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

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

توزيع منهج مادة (لغتي)
األسبوع

التاريخ

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

التعامل مع اآلخرين

عنوان الوحدة

رقم الوحدة

المادة

الصف

التاريخ

األولى

لغتي

الثالث االبتدائي

الحصة

أهمية التعامل مع اآلخرين

الفكرة العامة

استراتيجيات التعليم الحديثة

التهيئة
 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

الفصل

الوسائل التعليمية

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل المعلمة )

أن ترسم الطالبة دائرة حو ا اص فووا
التي تعجبها

كتاب الطالبة

التعامل مع اآلخرين
التقومي التشخيصي

مكون أرسم دائرة حول األوصاف اليت تعجبين ص 15

أن تالحووا الطالبووة الفوو ر نووي وو ن مكون أالحظ الصورة وأحتدث عنها ص  - 15اجنز مشروعي

التقويم
ﺱ
ﺱ

أالحا أتحدث

ارسوو ي دائوورة حوو ا اص فووا
التي تعجبك
الحاي الف ر ني
أتحدث

و ن أالحووا

ﺱ رقابة ذاتية

أن تحرص الطالبة على آداب
االست اع الجيد

ﺱ

أن تقرأ الطالبة النشيد قراءة
فحيحة.

اقرئووي النشوويد قووراءة فووحيحة
تعرني على عانيه .

مكون أالحظ وأستنتج ص 17 – 16
أن تقرأ الطالبة ل ات ج ا الدرس
قراءة سلي ة
أن تجيب الطالبة عن أسئلة ح ا
فه م النف ص ( أجيب )
أن تتعر الطالبة على عاني اللغ يات
الجديدة ( أن ي لغتي )

ﺱ

اقرئوووي ل وووات ج وووا الووودرس
قراءة سلي ة

ﺱ

أجيبوي عوون أسووئلة حو ا فهو م
النص ( أجيب )

مكون أستمع وأجيب 20 - 18
مكون أنشد ص 21

ﺱ تعرنووي علوووى عووواني اللغ يوووات
الجديدة ( أن ي لغتي )

أن تقرأ الطالبة ل ات تحت ي على
ااهرة ف تية

الدرس األول  :عادل يف الطائرة

ﺱ اقرئوووي ل وووات تحتووو ي علوووى
ااهرة ف تية

أن تستخرج الطالبة ن النص ا ه
طل ب

دخل الوالد حامال يف يده تذاكر السفر فاستقبلته األسرة بفرح وأسرع اجلميع لتجهيز حقائبهم الكبرية استعدادا للرحلة إال

ﺱ

اسووتخرجي وون الوونص ووا ه و
طل ب

أن تستخدم الطالبة إال على غرار
ال ثاا ال عطى

االنتظار كغريهم من املسافرين غري امرأة كانت حتمل طفال مل جتد مكاان جتلس فيه ......ص 22

ﺱ

استخد ي إال علووى غوورار ال ثوواا
ال عطى

ﺱ

حوووا ي ال ثووواا اص ا باسوووتخدام
ار ال ان ( ي ووين – شو اا )
على غرار ال ثاا

ﺱ

الحاي نطق اله زة ني ال ل ووات
ال ل نة

عادال اكتفى حبقيبة يدوية صغرية  ،وقبل موعد الرحلة وصلت األسرة إىل املطار واستقر أفرادها على املقاعد يف صالة

أن تحا ي الطالبة ال ثاا اص ا
باستخدام ار ال ان ( ي ين –
ش اا ) على غرار ال ثاا
أن تالحا الطالبة نطق اله زة ني
ال ل ات ال ل نة

الدرس الثاين  :عام دراسي جديد
مع بداية العام الدراسي اجلديد وبعد أن اكتمل طالب الصف الثالث االبتدائي يف فصلهم طلب املعلم إليهم أن يعرفوا

أن تستخدم الطالبة إال على غرار
ال ثاا ال عطى

أبنفسهم كي يعرف كل واحد زميله

أن تحا ي الطالبة ال ثاا اص ا
باستخدام ار الز ان ( فباحا –
ساء ) على غرار ال ثاا

قال أمحد أمتىن أن أكون من املتفوقني يف مدرسيت وأن أسعد والدي بتفوقي .

مث قال هلم ماذا يتمىن كل واحد منكم مع بداية العام الدراسي ؟

املعلم  :لتكون متفوقا بني زمالئك ال بد أن تقرأ الدرس يف اليوم السابق لتتابع شرح املعلمة بيسر وتوجه إليه األسئلة اليت
حتتاج إىل إجاابت عنها وتراجع دروسك بشكل دائم .ص 34

ﺱ

استخد ي إال علووى غوورار ال ثوواا
ال عطى

ﺱ حوووا ي ال ثووواا اص ا باسوووتخدام
ار الز ان (فباحا – سوواء)
على غرار ال ثاا

أن تالحا الطالبة نطق ال ل ات ال ل نة
ﺱ

أن تحا ي الطالبة ال ثاا اص ا
باستخدام ار ال ان ( ي ين –
ش اا ) على غرار ال ثاا
الواجب المنزلي

ﺱ

التقومي التجميعي  1ص 44
متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

الحاي نطق ال ل ات ال ل نة
حوووا ي ال ثووواا اص ا باسوووتخدام
ار ال ان ( ي ووين – شو اا )
على غرار ال ثاا

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

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
______________________________

STC Pay

——————————————————————————
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

