لغتي
الصف الثالث التعليم المستمر

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

تهيئة الدارسات وإعدادهم ذهنيا وعمليا لتقبل تعلم لغتي الجميلة .
تنمية القدرات اللغوية لدي الدارسات و إكسابهم السرعة وإجادة األداء وتعويدهم على القراءة
الصحيحة الخالية من األخطاء .
مساعدة الدارسات على تعلم المواد الدراسية األخرى .
تنمية مهارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير لدى الدارسات .
تدريب الدارسات على التحدث بجرأة وثقة أمام اآلخرين من خالل إلقاء األناشيد .
تنمية قدرة الدارسات على الحوار واالتصال باآلخرين .
تتكون لدي الدارسات القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية .
ارتقاء مستوى التعبير (الشفهي) وتنميته بأسلوب صحيح .
أن يحب التلميذ لغته (لغة القرآن) ويتعرف على مواطن الجمال فيها .

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.
✓

المشاركة في النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم مستمر:


يهدف تعليم المستمر 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 للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع القائدة

توزيع منهج مادة ( لغتي ) للصف (الثالث تعليم مستمر)
التاريخ
من

إلى

الدروس

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

تقويم تشخيصي – المدخل – نص الفهم القرائي (كتاب يتحدث عن نفسه)

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

األسبوع

االسلوب اللغوي (أسلوبا المدح والذم – اسلوب الشرط) – الصنف اللغوي
(اسم الفاعل من الثالثي – اسم المفعول من الثالثي)
نص االستماع فى مكتبي – الظاهرة االمالئية (األلف اللينة)
ارسم (كتابة عبارة بخط النسخ) – النص الشعري (مكتبتي الصغيرة)
الوظيفة النحوية (رفع المضارع الصحيح اآلخر واالفعال الخمسة) الفعل
المضارع المنصوب – اتواصل كتابيا ً (كتابة اخبار صحفية)
أتواصل شفهيا ً (التعريف شفهيا ً بكتاب مجلة  ،قصة  ،ديوان شعري) –
المدخل

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

نص الفهم القرائي (رعاية المسنين فى االسالم) – االسلوب اللغوي (التوكيد
بنفس – عين االعداد المفردة)
الصنف اللغوي (اسما الزمان والمكان – اسم اآلله) – نص االستماع (وصية
جبريل عليه السالم)
الظاهرة االمالئية (تنوين االسم المقصور والمنقوص والممدود
األربعاء والخميس إجازة مطولة

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

أرسم (كتابة فقرات بخط النسخ)  -النص الشعري ( الجدة )

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

الوظيفة النحوية (جزم الفعل المضارع – الحال المفردة)
أتواصل كتابيا ً (رسالة تواصليه)

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م

األربعاء والخميس إجازة مطولة

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

االختبارات

نماذج بوربوينت

التحضير بطريقة التعلم النشط
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم النشط

نص الفهم القرائي
لغتي  3ب
اليوم
موضوع الدرس
قراءة النص
التاريخ
الحصة
❑تجارب
❑أوراق نشاط
❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
والفلين
الورق
قطع
❑
عملية
الفصل
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

أن تالحظ الدارسة العنوان والسطر األول ثم
تجيب عن السؤال  :من أول سفير في اإلسالم

ثم اقرئي عليهم السؤال:

اخلربات السابقة

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أدوات التقويم

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

ختامي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي
❑استماع

المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تقويم

من أكثر شخص يجب أن تمثل بأخالقه ؟

وأخرج بعض الدارسات وأستمع إلجاباتهم وأثني على من أجاد منهم وأقدم له جائزة تميز ثم
أكلف الدارسات بقراءة الفقرة الثانية قراءة صامتة ثم يوجه كل منهم سؤالين لمن تجاورها وأقوم
بمتابعة الدارسات في ذلك كله والثناء على الجميع

األربعاء

التقويم

تقويم بنائي

أن تقرأ الدارسة الفقرة الثانية قراءة صامتة ثم
يوجه سؤالين لمن تجاورها

نشاط إثرائي

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

أن تقرأ الدارسة نص أول سفير في اإلسالم

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة
مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهن لعدة مجموعات تتنافس فيما بينهن :
أطلب من الدارسات الهدوء واإلنصات ومراعاة آداب االستماع ثم أقوم بقراءة النص بصوت عال
ومرتفع ليقوم الدارسات بعد ذلك بالتناوب على قراءة النص كل يتابع القراءة من المكان الذي
انتهى إليه زميله ثم أعطي الدارسات مدة دقيقتين لمالحظة العنوان ( أول سفير في اإلسالم )
والسطر األول من النص

االثنين

تقويم قبلي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)
يتوقع من الدارسات في نهاية الدرس تحقيق ما
يلي :

األحد

الثالثاء

الخميس

•

•

•

االستماع لقراءة الدارسات لنص أول
سفير في اإلسالم

من أول سفير في اإلسالم

اقرئي الفقرة الثانية قراءة صامتة ثم
وجه سؤالين لمن تجاورك

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة
❑كتابة
❑قراءة
❑تحدث
الواجبات المنزلية ⃝

❑تفكير

أخرى..............

