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

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

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة

سبوع

9331/3/41هـ

1

الوحدة الرابعة ( الوعي الصحي) مدخل
الوحدة  -نص الفهم القرائي -أنشطة نص
الفهم القرائي

ألسبوع

5

ألسبوع

9

ألسبوع

13

17

9331/6/1هـ

الوحدة الرابعة :الوظيفة النحوية
( نصب الفعل المضارع)
ابني معجمي
الوحدة الرابعة :التواصل اللغوي

9331/6/16هـ

األسبوع

2
األسبوع

6

9331/5/7هـ

9331/5/99هـ

الوحدة الرابعة (األسلوب اللغوي )
الشرط ) (-الصنف اللغوي ) المصادر
( االستراتيجية القرائية )

9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

الوحدة الخامسة ( التكافل والتواصل
ااجتماعي) مدخل الوحدة  -نص الفهم
القرائي -أنشطة نص الفهم القرائي

األسبوع

الوحدة الخامسة ( الظاهرة اإلمالئية) تنوين
االسم المقصور والمنقوص والممدود
الوحدة الخامسة أرسم
النص الشعري (الجدة )

11

الوحدة الخامسة الوظيفة النحوية
( جزم الفعل المضارع)
ابني معجمي
الوحدة الخامسة :التواصل اللغوي

11

9331/7/11هـ

األسبوع

9331/1/6هـ

األسبوع

الوحدة السادسة ( الظاهرة اإلمالئية)
الوحدة السادسة أرسم
النص الشعري الوجه اآلخر للتقنية

15

( نص االستماع) األقمار الصناعية
(النص اإلثرائي ) كيف غير المخترعون
المسلمون وجه العالم
(بنية النص) قطارات األنفاق

9331/1/14هـ

9331/1/17هـ

استكمال البرامج العالجية

14

معلمة المادة:
أ/
........................................................................

9331/6/91هـ

9331/7/7هـ

9331/6/96هـ

الوحدة الخامسة (األسلوب اللغوي )
التوكيد بالنفس أو العين ) (-الصنف اللغوي )
اسما الزمان والمكان
( االستراتيجية القرائية )

7
األسبوع

9331/5/91هـ

( نص االستماع)مأساة بعوضة
(النص اإلثرائي ) حلوى األطفال
(بنية النص الوصفي )الوصايا الخمس

األسبوع

9331/6/41هـ

9331/1/1هـ

9331/5/93هـ

3

األسبوع

9331/7/13هـ

9331/7/4هـ

ملاحظات

سبوع

9331/5/11هـ

9331/5/3هـ

( لغتي )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

الوحدة السادسة (العلم والتقنية) مدخل الوحدة -
نص الفهم القرائي -أنشطة نص الفهم القرائي

9331/1/1هـ

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12

9331/1/94هـ

األسبوع

الوحدة السادسة الوظيفة النحوية (الحال
المفردة )
الوحدة السادسة:ابني معجمي
الوحدة السادسة:التواصل اللغوي

16

9331/5/19هـ

9331/5/15هـ

الوحدة الرابعة ( الظاهرة اإلمالئية) األلف اللين
الوحدة الرابعة أرسم
النص الشعري وصف الحمى

9331/6/91هـ

9331/6/14

( نص االستماع)
عليك بالجار وإن جار
(النص اإلثرائي ) ااإلمام أبو حنيفة واالسكافي
(بنية النص)

9331/7/97هـ

9331/7/19هـ

الوحدة السادسة (األسلوب اللغوي)
األعداد من واحد إلى عشرة ) )
( الصنف اللغوي ) اسم اآللة
( االستراتيجية القرائية )

9331/1/96هـ

9331/1/11هـ

استكمال البرامج العالجية

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس 9331/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ......................................................................../

أ.........................................................................../

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

أن تستمع الطالبة للقصة وتجيب عن
األسئلة

المادة
الوحدة الرابعة
الوحدة
مدخل
(الوعي الصحي )
المكتسبات والمفردات
حل أنشطة حول مضمون الوحدة
الجديدة
السادس االبتدائي
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما أهمية الوعي الصحي ؟
لغتي الجميلة

