لغتي
الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 2



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 اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري 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 حياته.



تهيئة الطالبات واعدادهم ذهنيا وعمليا لتقبل تعلم لغتي الجميلة .



تنمية القدرات اللغوية لدي الطالبات و إكسابهم السرعة واجادة األداء وتعويدهم على القراءة
الصحيحة الخالية من األخطاء .



مساعدة الطالبات على تعلم المواد الدراسية األخرى .



تنمية مهارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير لدى الطالبات .



تدريب الطالبات على التحدث بجرأة وثقة أمام اآلخرين من خالل إلقاء األناشيد .



تنمية قدرة الطالبات على الحوار واالتصال باآلخرين .



تتكون لدي الطالبات القدرة على الكتابة فيما تطلبه الحياة اليومية .



ارتقاء مستوى التعبير (الشفهي) وتنميته بأسلوب صحيح .



أن يحب الطالبة لغته (لغة القرآن) ويتعرف على مواطن الجمال فيها

معلومات عن المعلمة:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المسرد
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة لغتي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1443/4/03

الخميس 1443/5/4

2
0
4

األحد 1443/5/7
األحد 1443/5/14
األحد 1443/5/21

الخميس 1443/5/11
الخميس 1443/5/11
الخميس 1443/5/25

5

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/6/2

6
7
1

األحد 1443/6/5
األحد 1443/6/12
األحد 1443/6/19

الخميس 1443/6/9
الخميس 1443/6/16
الخميس 1443/6/20

طرح السؤال المتبادل  -عليك بالجار وإن جار  -اإلمام أبو حنيفة
رسالة تواصلية  -تنوين االسم المقصور  -خط النسخ

9

األحد 1443/6/26

الخميس 1443/6/03

الجدة  -جزم الفعل المضارع  -ألفاظ وتراكيب

13
11

األحد 1443/7/0
األحد 1443/7/13

الخميس 1443/7/7
الخميس 1443/7/14

رسالة تواصلية  -الحديث عن أسرة مثالية  -المدخل
طفل غير الدنيا  -األعداد المفردة  -اسم اآللة

12

األحد 1443/7/17

الخميس 1443/7/21

تدوين المالحظات  -األقمار الصناعية

10

األحد 1443/7/24

الخميس 1443/7/21

كيف غير المخترعون  -قطارات األنفاق  -حذف ألف ما

األحد 1443/1/2
14
األحد 1443/1/9
15
 17+16األحد 1443/1/16

الخميس 1443/1/6
الخميس 1443/1/10
الخميس 1443/1/27

دخول حرف الجر  -فقرة بخط النسخ  -الوجه اآلخر
الحال المفردة  -ألفاظ وتراكيب  +كتابة التلخيص  -تقديم شفهي
التقييم النهائي

المدخل  -المعلبات الغذائية  -الشرط
المصادر -الجدول الذاتي -مأساة بعوضة
حلوى األطفال  -الوصايا الخمسة ألسنان األلف اللينة
كتابة عبارات بخط النسخ  -وصف الحمى  -نصب الفعل المضارع
ألفاظ وتراكيب  -المدخل
رعاية المسنين  -التوكيد بنفس وعين  -اسما الزمان والمكان

مالحظات

اإلسبوع

المكون

الهدف

عدد
الحصص

األحد14 / / :هـ

معايدة التلميذات

توزيع الكتب الدراسية

حصة

االثنين14 / / :هـ

معايدة التلميذات

توزيع الكتب الدراسية

حصة

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات واألنشطة

أداة التقويم

اإلسبوع األول من (  ) /إلى ( ) /
اإلسبوع الثاني من ( ) /
إلى ( ) /

الثالثاء14 / / :هـ

مراجعة عامة

مراجعة بعض المهارات
التي سبق دراستها

حصتان

تعلم تعاوني – مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار والمناقشة

مناقشة شفهية
مناقشة حوارية

المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

األربعاء14 / / :هـ

مراجعة عامة

مراجعة بعض المهارات
التي سبق دراستها

حصتان

تعلم تعاوني – مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار والمناقشة

مناقشة شفهية
مناقشة حوارية

المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

الخميس/ / :
14هـ

مراجعة عامة

مراجعة بعض المهارات
التي سبق دراستها

حصتان

تعلم تعاوني – مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار والمناقشة

مناقشة شفهية
مناقشة حوارية

األحد14 / / :هـ

مدخل الوحدة
الرابعة "الوعي
الصحي".

تتعرف مصطلحات جديدة
لها عالقة بمضمون
الوحدة -
تتعرف أحاديث نبوية لها
عالقة بمضمون الوحدة
وتستظهر بعضا َ منها -
تكتب جمالً إرشادية
مناسبة لكل صورة مرفقة
 تكتب رسالة شكر إلىالمتبرعين بالدم – تبحث
وتكتب عن المواد الغذائية
التي تحددها وتعرف

حصتان

طريقة المناقشة – طريقة
ص 16
االستقراء – طريقة الحوار

المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

رمزها.

االثنين14 / / :هـ

الثالثاء14 / / :هـ

األربعاء14 / / :هـ

الخميس/ / :
14هـ

معلمة المادة:
التوقيع:

نص الفهم القرائي
"المعلبات الغذائية".

تقرأ النص قراءة جهرية
مراعية صحة الضبط -
تجيب عن أسئلة تفصيلية
حول النص.

األسلوب اللغوي
"أسلوب الشرط"-
الصنف اللغوي
"المصادر".

تتعرف أسلوب الشرط
باألداتين (إن – من) -
تتعرف المصدر وتستعمله
وفق احتياجاتها.

اإلستراتيجية القرائية
"الجدول الذاتي" -
نص اإلستراتيجية
القرائية
"المشروبات
الغازية".

تتعرف إلى إستراتيجية
الجدول الذاتي لتعميق
القراءة  -توعي غيرها
بأخطار أنفلونزا الطيور
وأضرار المشروبات
الغازية.

نص االستماع
"مأساة بعوضة".

تستمع النص بتركيز
وانتباه مع االلتزام بآداب
االستماع -
تلتقط مما استمعت إليه
أفعاالً من األفعال الخمسة

طريقة المناقشة – طريقة
االستقراء – طريقة الحوار

حصة

حصتان

حصتان

حصة

تعلم تعاوني – مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار والمناقشة

تعلم تعاوني – مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار والمناقشة

تعلم تعاوني – مهارة تفكير – حل
المشكالت – الحوار والمناقشة

مديرة المدرسة:
التوقيع:

األخوة المعلمين والمعلمات

ص 20

ص  ،01ص 00

ص  ،04ص 07

ص 01

المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

مشرفة المدرسة:
التوقيع:

الس َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة ه
َّللاِ َو َب َر َكا ُت ُه
ّ
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  53لاير
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

