إدارة التعليم .....................
مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ........................................ /

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب ليشبوا رجاالا -أو نساء فاااهمي لاادورهم فااح الحياااة
واعي بعقيدتهم مدافعي عنها وعاملي فح ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فح المملكة ويدفع هذه الخطط م نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يبتغح مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يبتغح مصلحة الجماعة باإلفادة ممااا يتعلمااه
األفراد لتطوير المجتمع بصورتي :
أ ) مباشاااااااااااااااارة  :وذلاااااااااااااااا ماااااااااااااااا

خااااااااااااااااالل اإلسااااااااااااااااهام فااااااااااااااااح اإلنتااااااااااااااااا والتنميااااااااااااااااة .

ب ) غير مباشرة  :وذل م خالل القضاء على األمية ونشر الوعح
لدى جميع أبناء األمة بشكل يضم لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية فح بناء مجتمعاتهم .

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فح نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة فح خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالبات على إقامة الصالة واألخذ بآداب السلو والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالبة بالقدر المناسب م المعلومات فح مختلف الموضوعات .
 -5تعريف الطالبة بنعم هللا عليها فح نفسها وفح بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحس استخدام النِّعَم وتنفع نفسها وبيئتها .
 -6تربية ذوقه البديعح وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه .
 -7تنمية وعح الطالبة لتدر ما عليها م الواجبات ومالها م الحقوق

سنه وخصائص المرحلة التااح تماار بهااا وغاارس حااب وطنهاا واإلخااالص
فح حدود ِّ

لوالة أمرها .
 -8توليد الرغبة لدي الطالبات فح االزدياد م العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة م أوقات الفراغ .
 -9إعداد الطالبة لما يلح هذه المرحلة م مراحل حياتها.

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

اهداف مادة لغتي

 -1صو اللسا ع الخطأ وحفظ القلم م الزلل وتكوي عادات لغوية سليمة.
 -2تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقح المرتب.
 -3تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذل م الفوائد العقلية التح تعود عليها إلتباع أسلوب االستقراء فح دراسة القواعد.
 -4االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعانح بسرعة
 -5إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد فح المواقف اللغوية المختلفة.
 -6تعليم التلميذات أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التح تحتا إليها فح التعبير الكتابح.
 -7القدرة على فهم النص وتذوقه واستخرا الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة.
 -8تنمية قدرة الحوار واالتصال بي الناس والتخاطب معهم.
 -9تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث تستطيع التلميذة تركيز االنتباه فيما تسمع
 -10أ تكتسب التلميذة القدرة على القراءة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعانح أداء حسنا
 -11زيادة ثروة التلميذة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليها م موضوعاتها م فنو األدب والثقافة والعلوم.
 -12تكتسب آداب الحديث وبخاصة حس االستماع واحترام اآلخري .

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

توزيع منهج مادة
األسبوع

1

األسبوع

5

األسبوع

1442/6/4ها

1442/6/8ها

األسبوع

 -1التقويم التشخيصي  +فن الخط
 -2الوحددددددة الخا دددد – كدددددا
األخالق
( أنشط التهيئ )
إستراتيجية (م أنا  +الكرسح الساخ
 +القصة)

1442/7/2ها

 الوحدة ال ادسدأنشط التهيئ )

2

1442/7/6ها

– أحدب العمدل

األسبوع

(

إستراتيجية (فكر,زاو ,شار +
البطاقات المروحية  +الرؤوس المرقمة)

1442/8/1ها

( لغتح)

1442/8/5ها

األسبوع

دن علمدا الم دلمين

9

- 1الوحدة ال دابع
نشاطات التهيئ
إسااتراتيجية (التاادريس التبااادلح  +العماال
الجماعح  +فرز المفاهيم)

6

10

للصف ( الثالث اإلبتدائح ) – الفصل الدراسح الثانح 1442

1442/6/11ها

1442/6/15ها

 -1النشيد
إسااااتراتيجية (ماا ا أنااااا  +العماااال
الجماعح  +األلعاب واإللغاز)
 -2نص االستماع
إستراتيجية (األلعاب واإللغاز +
مسرح العرائس  +التدريس التبادلح)

1442/7/9ها

1442/7/13ها

 -1نص االستماع –
إستراتيجية (مسرح العرائس  +لعاب
األدوار  +فرز المفاهيم)
 -2النشيد
إستراتيجية (م أنا  +الكرسح
الساخ  +القصة)