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

إجراءات التعليم و التعلم

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل مجموعة

األنشطة واإلجراءات التالية :

صة  ،ثُ َّمُ أجيب ع ِن األسئِل ِة الت ِ
الق ِ
-1أست ِمع إلى ِ
َّالية:
ُ
ُ

 أعرض النصوص

أ)أحدد النقاط األساسية التالية  :انظر الكتاب ص 16

أمام الطالبات من خالل

تقويم الهدف

استمعي للقصة وأجيبي عن
األسئلة ؟

الوسيلة المتاحة

أن تجيب الطالبة عن األسئلة ص 16

 أتابع الطالبات في تنفيذ اإلجابة على األسئلة

ب)أجب عن األسئلة التالية  :كتاب الطالبة ص 16

المطروحة

-2أ) أقرأ الخبر التالي :انظر الكتاب ص 17

أن تكتب الطالبة أمام كل صورة ب) )أختار اإلجابة الصحيحة :ص  17الكتاب
ِ
األوبئة الَّتي ت ْنت ِق ُل ع ْن ِ
طريق التَّب ُّر ِع
ج) أُس ِّمي بعض
الجملة اإلرشادية المناسبة
ب ِرسالةً إلى ال ُْمتبرعين بالدَِّم ص  17الكتاب
ت
ك
أ
د
ْ
ُ
ُ
ِ
 -3أ ْكتب أمام ُك ِّل صورةٍ
َّموذج:الكتاب ص18
ْج ْملة اإلرشادية ال ُْمناسبة لها ،مع
ل
ا
االهتداء بالن ِ
ُ
ُُ

أن تكتب الطالبة تحت كل صورة من
صور الجسم إرشادا واحدا
ان تقرأ الطالبة محتويات الجدول

ب ت ْحت ُك ِّل صورةٍ ِم ْن صوِر أعضاء الْج ِ
للمحافظ ِة عليه الكتاب ص19
سم إِ ْر ً
شادا واح ًدا ؛ ُ
-4أ ْكتُ ُ
وتجيب
ِ
ِ
ُجيب..الكتاب ص21
-5أقْرأُ ُم ْحتويات الْجدول التَّالي  ،ثُ َّم أ ُ
أن تبحث الطالبة عن عما هو  -6أقرأ وأفهم كتاب الطالبة ص -7 21أبحث وأكتب ص 22

محدد

التقويم الختامي

اليوم
التاريخ
الحصة

حل أسئلة الدرس

األخوة المعلمين والمعلمات

أجيبي عن األسئلة ص  16؟

 أعرض المكون رقم ( ) 3وأطلب من الطالبات
الكتابة أمام كل صورة الجملة اإلرشادية
المناسبة

اكتبي أمام كل صورة الجملة

 أعرض أمام الطالبات المكون رقم ( ) 4وأطلب اإلرشادية المناسبة ؟

من الطالبات المشاركة في كتابة تحت ُك ِّل ٍ
صورة
ْ
ِ
ِم ْن صوِر أعضاء الْج ِ
للمحافظة اكتبي تحت كل صورة من صور
سم إِ ْر ً
شادا واح ًدا ُ
عليه
الجسم إرشادا واحدا ؟
 أناقش الطالبات حول محتويات الجدول ص21
وأناقش الطالبات حول اإلجابات

اقرئي

محتويات

الجدول

 أوجه الطالبات للكتابة في حدود عشرة أسطر وأجيبي؟
ابحثي عن عما هو محدد؟
عن األطعمة الطازجة
الواجب المنزلي

حل اسئلة كتاب الطالب

س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +بنائي  +خماسي باالستراتيجيات  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط  +بطافات التخطيط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________________

االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  140لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70لاير
سي دي فقط =  40لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل

=  20لاير

التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل ( 24ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110

______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

