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تمكييييييق ال قييييييدف انسيييييامية ويييييي ابيييييل الطالبييييية و لنيييييا ضيييييابطة لسيييييلوكنا وتصيييييرواتنا وتاميييييية محبييييية
هللا وتقواه وخشيته وي قلبنا.
تزوييييييييد الطالبيييييييية بييييييييالخبراا والم يييييييارف المامميييييييية لسييييييييانا حتيييييييي تلييييييي با صييييييييو ال اميييييييية و المبيييييييياد
ا ساسية للثقاوة وال لو .
تشويق الطالبة للبحث عق الم روة وت ويدها التأم والتتبع ال لمي.
تامية القدراا ال قلية والمناراا المختلبة لدى الطالبة وت ندها بالتو يه والتنذيب.
تربييييييية الطالبيييييية عليييييي الحييييييياف او تماعييييييية انسييييييامية التييييييي يسييييييودها انخييييييا والت يييييياوق وتقييييييدير التب يييييية
وتح ّم المسؤولية.
تدريب الطالبة عل خدمة م تم نا ووطانا وتامية روح الاصح وانخاص لووف أمرها.
حبيييييز همييييية الطالبييييية وسيييييت ادف أم ييييياد أمتنيييييا المسيييييلمة التيييييي تاتميييييي لينيييييا واسيييييتمااف السيييييير ويييييي طرييييييق
ال زف والم د.
ت وييييييد الطالبييييية اواتبيييييار بوقتنيييييا ويييييي القيييييرا ف المبييييييدف واسيييييتثمار ورا نيييييا ويييييي ا عميييييا الااو ييييية ليييييديانا
وم تم نا.
تقوييييييية وعييييييي الطالبيييييية لت ييييييرف بقييييييدر سييييييانا كيييييييف توا ييييييه انشيييييياعاا المضييييييللة والمييييييذاهب النداميييييية و
المباد الدخيلة.

 .11عداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة مق مراح الحياف.

 -1صوق اللساق عق الخطأ وحبظ القل مق الزل وتكويق عاداا لغوية سليمة .
 -2ت ويد الطالباا عل قوف الماحظة والتبكير الماطقي المرتب .
 -3تربية ملكة اوستاباط والحك والت لي و ير ذلك مق البوامد ال قلية التي ت ود علينا وتبار أسلوب
 -4اوستقرا وي دراسة القواعد .
 -5اوست ااة بالقواعد عل ون الكا عل و نه الصحيح بما يساعد عل استي اب الم ااي بسرعة .
 -6كساب الطالباا القدرف عل است ما القواعد وي المواقف اللغوية المختلبة.
 -7شحذ ال قو وصق الذوق وتامية ثروف الطالبة اللغوية .
 -8أق تكتسب الطالبة القدرف عل القرا ف ال نورية بحيث تاطق الكلماا اطقا صحيحا وتؤدي الم ااي
أدا حساا .
 -9أق تكتسب الطالبة القدرف عل القرا ف الصامتة بسرعة مااسبة مع ون ا وكار الرميسة والبرعية .
 -11تامية القدراا عل اوستمار ال يد بحيث تستطيع الطالبة تركيز اواتباه ويما سمع .
 -11تامية مي الطالبة ل القرا ف واوطار مق خا القرا ف الحرف .
 -12اكتساب ثروف لغوية مق خا الت رف عل كلماا ديدف .
 -13القدرف عل حبظ الاصوص .
 -14القدرف عل ون الاص وتذوقه واستخراج الصور وا خيلة بما يتااسب مع المرحلة .
 -15القدرف عل بدا رأيه وي ب ض المواقف .

