تحضير مادة

لغتي
الصف الثالث
التعليم المستمر

العامة لتعليم الكبيرات
األهداف المادة
معلمة

أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
 تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
 إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
 تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن
المشاركة في النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:





تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة
المتعلمة
تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكب يرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف العامة لمادة لغتي


صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة.
















تعويد الدارسات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب.
تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من ال فوائد العقلية التي تعود عليها التباع أسلوب االستقراء في
دراسة القواعد.
االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة.
إكساب الدارسات القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الدارسة اللغوية .
أن يكتسب الدارسة القدرة على القراءة الجهورية بحيث ينطق الكلمات نطقا صحيحا ويؤدي المعاني أداء حسنا.
أن يكتسب الدارسة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية.
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث يستط يع الدارسة تركيز االنتباه فيما سمع.
تنمية ميل الدارسة إلى القراءة واالطالع من خالل القراءة الحرة.
اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات جديدة .
القدرة على حفظ النصوص .
القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة .
القدرة ع لى إبداء رأيه في بعض المواقف.
تعليم الدارسة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي.

توزيع منهج مادة (لغتي)
األسبوع

التاريخ

للصف (الثالث التعليم المستمر )
الدروس

1

االحد  1443/1/21هـ

الخميس  1443/1/25هـ

مدخل الوحدة األولى أخالق المؤمنين  -النداء ،التوكيد المعرفة والنكرة

2

االحد  1443/1/28هـ

الخميس  1443/2/2هـ

عدل المأمون  -الهمزة المتوسطة ،المدة  -خط النسخ

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس  1443/2/9هـ

من أصادق  -المبتدأ والخبر ،الصفة  -كلمات وتراكيب

4

االحد  1443/2/12هـ

الثالثاء  1443/2/14هـ

5

االحد  1443/2/19هـ

الخميس  1443/2/23هـ

-مدخل الوحدة الثانية  -وطني السعودية  -االسثناء والترجي والتمني

6

االحد  1443/2/26هـ

الخميس  1443/3/1هـ

االسم المقصور والمنقوص والممدود  -الحنين إلى الوطن  -رسم الهمزة المتوسطة

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس  1443/3/8هـ

خط النسخ  -بالدي  -االسم المجرور والمعطوف

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

الهمزة المتوسطة (و،أ)  -خط النسخ  -يا أيها اإلنسان

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس  1443/4/13هــ

الفاعل والمفعول به  -مقال  -تقديم عرض شفهي

13

االحد  1443/4/16هـ

الخميس  1443/4/20هـ

االختبارات

كتابة قصة مكتملة  -سرد القصة
الأربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

كتابة نص وصفي  -تقديم عرض شفهي
الاحد والاثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

مدخل الوحدة الثالثة  -خدش بالرئة اليسرى  -اسم التفضيل والتعجب

األفعال الخمسة  -لماذا سقطت أزهار
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

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

من

إلى

مالحظات

الصف

الثالث تعليم الكبار

اليوم

المــــادة

لغتي

التاريخ

الفصل الدراسي

األول

الحصة  -الفصل

المواد والوسائل التعليمية
التهيئة والتمهيد
التمهيد  :أطرح
مجموعة من
األسئلة لها عالقة
بالهدف مثل  :ما
معنى التدبر ؟ ما
أحب األلقاب إليك
؟ ماذا تقول لمن
شفاه هللا ؟

استراتيجية التدريس
فرز المفا هيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي  +القبعات الست
 +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر ,زاوج ,شارك  +البطاقات
المروحية  +الرؤوس المرقمة أ خرى

الدرس

أخالق وفضائل

المهارة
المستهدفة

المدخل – أستمع وأتدبر

السبورة – أقالم ملونة – كتاب الدارسة – لوحات تتضمن صور المكون
األهداف السلوكية

أن تستمع الدارسة وتتدبر اآلية
القرآنية (الذين ينفقون في
السراء والضراء والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس وهللا
يحب المحسنين ) أن تبين
الدارسة كيف تتصرف في
المواقف التالية (:سمعت فتاة
تنادي أخرى بلقب تكرهه .قام
أحدهم بتسليط الضوء على
عيني  ).. .أن توضح الدارسة
ماذا تقول في المواقف التالية
(عندما أهنئ أحدا بالشفاء أو
العودة من السفر .عندما أسمع
بمصيبة وقعت )..

