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تمكييييييق ال قييييييدف انسيييييامية ويييييي ابيييييل الطالبييييية و لنيييييا ضيييييابطة لسيييييلوكنا وتصيييييرواتنا وتاميييييية محبييييية
وي قلبنا.
تزويد الطالبة بال برات والم ارف المائمة لسانا حتى تلم باألصول ال امة و المبادئ األساسية للثقاوة وال لوم.
ت ويق الطالبة للبحث عق الم روة وت ويدها التأمل والتتبع ال لمي.
تامية القدرات ال قلية والمنارات الم تلبة لدى الطالبة وت ندها بالتو ي والتنذيب.
تربية الطالبة على الحياف اال تماعية انسامية التي يسودها ان اء والت اوق وتقدير التب ة وتح ّمل المسؤولية.
تدريب الطالبة على دمة م تم نا ووطانا وتامية روح الاصح وان اص لوالف أمرها.
حبز همة الطالبة الست ادف أم اد أمتنا المسلمة التي تاتمي إلينا واستئااف السير وي طريق ال زف والم د.
ت ويد الطالبة االاتباع بوقتنا وي القراءف المبيدف واستثمار وراغنا وي األعمال الااو ة لديانا وم تم نا.
تقوية وعي الطالبة لت رف بقدر سانا كيف توا ان اعات المضللة والمذاهب الندامة و المبادئ الد يلة.

 إعداد الطالبة لما يلي هذي المرحلة مق مراحل الحياف.

هللا وتقيييييواي و

ييييييت

 -1صوق اللساق عق ال طأ وحبظ القلم مق الزلل وتكويق عادات لغوية سليمة .
 -2ت ويد الطالبات على قوف الماحظة والتبكير الماطقي المرتب .
 -3تربية ملكة االستاباط والحكم والت ليل وغير ذلك مق البوائد ال قلية التي ت ود علينا التباع أسلوب
 -4االستقراء وي دراسة القواعد .
 -5االست ااة بالقواعد على ونم الكام على و ن الصحيح بما يساعد على استي اب الم ااي بسرعة .
 -6إكساب الطالبات القدرف على است مال القواعد وي المواقف اللغوية الم تلبة.
 -7حذ ال قول وصقل الذوق وتامية ثروف الطالبة اللغوية .
 -8أق تكتسب الطالبة القدرف على القراءف ال نورية بحيث تاطق الكلمات اطقا صحيحا وتؤدي الم ااي أداء حساا .
 -9أق تكتسب الطالبة القدرف على القراءف الصامتة بسرعة مااسبة مع ونم األوكار الرئيسة والبرعية .
 -11تامية القدرات على االستماع ال يد بحيث تستطيع الطالبة تركيز االاتباي ويما سمع .
 -11تامية ميل الطالبة إلى القراءف واالطاع مق ال القراءف الحرف .
 -12اكتساب ثروف لغوية مق ال الت رف على كلمات ديدف .
 -13القدرف على حبظ الاصوص .
 -14القدرف على ونم الاص وتذوق واست راج الصور واأل يلة بما يتااسب مع المرحلة .
 -15القدرف على إبداء رأي وي ب ض المواقف .
 -16ت ليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إلينا وي الت بير الكتابي .

 -17تامية ب ض االت اهات لدى الطالبات مثل دقة االاتباي وقوف الماحظة وال ااية بالاظام والاظاوة وإ ادف ال ط وحسق
است مال عامات الترقيم.
 -18زيادف ثروف الطالبة اللغوية وتامية الم لومات وال برات والثقاوة بما ي تمل علي مق موضوعاتنا مق واوق األدب
والثقاوة وال لوم
 -19حبظ التراث الب ري وسنولة اقل الم ارف اناسااية مق يل إلى يل .
 -21تتحدث الطالبة ب رأف وثقة أمام اآل ريق .
 -21تامية قدرف الحوار واالتصال بيق الاال والت اطب م نم .
 -22تتمكق مق الت بير عق أوكاري وأحاسيس .
 -23تكتسب آداب الحديث وب اصة حسق االستماع واحترام اآل ريق .
 -24تستطيع ترتيب األوكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوق لدي القدرف على الكتابة ويما تتطلب الحياف اليومية .
 -26تامي قدرتنا على التبكير الماظم وي حديثنا وكتابتنا .
 -27توظف ثروتنا اللبظية وي موضوعات الت بير .
 -28تستطيع تل يص األوكار الرئيسة وي اص م يق .
 -29تميل إلى القراءف واالطاع الكتساب المنارات الكتابية وال بنية .
 -31تكتسب القدرف على وق انلقاء .
 -31تطبق ما ت لم مق القواعد الاحوية وانمائية وي الت بير .
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع مانج مادف لغتي
األسبوع

التاريخ
مق

إلى

الدرول
المدخل – التجارة  -نص االستماع  -أقرأ وأفهم ( اإلسالم
والربا )
( اإلسالم والربا ) أنمي لغتي  ( -اإلسالم والربا ) أفكر-
اقرأ ( اإلسالم والربا )
استراتيجية القراءة -تلخيص موضوع البطالة  -دعوة
اإلسالم إلى العمل
التحليل األدبي (عاطل متواكل ) -أنمي لغتي ( عاطل
متواكل )  -الرسم اإلمالئي