 -16ت لي الطالبة أصو الكتابة السليمة وسرعة الرس الصحيح للكلماا التي يحتاج لينا وي الت بير
الكتابي .
 -17تامية ب ض اوت اهاا لدى الطالباا مث دقة اواتباه وقوف الماحظة وال ااية بالاظا والاظاوة
و ادف الخط وحسق است ما عاماا الترقي .
 -18زيادف ثروف الطالبة اللغوية وتامية الم لوماا والخبراا والثقاوة بما يشتم عليه مق موضوعاتنا
مق واوق ا دب والثقاوة وال لو
 -19حبظ التراث البشري وسنولة اق الم ارف اناسااية مق ي ل ي .
 -21تتحدث الطالبة ب رأف وثقة أما اآلخريق .
 -21تامية قدرف الحوار واوتصا بيق الاال والتخاطب م ن .
 -22تتمكق مق الت بير عق أوكاره وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسق اوستمار واحترا اآلخريق .
 -24تستطيع ترتيب ا وكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوق لديه القدرف عل الكتابة ويما تتطلبه الحياف اليومية .
 -26تامي قدرتنا عل التبكير الماظ وي حديثنا وكتابتنا .
 -27توظف ثروتنا اللبظية وي موضوعاا الت بير .
 -28تستطيع تلخيص ا وكار الرميسة وي اص م يق .
 -29تمي ل القرا ف واوطار وكتساب المناراا الكتابية والشبنية .
 -31تكتسب القدرف عل وق انلقا .
 -31تطبق ما ت لمه مق القواعد الاحوية وانمامية وي الت بير .

معلومات عن المعلمة:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع مانج مادف لغتي
ا سبور

التاريخ
مق

ل

الدرول

1

ا حد 1441/4/31

الخميل 1441/5/4

2

ا حد 1441/5/7

الخميل 1441/5/11

3

ا حد 1441/5/14

الخميل 1441/5/18

4

ا حد 1441/5/21

الخميل 1441/5/25

5

ا حد 1441/5/28

الخميل 1441/6/2

6
7

ا حد 1441/6/5
ا حد 1441/6/12

الخميل 1441/6/9
الخميل 1441/6/16

8

ا حد 1441/6/19

الخميل 1441/6/23

9

ا حد 1441/6/26

الخميل 1441/6/31

أنمي لغتي ( الخمر رجس )  -أجيب ( الخمر رجس )  -أفكر ( الخمر رجس)

11
11

ا حد 1441/7/3
ا حد 1441/7/11

الخميل 1441/7/7
الخميل 1441/7/14

استيراتيجية قراءة  -من يكافح المخدرات  -نص العقار الدامي
نص العقار الدامي (أفهم)  -الرسم اإلمالئي  -الرسم الكتابي

12

ا حد 1441/7/17

الخميل 1441/7/21

اسم اآللة  -أسلوب التعجب  -العطف

13

ا حد 1441/7/24

الخميل 1441/7/28

استيراتيجية كتابة  -الفن الكتابي -تخطيط كتابة موضوع

14

ا حد 1441/8/2

الخميل 1441/8/6

15

ا حد 1441/8/9

الخميل 1441/8/13

17+16

ا حد 1441/8/16

الخميل 1441/8/27

المدخل – التجارة  -نص االستماع  -أقرأ وأفهم ( اإلسالم والربا )
( اإلسالم والربا ) أنمي لغتي  ( -اإلسالم والربا ) أفكر -اقرأ ( اإلسالم والربا
)
استيراتيجية القراءة -تلخيص موضوع البطالة  -دعوة اإلسالم إلى العمل
التحليل األدبي (عاطل متواكل ) -أنمي لغتي ( عاطل متواكل )  -الرسم
اإلمالئي
الرسم الكتابي  -اسما الزمان والمكان  -أسلوب االستثناء
النعت  -استيراتيجية الكتابة  -فن كتابة المقال
استيراتيجية مهارة التحدث  -اكتساب المهارات  -مدخل الوحدة الخامسة
نص التدخين  -نص االستماع تجربتي مع المخدرات  -الخمر رجس من عمل
الشيطان

مهارة التحدث  -شبابنا والمخدرات  -مدخل الوحدة
قيمة المعلومات  -نص االستماع  -الضوابط الشرعية
( أنمي لغتي )  ( -أجيب وأفكر )  -استيراتيجية قراءة
االختبارات

ماحظاا

الحصة

المكوق

الندف

المنارف

ا ول

مدخ الوحدف الراب ة
"قضايا ال م "

روع وعي المت لمة بالمحتوى
ال ديد مق خا التلمحياا حو
قضايا ال م قرا ف الاص قرا ف
م برف استخدا الوصف
استخدا أسلوب اوستثاا .
روع وعي المت لمة بالمحتوى
ال ديد مق خا التلمحياا حو
وصف المشاهداا اليومية بدا
و نة الاظر الت رف عل
المقا .
اوستمار بإحترا للرأي اآلخر
ان ابة عق أسملة تبصيلية.