التحضير بطريقة العرضية
الدرس
التمهيد
المواد والوسائل

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف
يتوقع من الدارسات في نهاية
الدرس تحقيق ما يلي :
• أن تقرأ الدارسة نص
أول سفير في اإلسالم
• أن تالحظ الدارسة
العنوان والسطر األول
ثم تجيب عن السؤال :
من أول سفير في
اإلسالم
• أن تقرأ الدارسة الفقرة
الثانية قراءة صامتة ثم
يوجه سؤالين لمن
تجاورها

الواجب :

نص الفهم القرائي
قراءة النص
السبورة  -الكتاب المدرسي – األقالم الملونة – عروض تقديمية

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى
أول سفير في اإلسالم

مصعب بن عمير غرة فتيان قريش  ،و أوفاهم بهاء و جماال و شبابا  ،كان أعطر أهل
مكة  ،لم يظفر بالتدليل أي فتى مثله من قريش  ،فكان المدلل المنعم أو كما يصفه
المسلمون ( مصعب الخير )  ،و إلى جانب أناقة مظهره كان زينة المجالس و الندوات على
الرغم من حداثة سنه  .لما سمع عن اإلسالم و المسلمين في مكة و أنهم يجتمعون في دار
األرقم بن أبي األرقم توجه إلى هناك و دخل اإلسالم إلى قلبه و أسلم على يد رسول هللا ،
و كانت أمه خناس بنت مالك تتمتع بقوة فذة في شخصيتها فخشيها مصعب  ،و قرر أن
يكتم إسالمه حتى يقضي هللا أمراً  ،حتى علمت أمه و حبسته و أرادت أن ترده عن دينه و
لكنها واجهت إصراراً أكبر على اإليمان من جانب االبن  .فقررت أن تخرجه من بيتها و
تحرمه من األموال  .و قالت له و هي تخرجه من بيتها  :اذهب لشأنك  ،لم أعيدي لك أ ًّما .
قال  :يا أمه إني لك ناصح  ،و عليك شفوق  ،فاشهدي أنه ال إله إال هللا  ،و أن محمدًا عبده
و رسوله  .أجابته غاضبةً  :قس ًما  ،ال أدخل في دينك  ،فيزرى برأيي  ،و يضعف عقلي  .و
مؤثرا الشظف و الفاقة  ،و أصبح الفتى
ترك مصعب النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها
ً
المتأنق المعطر  ،ال يرى إال مرتديا أخشن الثياب  ،يأكل يوما  ،و يجوع أياما  .و قد رآه
بعض الصحابة يرتدي جلبابا مرقعا باليا  ،فحنوا رؤوسهم و ذرفت عيونهم دمعا شجيا  ،و
رآه الرسول و تألقت على شفتيه ابتسامة جليلة و قال  :لقدرأيت مصعبا هذا و ما بمكة
فتى أنعم عند أبويه منه  ،ثم ترك ذلك كله حبا هلل و لرسوله  ...اختاره الرسول ليكون
سفيره إلى المدينة  ،يفقه األنصار الذين آمنوا بالرسول و بايعوه عند العقبة األولى  ،و
يدخل غيرهم في دين هللا  ،و يعد المدينة ليوم الهجرة العظيم  ،و قد اختاره الرسول
لرجاحة عقله و كريم خلقه و زهده فلما قدم المدينة نزل على أسعد بن زرارة  ،و كان تأتي
األنصار في دورهم في عوالي المدينة فيدعوهم  ،فيسلم الرجل و الرجالن حتى ظهر
اإلسالم و فشا في المدينة  .و هاجر النبي إلى المدينة  ،و استبشر المسلمون في المدينة
بقدومه  ،و استمر مصعب يدعو إلى هللا  ،و ينشر اإلسالم  ،و يغرس العقيدة  ،سيفا
شهيرا في يد النبي يوجهه كيف شاء  .و وقعت معركة أحد في العام الثالث من الهجرة
النبوية  ،و شارك فيها مصعب بن عمير مشاركة األبطال  ،و أبلى فيها بالء المؤمنين
الصابرين المحتسبين  ،و حمله المصطفى راية المسلمين  ،و ثبت مصعب مع القلة
المؤمنة التي أحاطت بالنبي  ،و دافعت المشركين عنه لما تخلخلت الصفوف  ،و أصبحت
الجولة للمشركين  ،و بقي اللواء في يد مصعب يمسكه بقوة و ثبات  ،و يدافع عن النبي .
و تدافع المشركون نحو اللواء  ،و أقبل ابن قمئة  -عليه من هللا ما يستحق  -فشد على
مصعب  ،فضرب يده اليمنى فقطعها  ،و مصعب يردد قول الحق سبحانه و تعالى  ( :آل
عمران  ) 114ثم أخذ اللواء بيده اليسرى  ،حتى ال يقع  ،فضرب ابن قمئة يده اليسرى
فقطعها  ،فحنا على اللواء و ضمه بعضديه إلى صدره و هو يقول  ، :ثم حمل عليه
الثالثة بالرمح فأنفذه و اندق الرمح  ،و وقع مصعب بن عمير شهيدًا مضرجًا بدمائه ,
فلما انتهت المعركة وقف رسول هللا على مصعب منجعف  ،فقرأ  (:األحزاب . ) 33

اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل

استراتيجية التدريس
-

فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي +القبعات
الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر ,زاوج ,شارك +
البطاقات المروحية  +الرؤوس المرقمة وأخرى

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

التقويم
التقويم

مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهن لعدة طرح هذه األسئلة التالية على
الدارسات واستقبال اإلجابات
مجموعات تتنافس فيما بينهن :
أطلب من الدارسات الهدوء واإلنصات ومراعاة وتصويبها :
آداب االستماع ثم أقوم بقراءة النص بصوت عال
ومرتفع ليقوم الدارسات بعد ذلك بالتناوب على
• االستماع لقراءة
قراءة النص كل يتابع القراءة من المكان الذي
الدارسات لنص أول
انتهى إليه زميله ثم أعطي الدارسات مدة دقيقتين
سفير في اإلسالم
لمالحظة العنوان ( أول سفير في اإلسالم ) والسطر
األول من النص
ثم اقرئي عليهم السؤال:

وأخرج بعض الدارسات وأستمع إلجاباتهم وأثني
على من أجاد منهم وأقدم له جائزة تميز ثم أكلف
الدارسات بقراءة الفقرة الثانية قراءة صامتة ثم
يوجه كل منهم سؤالين لمن تجاورها وأقوم بمتابعة
الدارسات في ذلك كله والثناء على الجميع

• من أول سفير في
اإلسالم

• اقرئي الفقرة الثانية
قراءة صامتة ثم
وجه سؤالين لمن
تجاورك

تحضير المسرد
المادة  :لغتي
ألسبوع اليوم

الصف  :الثالث تعليم مستمر
التاريخ

الفصل

( المكون )
موضوع الدرس

األحد


التمهيد للوحدة

الثالثاء
األربعاء

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

االثنين

14 / /هـ

14 / /هـ

نص التراكيب
اللغوية القرائي
( كتاب يتحدث عن
نفسه)

األسلوب اللغوي
(المدح والذم )

قراءة الطالبة لنشاط
الوحدة بإدراك واع بم
يرقي بمستواه لغويا
تزويد الطالبة بمعلومات
جديدة من نشاطات
الوحدة
للرسوم والرموز
والصور في النشاطات
والحديث

 اكساب رصيد معرفي
ولغوي متصل
بمحور كتاب يتحدث
عن نفسه
 اكتساب اتجاهات
وقيم تتعلق كتاب
يتحدث عن نفسه



14 / /هـ

14 / /هـ




14 / /هـ

الخميس
معلمة المادة :

األهداف



تعرف عل أسلوب المدح
والذم بـ ( نعم  ,بئس )
وتوظيفهما فى تواصلي
اللغوي
تعرف اسم المفعول من
الفعل الثالثي وتمييزه فى
النصوص المختلفة

الفصل الدراسي  :الثالث
المهارة
-4الترتيب(

الوسيلة
)

السبورة

-3تحديد الهدف
-3االتصال (

)

-1اإللقاء (

)

-5التذكر(

ألقالم الملونة

)

-6االستيعاب ( )

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم ( )
-9الكتابة ( )

الكتاب المدرسي

 -40القراءة
-44التراكيب
اللغوية ( ) شرائح الباوربوينت

المشرفة التربوية :

الوحدة  :الوعي القرائي
إستراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
التفكير اللغوي
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

( )

آداه التقويم
حل تدريبات أوراق
العمل

(
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

( )

قائدة المدرسة :

ماذا يوجد فى
الصورة ؟
ماذا كانت تفعل الفتاة
قبل أن تنام ؟
متي كلمها الكتاب ؟

حل تدريبات كتاب
النشاط .

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة لغتي
الصف الثالث تعليم مستمر
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع تحاضير التعليم المستمر
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
مرفقات مناهج التعليم المستمر
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني

+
عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
*سعر المادة على سي دي 30لاير*
*سعر المادة عن طريق االيميل 30لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  31ساعة الى  18ساعة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

https://c.mta.sa
كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------