1442/8/8ها

1442/8/12ها

-12نص االستماع –
إسااااتراتيجية (أعااااواد المثلجااااات +
خرائط المفاهيم  +مثلث االستماع)
 -3النشيد
إساااااتراتيجية (القبعاااااات السااااات +
المسابقات  +أسئلة البطاقات)

األسبوع

3

األسبوع

7

األسبوع

11

1442/6/18ها

1442/6/22ها

الد س األول ( عمر ضدي عندو واألسدرة
الفقيددددددددددرة ) ددددددددددرا ة إسااااااااااتراتيجية
(فكر,زاو ,شار  +البطاقاات المروحياة +
مسرح العرائس)
 -2الفهم واالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة  +لعب
األدوار  +فرز المفاهيم)
 -3التراكيب اللغوي  -التعبير – أنشط
الد س الثاني إستراتيجية (حوض السم +
التدريس التبادلح  +أعواد المثلجات)

1442/7/16ها

1442/7/20ها

 - 1الد س األول (العمل عبادة ) را ة
إستراتيجية (القبعات الست  +المسابقات +
أسئلة البطاقات)
-2الفهم واالستيعاب – األدا القرائي
إساااتراتيجية (حاااوض السااام  +خااارائط
المفاهيم  +أسئلة البطاقات)
 -3التراكيدددب اللغويددد  -التعبيدددر – أنشدددط
الددد س إسااتراتيجية (البطاقااات المروحيااة +
مسرح العرائس  +المسابقات)

1442/8/15ها

1442/8/19ها

-1الدددد س األول(أبدددو الكيميدددا جدددابر بدددن
حيان) را ة
إستراتيجية (فكر,زاو ,شار  +البطاقات
المروحية  +مسرح العرائس)
 الفهم واالستيعاب – األدا القرائيإستراتيجية (م أنا  +الكرسح الساخ +
القصة)
 -2التراكيب اللغوي  -التعبير أالتقويم
التجميعي 7

األسبوع 1442/6/25ها

4

 -11الد س الثاني ( كل د هم بعشر ) را ة
إستراتيجية (أسئلة البطاقات  +المسابقات +
مثلث االستماع)
 -2الفهم واالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (التدريس التبادلح  +أعواد
المثلجات  +أسئلة البطاقات)
 -3التراكيب اللغوي – التعبير
التقويم التجميعي 5
إستراتيجية (األلعاب واإللغاز  +مسرح
العرائس  +التدريس التبادلح)

األسبوع 1442/7/23ها

8

1442/7/27ها

الد س الثاني ( ا أجمل العمل ) را ةإستراتيجية (القبعات الست  +مثلث
االستماع  +المسابقات)
 - 2الفهم واالستيعاب – األدا القرائي -
التراكيب اللغوي – التعبير -التقويم
التجميعي 6
إستراتيجية (أسئلة البطاقات +
المسابقات  +حوض السم )

األسبوع 1442/8/22ها

12

1442/6/29ها

1442/8/26ها

 -1الد س الثاني (أ ير األطبا الرازي )
إساااااااتراتيجية (أسااااااائلة البطاقاااااااات +
المسابقات  +مثلث االستماع)
 -2را ة الفهم واالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (التدريس التبادلح  +أعواد
المثلجات  +أسئلة البطاقات)

إستراتيجية (حوض السم  +التدريس
التبادلح  +أعواد المثلجات)
األسبوع

1442/8/29ها

1442/9/3ها

األسبوع

1442/9/9ها

1442/9/10ها

األسبوع

1442/9/13ها

1442/9/17ها

األسبوع 1442/10/6ها

1442/10/8ها

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

توزيع منهج مادة
(

13

الوحدة الثا ن البحدا والمحيطداتأنشط التهيئ )-
إسااتراتيجية (حااوض الساام  +خاارائط
المفاهيم  +أسئلة البطاقات)
2نص االستماع
إستراتيجية (البطاقات المروحية  +مسارح
العرائس  +المسابقات)
 -3النشيد
إستراتيجية (القبعات الست  +مثلث
االستماع  +المسابقات)

( لغتح)

