اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

..............................................

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

توزيع منهج مادة (لغتي)
األسبوع

التاريخ

الفصل الدراسي األول

للصف (الثالث ابتدائي)
الدروس

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

التقويم التشخيصي

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

نشاطات التهيئة

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

نص االستماع – النشيد

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

الدرس الثاني (عام دراسي جديد)

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

نموذج اختبار ( - )1التقويم التجميعي ()1

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

نشاطات التهيئة – نص االستماع – النشيد

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

نموذج اختبار ( - )2التقويم التجميعي ()2

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

مراجعة وتقييم

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

الدرس األول (عادل في الطائرة)
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

الدرس األول (الرياض والملك الشجاع)
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

الدرس األول (الرياض والملك الشجاع)
الدرس الثاني (مصايفنا)
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م

من

إلى

مالحظات

الفصل الدراسي األول

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

التاريخ

تمهيد

الزمن المتوقع للوحدة

أسبوع واحد

الصف

التهيئة واالستعداد
المكون (المحتوى)

التهيئة واالستعداد

األسبوع

الهدف

• أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد .

• أن تتعرف الطالبة على مفردات املنهج اجلديد

الحصة
استراتيجية التدريس

✓ أسئلة البطاقات +
المسابقات  +مثلث
االستماع

المعينات التعليمية
⃝

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

⃝

أداء التقويم

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى.......

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

• أن تفرق الطالبة بني ال الشمسية والقمرية

• أن تنون الطالبة الكلمات حسب املطلوب

• أن ترتب الطالبة الكلمات املبعثرة لتكون مجلة مفيدة

✓ القبعات الست +
الرؤوس المرقمة +
مسرح العرائس

• أن تدخل الطالبة ال على الكلمات احملددة

أخرى ...................:

• أن حتلل الطالبة الكلمات إىل مقاطع وحروف
االختبار التشخيصي
ص 11-1

• أن تكمل الطالبة خريطة املفردة

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى.......

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

• أن متأل الطالبة الفراغات حبرف العطف املناسب

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

• أن تصنف الطالبة الكلمات حسب نوعها

• أن تتعرف الطالبة على أمهية السطور يف تنسيق اخلط
•
أتعلم فن الخط

•
•
•

✓ إستراتيجية العمل
أن تتعرف الطالبة على األسطر األربعة اليت يكتب بينها خط النسخ
الجماعي +
أن تبني الطالبة موقع خط النسخ من السطور األربعة
األلعاب واإللغاز +
أن حتدد الطالبة احلروف اليت ترتكز على السطر يف خط النسخ
خرائط المفاهيم
أن تذكر الطالبة احلروف اليت ينزل منها جزء أسفل السطر يف خط
أخرى ...................:

النسخ

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى.......
⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

الفصل الدراسي األول

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا ُ اَ ُ
ه ا َ ُ ُ
يك ْم ا
اَّلل اوب اركاته
رحمة
و
السَلم عل
ِ
رر

يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده ى
لغت  1443هـ
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

الفصل الدراسي األول

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

الفصل الدراسي األول

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

الفصل الدراسي األول

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)

الفصل الدراسي األول

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)

الفصل الدراسي األول

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
______________________________

الفصل الدراسي األول

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

STC Pay

——————————————————————————
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025

الفصل الدراسي األول

المادة  /لغتي ثالث ابتدائي

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

