لغتى
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة،
في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.



تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.



تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات
الحركية.



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.



تعريفه بنعم هللا عليه في نفسها ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام
النعم وينفع نفسها وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص
المرحــلة التي يمر بها وغــرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة
من أوقات فراغه.



إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.



أن تكتسب المتعلمة رصيدا وافرا من األلفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية الفصيحة
يمكنها من تفهم القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث اإلسالمي ومستجدات الحياة
العصرية.



أن تكتسب قدرة لغوية :تعينها على تفهم األحداث اللغوية التي تتعرض لها وتحليلها
وتقويمها وتمكنها من إنتاج خطاب يتصف بالدقة والطالقة والجودة.



أن تتمكن من المهارات واالستراتيجيات والعمليات األساسية لكل من :االستماع
والتحدث والقراءة والكتابة.



أن تتطابق خطابها اللغوي مع اللغة العربية الفصحى :ألفاظا وتراكيب وضبطا إعرابيا
ورسما إمالئيا.



أن تستخدم اللغة بنجاح في الوظائف الفكرية والتواصلية المختلفة للغة:



الوظيفة المعرفية /البيانية :لتوصيل األفكار والمعلومات والمضامين المعرفية.



الوظيفة االستكشافية :للتعلم والبحث واالكتشاف والتفكير.



الوظيفة التصعيدية :لوصف اللغة وتفسيرها.



الوظيفة الذاتية :للتعبير عن أرائها ومشاعرها وانفعاالتها.



الوظيفة االجتماعية :للتفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات االجتماعية والمحافظة عليها.



الوظيفة التأثيرية /التوجيهية :للتأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم.



الوظيفة النفعية :للحصول على األشياء.



الوظيفة التخيلية /الجمالية :للتخيل واإلبداع وإنتاج النصوص الخيالية.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( لغتي ) للصف ( الثالث ابتدائي )

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

األسبوع

التاريخ

الدروس

مالحظات

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

نشاطات التهيئة  -نص االستماع  -النشيد :المسلم الصغير

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الدرس األول :التعاون

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

نموذج اختبار ( - )3التقويم التجميعي ()3

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

نشاطات التهيئة  -نص االستماع  -النشيد :صديق الحاسوب

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ
الدرس األول :الهاتف المحمول

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الدرس الثاني :األقمار الصناعية

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

نموذج اختبار ( - )4التقويم التجميعي ( - )4التقويم التشخيصي – أتعلم فن الخط
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

نشاطات التهيئة  -نص االستماع  -النشيد :كتاب هللا أحيانا

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الدرس األول :عمر رضي هللا عنه واألسرة الفقيرة

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الدرس الثاني :كل درهم بعشرة  -نموذج اختبار ( - )5التقويم التجميعي ()5
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الدرس الثاني :اإليثار
االحد اجازة مطولة

االختبارات

لغتي  3ب

المادة  -الصف

موضوع الدرس

تحدثي عن خلق النبي .

التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الوحدة الثالثة :نشاطات التهيئة

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

اليوم

األحد

األربعاء

التاريخ

أوراق نشاط

الحصة
الفصل

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

نشاط إثرائي

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

لوني الصورة التي تدل على العمل الصالح وتحدثي عنها.

⃝

تقويم قبلي

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝

اإلجاب ِة
تبادلي الدَّور مع من يُجا ِو ُرك في ِ
ع ِن األسئِل ِة التَّالِي ِة.

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم

شاركي في إنجاز مشروع الوحدة

تقويم ختامي

أن تلون التلميذة الصورة التي تدل
على العمل الصالح وتتحدث عنها.
أن تتبادل التلميذة الدَّ ور مع من
جاو ُرها في اإلِجاب ِة ع ِن األسئِل ِة
أقوم في بداية الدرس بشرح المضمون العام لما تشتمل عليها الوحدة ،ثم
ُي ِ
َّ
التالِي ِة.
أطلب إلى التلميذات أن يتأملن في الصور المعروضة في الكتاب المدرسي
أن تشارك التلميذة في إنجاز مشروع وأطلب منهن االستعانة بأقالمهم الملونة في تلوين الصورة التي تدل على
الوحدة
العمل الصالح ،ثم أتابع نتائج أعمالهن وتعزيز الصحيح والصائب منها.
أن تلتزم التلميذة بحل تدريبات الكتاب أقوم بتطبيق النشاط بصورة عملية أمام التلميذات وذلك بأن أقوم بقراءته
المدرسي.
قراءة صحيحة وبصوت واضح ،ثم أستعين بمجسمات أو نماذج مصغرة لما
الخبرات السابقة
جميعا في
هو معروض في النشاط ،ثم أطلب إلى التلميذات أن يشتركن
ً
اإلجابة عن المطلوب.
أقوم بتوزيع ورق العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على
األسئلة التي تتضمنها الورقة من خالل قراءتها عليهن ،ثم أقوم بمتابعة
التلميذات خالل إجاباتهن وأعزز التلميذات الالتي يحصلن على أفضل الحلول
ما المقصود بـ "النسيم العليل"؟

أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

االثنين

الثالثاء

الخميس

ما الصفات التي ت ُِحب أن تتحلى بِها؟

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

استماع
المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تحدث

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخرى..............

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
سَل ُم علي ُكم ورحمة َّ
ال ّ
َّللاِ وبركاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط
الدروس  +نموذج الجوف

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

+
سجَلت 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 الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  40لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  70لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  140لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي

129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض

2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البَلد
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 التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