1

األحد 1441/4/31

ال ميل 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

ال ميل 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

ال ميل 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

ال ميل 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

ال ميل 1441/6/2

الرسم الكتابي  -اسما الزمان والمكان  -أسلوب االستثناء

6

األحد 1441/6/5

ال ميل 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

ال ميل 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

ال ميل 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

ال ميل 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

ال ميل 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

ال ميل 1441/7/14

النعت  -استراتيجية الكتابة  -فن كتابة المقال
استراتيجية مهارة التحدث  -اكتساب المهارات  -مدخل
الوحدة الخامسة
نص التدخين  -نص االستماع تجربتي مع المخدرات -
الخمر رجس من عمل الشيطان
أنمي لغتي ( الخمر رجس )  -أجيب ( الخمر رجس ) -
أفكر ( الخمر رجس)
استراتيجية قراءة  -من يكافح المخدرات  -نص العقار
الدامي
نص العقار الدامي (أفهم)  -الرسم اإلمالئي  -الرسم
الكتابي

12

األحد 1441/7/17

ال ميل 1441/7/21

اسم اآللة  -أسلوب التعجب  -العطف

13

األحد 1441/7/24

ال ميل 1441/7/28

استراتيجية كتابة  -الفن الكتابي -تخطيط كتابة موضوع

14

األحد 1441/8/2

ال ميل 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

ال ميل 1441/8/13

17+16

األحد 1441/8/16

ال ميل 1441/8/27

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

ماحظات

األسبوع اليوم

التاريخ

البصل

( المكوق )
موضوع الدرل

االحد

اص االستماع
(ثاث ساوات
بدوق عمل)

تتلو النص القرآني تالوة
خالية من اللحن .
تكشف عن القيم الصريحة
والضمنية الواردة في
النص .
ترسم خارطة معرفية لنص
ينطوي علي مشكلة وحل
.
تتلو اآليات تالوة جهرية
صحيحة .

اص البنم
القرائي
(االسام
والربا )

تتلو النص القرآني تالوة
خالية من اللحن .
تكشف عن القيم الصريحة
والضمنية الواردة في
النص .
ترسم خارطة معرفية لنص
ينطوي علي مشكلة وحل
.
تتلو اآليات تالوة جهرية
صحيحة .

41 / /هـ

41 / /هـ

األرب اء
ال ميل

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

االثايق
الثاثاء

مد ل الوحدف

تتلو النص القرآني تالوة
خالية من اللحن .
تكشف عن القيم الصريحة
والضمنية الواردة في
النص .
ترسم خارطة معرفية لنص
ينطوي علي مشكلة وحل
.
تتلو اآليات تالوة جهرية
صحيحة .

41 / /هـ

41 / /هـ

41 / /هـ

األهداف

المنارف
-1الترتيب(

الوسيلة
السبورف

)

-2تحديد الندف
( )
-3االتصال ( )
-4انلقاء (

ألقام الملواة

)

-5التذكر(

)

-6االستي اب (

)

-7انلقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -11القراءف
( )
-11التراكيب
اللغوية ( )

ناز ال رض

الكتاب المدرسي

رائح الباوربويات

استراتي ية التدريل

الحوار
والمااق ة
حل الم كات
الت لم الت اواي
االستك اف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة

(

آداي التقويم
)

حل تدريبات ورق ال مل

(
(
(

)
)

(
(

)
)

(

)

حل تدريبات الكتاب
المدرسي

ال صف
الذهاي
( )
عمليات
التبكير
انبداعي
التبكير الااقد ( )
حل تدريبات الكتاب
المدرسي

األ وف الم لميق والم لمات
الس اا ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
هللاِ او اب ار اكا ُت ُ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أق تقدم لكم ميع ما ي ص مادي لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات م روع الملك عبدهللا  +باائي  +ماسي باالستراتي يات  +ثاثي( ال طوات األربع )  +االستراتي يات الحديثة  +مسرد  +ت لم ا ط  +بطاوات الت طيط)
+
ثاثة عروض بور بويات م تلبة لكل درل
+
كتاب الطالبةو دليل الم لم
+
س ات التقويم والمنارات حسب اظام اور
+
م لدات ا تبارات متاوع
+
أورق قيال لكل درل
+

أوراق عمل لكل درل
+
س ل إا از الم لمة
+
وس ل إا از الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
رائط ومباهيم
+
أسئلة وأ وبة براامج حسق ل ميع البترات
+
اثراءات
رح متميز بالبيديو ل ميع درول المانج
_________________________________________
االس ار

طباعة ملواة  +السي دي =  140لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70لاير
سي دي وقط =  40لاير ( للصف الواحد)
ميع مروقات السي دي عق طريق االيميل

=  20لاير

التوصيل وي الرياض وال رج م ااا
و ارج الرياض بارسال الطلب عق طريق ويدكل المست ل ( 24ساعة ) يضاف  51لاير
لح ز طلبكم وتس يل م لومات انستام:
إلكتروايا ً عق طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكاكم طلب توزيع المانج او عياة
او ال راء عق طريق االيميل
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 أرقام الحسابات للم لميق ارج مدياة الرياض وال رج
الباك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي باق)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الرا حي

مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي باق)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومق باوك آ رى يمكاكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
س د عبدالرحمق ال تيبي
2052558759940
سامبا
س د عبدالرحمق ال تيبي
8001852539
الباك الس ودي لإلستثمار
س د عبدالرحمق ال تيبي
0101001926001
لأل وف أصحاب المكتبات الراغبيق وي أق يكواوا وكاء لتحاضير وواز الحربي وي مدانم االتصال ب وال المدير
0554466161

