اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

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

توزيع منهج مادة لغتي للصف الثالث المتوسط
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
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
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

األسبوع

التاريخ

الدروس

مالحظات

من

إلى

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

المدخل  -التهيئة

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

نص االستماع  -الفهم القرائي  :إستراتيجية قراءة

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

اقرأ نص واجب الشباب المسلم  -التحليل األدبي (دين الكريم)

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

اسم الفاعل  -إستراتيجية الكتابة تخطيط كتابة الموضوع مهارة التحدث

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

أعالم معاصرون  -المدخل – التهيئة  -نص االستماع

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

الفهم القرائي  - :إستراتيجية قراءة -اقرأ نص

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

إستراتيجية الكتابة تخطيط كتابة الموضوع -مهارة التحدث

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

مراجعة وتقييم

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

الرسم اإلمالئي الرسم الكتابي  -الوظيفة النحوية
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

التحليل األدبي  -الرسم اإلمالئي
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

الرسم الكتابي  -الوظيفة النحوية
اسم الفاعل
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

موضوع الدرس

الوحدة األولى ( حقوق وواجبات)
مدخل الوحدة

الصف
أساليب وطرق التدريس

الثالث متوسط

التمهيد
األهداف السلوكية

أن تلتزم الطالبة آبداب االستماع
أن جتيب الطالبة عن االسئلة املتعلقة
ابحلديث
أن حتدد الطالبة اإلجابة الصحيحة
أن تقرأ الطالبة نصا املدخل قراءة
صحيحة
أن حتدد الطالبة ما هو مطلوب
أن تتعاون الطالبة مع زمالئه لتنفيد
مهمات املشروع
أن تبحث عن نص خلطبة حمفلية
التقويم الختامي

المادة

لغتي الخالدة

المفردات الجديدة

حل أنشطة حول مضمون الوحدة

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما هي حقوق هللا علينا ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أوال  :أستمع للحديث الشريف وأنفذ التايل :
 -1رسم خريطة معرفية  :لبيان احلقوق الواردة حتت عنوان  ( :احلقوق يف حديث معاذ بن جبل رضي هللا
عنه ...ص 12
 -2إعداد اخلريطة الذهنية منزليا يف شكل عرض تقدميي
 -3أ) حتديد الفعل املاضي من الفعل ( تدرون )
ب) إيراد أمثلة أخرى على منط الفعل املعطى :
سعى ............... ................... ..............
اثنيا  :أشاهد العرض الواثئقي مث أشري بعالمة (√ )عن ميني اإلجابة املناسبة مما يلي  :كتاب الطالبة ص 12
ندوة
خطبة دينية  -خطبة حمفلية
اثلثا  :نصا املدخل ص  14كتاب الطالبة
-1أقرأ النصني قراءة معربة
 -2أعيد رؤسم الكلمات اليت حتتها خط يف النصني ص 15
 -3أتعاون مع من جبواري لنبني شفهيا احلقوق والواجبات
رابعا  :أشاهد العرض مث أحدد ( كتاب الطالبة ص )16
خامسا  :املشروع  :أتعاون مع أفراد جمموعيت لتنفيذ مهمات املشروع ص  17كتاب الطالبة
سادسا  :أحبث عن نص خلطبة حمفلية مث أنسخ منه فقرة ....

حل أسئلة الدرس

إجراءات التعليم و التعلم

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة
األنشطة واإلجراءات التالية :
❖ أعرض أنشطة املدخل أمام الطالبات من
خالل آلة العرض املتاحة
❖ أستمع ملشاركات الطالبات حول أنشطة
املدخل
❖ أبدأ ابلنشاط األول فأعرضه أمام الطالبات
مث أطلب من البعض قراءته وأستمع ملشاركات
الطالبات واحدة تلو األخرى
❖ أقدم التغذية الراجعة وقت احلاجة مع
االستماع لكل املشاركات وتشجيعها
❖ أدون اإلجاابت على السبورة لتدوينها يف
الكتاب
❖ أنتقل لباقي أنشطة املدخل بنفس الطريقة تى
تنهي ميع األنشطة
❖ أراعي مشاركة اجلميع يف أنشطة التهيئة
للتعرف على مستوايت الطالبات
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

تقويم الهدف

رقابة ذاتية !
أجييب عن االسئلة املتعلقة
ابحلديث ؟
حددي اإلجابة الصحيحة ؟
اقرئي نصا املدخل قراءة صحيحة
؟
حددي ما هو مطلوب ؟
نفذي مهمات املشروع ؟
احبثي عن نص خلطبة حمفلية ؟

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

