
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
)من  48ساعة اىل  72ساعة( لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس
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