القرا ف
والكتابة

البص
الثااية

مدخ الوحدف الراب ة
"قضايا ال م "

الثالثة

اص اوستمار "صيااة
ال قو "

الراب ة

اص البن القرامي
"انسا والربا"
اص البن القرامي
"انسا والربا"
ستراتي ية القرا ف
"التلخيص"

الخامسة
السادسة
الساب ة

القرا ف الحرف "دعوف
انسا ل ال م "

الثاماة

اص التحلي اآلدبي
"عاط متواك "

الكشف عق م ااي الكلماا
ال ديدف.
ان ابة عق أسملة تبصيلية.
استخدا انستراتي ية الراب ة
لزيادف التركيز والبن (التلخيص)
عل وقراا مختلبة.
تطبيق انستراتي ية الراب ة
لزيادف التركيز والبن (التلخيص)
عل وقراا مختلبة.
م روة ا ديب والمااسبة وال و
ال ا للاص.

القرا ف
والكتابة

اوستمار
والتحدث
القرا ف

ستراتي ية
التدريل
ح المشكاا

ان را اا

أداف التقوي

ص 14

تكليف مازلي

الت ل الت اواي

ص 18

ماحظة

الت ل الت اواي

ص 19

أوراق قيال

الت ل الت اواي

ص 22

أوراق قيال

ح المشكاا

ص 23

تكليف مازلي

منارف تبكير

ص 32

أوراق قيال

التامية
القرامية

الت ل الت اواي

ص 42

تكليف مازلي

القرا ف

الت ل الت اواي

ص 48

أوراق قيال

القرا ف
والكتابة
التامية
القرامية

ا خوف الم لميق والم لماا
الس اا ُ اعلاي ُك ْ اورحمة ه
هللاِ او اب ار اكا ُت ُه
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أق تقد لك

ميع ما يخص ماده لغت

تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحداا مشرور الملك عبدهللا  +باامي  +خماسي باوستراتي ياا  +ثاثي( الخطواا ا ربع )  +اوستراتي ياا الحديثة  +مسرد  +ت ل اشط  +بطاواا
التخطيط)
+
ثاثة عروض بور بوياا مختلبة لك درل
+
كتاب الطالبةو دلي الم لمه
+
س اا التقوي والمناراا حسب اظا اور
+

م لداا اختباراا متاوعه
+
أورق قيال لك درل
+
أوراق عم لك درل
+
ا از الم لمة

س

+
وس

ا از الطالبة
+
المسرد
+

ح أسملة الكتاب
+
خرامط ومباهي

+
أسملة وأ وبة براامج حسق ل ميع البتراا
+
اثرا اا
شرح متميز بالبيديو ل ميع درول المانج
_________________________________________
اوس ار
طباعة ملواة  +السي دي =  140لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70لاير
سي دي وقط =  40لاير ( للصف الواحد)
ميع مروقاا السي دي عق طريق اويمي

=  20لاير

التوصي وي الرياض والخرج م ااا
وخارج الرياض بارسا الطلب عق طريق ويدكل المست

( 24ساعة ) يضاف  51لاير

لح ز طلبك وتس ي م لوماا انستا :

لكتروايا ً عق طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكاك طلب توزيع المانج او عياة
او الشرا عق طريق اويمي
مق 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

وهاا أرقا الحساباا للم لميق خارج مدياة الرياض والخرج
الباك ا هلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي باق)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الرا حي

مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي باق)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومق باوك آخرى يمكاك التحوي عل احد هذا الحساباا
الرياض
س د عبدالرحمق ال تيبي
2052558759940
سامبا
س د عبدالرحمق ال تيبي
8001852539
الباك الس ودي لإلستثمار
س د عبدالرحمق ال تيبي
0101001926001

لألخوف أصحاب المكتباا الرا بيق وي أق يكواوا وكا لتحاضير وواز الحربي وي مدان اوتصا ب وا المدير
0554466161