أن تقرأ الدارسة المقطوعات
الشعرية قراءة متأنية ويرتبها
بحسب جمالها من وجهة نظره
أن تسمع الدارسة بقية
المجموعات المقطوعة الشعرية
األجمل

المحتوى العلمي
قالَ تَ َعالَى  ( :الذين ينفقون في السراء
والضراء ) ......
تفسير اآلية:
ُسر  ،و
ُسر َو الع ِ
الَّذينَ ي ُنفقُونَ أَ ْموالَه ْم في الي ِ
يظ
الَّذينَ ي ُ ْم ِسكونَ ما في أَنْف ُ ِسه ْم ِمنَ ال َغ ِ
ِبال َّ
بر  ،و إذا قَدَروا َعفَوا عمَّن ظَلَ َمه ُ ْم .
ص ِ
َوهذا ه َُو اإلحسا ُن ال َّذي ي ُّ
ُحب هللا ُ أصحابَ ه ُ.
ف التَّالِي ِة :
كيف أتصرَّف في المواقِ ِ
سم ْع ُ
ب تَ ْكرَ ه ُه ُ
ت فتاةً تُنادي أُخرى بِلَق ٍ
ليط ال َّ
ضو ِء على عيني
قا َم أَحَ دُهم بتَ ْس ِ
رَ أيْ ُ
وبها و
ت أختي تَشُ ُّد الْخا ِد َم ةَ ِمن ثَ ِ
تَصر ُخ ِ :ل َم لَ ْم تَ ْغ ِسلي قَميصَ الْم ْدرَ َس ِة ؟
!
وار َم ْن
ُلوس بِ ِج ِ
أجبرني معلمةي عللى الج ِ
جاورَ تَ ه ُ.
ال أَ ْر َغ ُ
ب ُم َ
س في
طَ ْر َق أحَ دُهُمُ بابَ بيتي بِق َّو ٍة و أَنا أَ ْجلِ ُ
غُرفتي ُم ْستَ ْغ ِرقاً في ُمذا َكرَ تي.
رأي ُ
ت جاري يَح ِم ُل َشيئاً ثَقيلً.
ت ال َم ْدرَ َس ِة
ض مُ ْمتَلَكا ِ
قا َم بَ ْعضُنا بإِتْلفش بَ ْع ِ
َو عو ِقبْنا ِعقاباً جَ ماعيّاً.
ف التَّالي ِة:
ماذا أقول في المواقِ ِ
ِعنْ َدما أُهَنئ أَحَ داً ِبال ِّشفاء أَو العَو َد ِة ِمنَ
السَّفَ ِر
ِعنْ َدما أَ ْس َمعُ ب ُمصيبَ ٍة َوقَ َع ْ
ت
ِعنْ َدما يُقَدِّم أحدٌ لي َمعروفاً
ِعنْ َدما أَزو ُر َمريضاً
ت ال ِّش ْع ِري َّ ِة التَّا ِليَ ةَ ِقرَ ا َءةً
نَقرأ ُ ال َمقْطُو َعا ِ
ب جَ َمالِها ِم ْن ْ
وجهَ ِة
مُتَأَنِّيَ ةً َ ،و نُرَ تِّب ُها بِحَ َس ِ
نَظْ ِرنا

الواجب  :ما العبارة التي تقال عند التهنئة بالشفاء ؟ اذكر عبارات أخرى

طريقة التدريس
أقرأ اآلية الكريمة قراءة مجودة وبصوت حسن وأطلب من
الدارسات اإلنصات ثم أطلب من بعض الدارسات المجيدين قراءة
اآلية مرة أخرى .
أقسم الفصل لمجموعات ثم أطرح على كل مجموعة بعض المواقف
وأطلب منها إعطاء التصرف المناسب لكل موقف وأميز أفضل
مجموعة
أعرض المواقف على الدارسات وأطلب منهم وضع الرد المناسب
لكل موقف مثل ( :عندما أهنئ أحدا بالشفاء أو العودة من السفر
أقول :الحمد هلل على سالمتك  .عندما أسمع بمصيبة وقعت أقول :
إنا هلل وإنا إليه راجعون .

تكليف الدارسات قراءة المقطوعات وترتيبها بحسب جمالها
من وجهة نظرهم
بعد ترتيب المقطوعات أخرج بعض الدارسات لقراءة

المقطوعة التي اختارها أمام زميالتها وأطلب من
اآلخرين االستماع لقراءة زميلهم

التقويم
استمع وتدبر اآلية القرآنية (الذين
ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
وهللا يحب المحسنين )
أ بين كيف تتصرف في المواقف التالية
(:سمعت فتاة تنادي أخرى بلقب
تكرهه .قام أ حدهم بتسليط الضوء على
عيني ).. .
أوضح ماذا تقول في المواقف التالية
(عندما أهنئ أحدا بالشفاء أو العودة
من السفر .عندما أسمع بمصيبة
وقعت )..
اقرأ المقطوعات الشعرية قراءة متأنية
ورتبها بحسب جمالها من وجهة
نظرك
أسمع بقية المجموعات المقطوعة
الشعرية األجمل

هللا او اب ار اكاتُ ُه
س االمُ اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخ ص مواد تعليم الكبيرات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
المرفقات
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+
عروض بور بوينت لكل درس

+
شرح فيديو لكل الدروس
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  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
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 البالد

900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان

SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025