1442/10/22ها

األسبوع

1442/10/11ها

17
18

استكمال البرامج العالجية للمتعلمي
غير المتقنات لمعايير التقويم

14

للصف ( الثالث اإلبتدائح ) – الفصل الدراسح الثانح 1442

-1الد س األول(األحيا البحري ) را ة
إسااااتراتيجية (األلعاااااب واإللغاااااز +
مسرح العرائس  +التدريس التبادلح)
 -2الفهم واالستيعاب – األدا القرائي
إستراتيجية (حوض السم  +خرائط
المفاهيم  +أسئلة البطاقات)
 -3التراكيب اللغوي – التعبير أنشط
الد س الثاني
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +أعواد
المثلجات  +التدريس التبادلح)

15

 -1الد س الثاني(نظاف البحا
المحيطات)
إستراتيجية (فكر,زاو ,شار +
خرائط المفاهيم  +الرؤوس المرقمة)
 -2را ة الفهم واالستيعاب – األدا
القرائي
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +م أنا
 +حوض السم )
 -3التراكيب اللغوي – التعبير
التقويم التجميعي 8
إستراتيجية (التدريس التبادلح  +العمل
الجماعح  +فرز المفاهيم)

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسح الثانح 1442/06/04ها 2021/01/17 -م
1442/09/17ها 2021/04/29 -م
بداية إجازة عيد الفطر
1442/10/06ها 2021/05/23 -م
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
1442/10/11ها 2021/05/31 -م
بداية اختبار الفصل الدراسح الثانح
1442/10/22ها 2021/06/03 -م
بداية إجازة نهاية العام

16

تمارين عامة

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
ليوم

التاريخ

الخامسة

الزم المتوقع للوحدة

المكون (المحتوى)

التقويم التشخيصح

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

األسبوع
الحصة

 4أسابيع

الصف

مكارم األخالق
الهدف

إستراتيجية التدريس

أن تصنف الطالبة الكلمات التالية بوضعها يف املكان املناسب .
أن تكمل الطالبة الكلمات التالية ابحلرف املناسب مما بي القوسي
أن ترتب الطالبة الكلمات التالية لتكوين مجلة مفيدة
أن سكمل الطالبة خريطة املفرادات .
أن جتب الطالبة عن االسئلة حسب املطلوب.
أن حتول الطالبة الفعل املاضي إيل املضارع مث إيل األمر.
أن تكمل الطالبة الكلمات التالية حبرف املد املناسب
أن أصنف الكلمات اآلتية بوضعها يف املكان املناسب.
أن تضع عالمة الرتقيم املناسبة.
أن تقرأ الطالبة الكلمات اآلتية.

✓ ن أنا  +الكرسي
ال اخن  +القصة
أخرى ...................:

المعينات التعليمية

 البرجكتر
 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



العروض

 البرجكتر

أتعلم فن الخط

• أن تتعلم الطالبة فن اخلط .
• أن تعرف الطالبة امهية السطوريف تنسيق اخلط .
• أن متيز الطالبة بي احلروف والطريقة الصحيحة لرمسها.

✓ ن أنا  +الكرسي
ال اخن  +القصة
أخرى ...................:

األول

 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



العروض

أداء التقويم



االختبارات الشفوية

 نماذ حسية



االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة



المالحظة

 صور



المناقشة

 المسجل



األنشطة



أفالم تعليمية



أخرى.......

 نماذ حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية



أخرى.......

 التدريبات



الواجبات المنزلية



أخرى ...........



االختبارات الشفوية



االختبارات التحريرية



المالحظة



المناقشة



األنشطة

 التدريبات




الواجبات المنزلية
أخرى ............
.................................

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

 البرجكتر
الوحدة الخامسة – مكارم
األخالق
( أنشطة التهيئة )

• أن تستنتج الطالبة األخالق الكرمية من الصور التالية
• أن تذكر الطالبة موقفا مشاهبا للمواقف املصورة السابقة
• أن حتدد الطالبة منافع وسائل اإلعالم ومضارها

✓ ن أنا  +الكرسي
ال اخن  +القصة
أخرى ...................:

 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



العروض

 نماذ حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية



أخرى.......



االختبارات الشفوية



االختبارات التحريرية



المالحظة



المناقشة



األنشطة

 التدريبات




الواجبات المنزلية
أخرى ............
.................................

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

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  +بطافات تخطيط
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

+
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

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

+
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

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

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)

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

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)

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

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
–———————————————————————————————

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

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

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

0558396119
0505107025

