اإلدارة العامة للتعليم .....................
مدرسة.................................. :

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

5

1441/1/2هـ

1441/1/6هـ

الوحدة األولى ( قدوات ومثل عليا) مدخل
الوحدة  -نص الفهم القرائي -أنشطة نص
الفهم القرائي
1441/1/30هـ

1441/2/4هـ

الوحدة االولى الوظيفة النحوية
( رفع اسم كان وأخواتها ونصب الخبر
ابني معجمي
الوحدة االولى :التواصل اللغوي

1441/1/9هـ

األسبوع

2

1441/1/13هـ

الوحدة األولى (األسلوب اللغوي )
االستثناء (بغير وسوى ) (-الصنف
اللغوي ) الفعل المضارع الصحيح والمعتل
–
( االستراتيجية القرائية )
1441/2/7هـ

األسبوع

6

للصف ( السادس االبتدائي )

1441/2/11هـ

الوحدة الثانية ( الصيد والمحميات الوطنية
) مدخل الوحدة  -نص الفهم القرائي-
أنشطة نص الفهم القرائي

الوحدة الثانية ( الظاهرة اإلمالئية)
رسم الهمزة المتوسطة
الوحدة االولى أرسم
النص الشعري (اليمامة والصياد )

10

الوحدة الثانية الوظيفة النحوية
( نصب اسم إن وأخواتها ورفع خبرها)
ابني معجمي
الوحدة الثانية:التواصل اللغوي

11

األسبوع

1441/3/27هـ

1441/4/1هـ

األسبوع

1441/4/8هـ

األسبوع

13

( نص االستماع) في مكتبتي
(النص اإلثرائي ) حب القراءة عند
المسلمين
(بنية النص الحواري ) الخبر الصحفي

14

األسبوع

1441/4/25هـ

1441/5/7هـ

17

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير
المتقنات لمعايير التقويم

1441/4/4هـ

1441/3/10هـ

األسبوع

الوحدة الثالثة ( الظاهرة اإلمالئية) الهمزة
المتطرفة
الوحدة االولى أرسم
النص الشعري مكتبتي الصغيرة

مالحظات

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

1441/2/14هـ

األسبوع

7

1441/1/20هـ

( نص االستماع)سيدة نساء أهل الجنة
(النص اإلثرائي ) لن أركع لغير هللا
(بنية النص الوصفي )أكمل الناس خلقا

3

1441/3/3هـ

9

1441/3/6هـ

1441/1/16هـ

األسبوع

األسبوع

األسبوع

1441/2/28هـ

( لغتي )

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1441هـ )

1441/2/18هـ

الوحدة الثانية (األسلوب اللغوي )
االستثناء والتحذير واإلغراء ) (-الصنف
اللغوي ) اسم الفاعل من الفعل الثالثي
( االستراتيجية القرائية )

15

1441/2/13هـ

1441/3/17هـ

الوحدة الثالثة (الوعي القرائي) مدخل
الوحدة
نص الفهم القرائي -أنشطة نص الفهم
القرائي
1441/4/11هـ

1441/4/15هـ

الوحدة الثالثة الوظيفة النحوية
( رفع الفعل المضارع بحسب نوعه )
ابني معجمي
الوحدة الثالثة :التواصل اللغوي

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول
إجازة اليوم الوطني
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
بداية إجازة منتصف العام
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

المشرفة التربوية :
أ......................................................................../

التاريخ الهجري
1441/01/02هـ
1441/01/24هـ
1441/04/25هـ
1441/05/07هـ
1441/05/24هـ

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

1441/1/23هـ

1/27

الوحدة األولى ( الظاهرة اإل
همزتا الوصل والقطع وهم
الوحدة االولى أرسم
النص الشعري عمر بن الخ
1441/2/21هـ

2/25

( نص االستماع) النبات الذي
(النص اإلثرائي ) الحمامة والث
الحزين
(بنية النص الوصفي ) الحلم
1441/3/20هـ

3/24

12

الوحدة الثالثة (األسلوب الل
أسلوبا المدح والذم ) ) (-الصن
اسم المفعول
( االستراتيجية القرائية

األسبوع

4/22

16

1441/4/18هـ

استكمال البرامج العالجية للط
المتقنات لمعايير التقو
التاريخ الميالدي
2019/09/01م
2019/09/23م
2019/12/22م
2020/01/02م
2020/01/19م

قائدة المدرسة :

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

موضوع الدرس

التهيئة

الصف
أساليب وطرق التدريس

السادس االبتدائي

التمهيد
األهداف السلوكية

أن تسترجع التلميذة
المكتسبات السابقة.
أن تتذكر التلميذة أنواع
الكلمة.
أن تتذكر التلميذة انواع
الفعل.
أن توضح التلميذة أنواع
الجملة.
أن تسترجع التلميذة االسم
من حيث العدد.
أن توضح التلميذة عالمات
اإلعراب.
أن تميز التلميذة األساليب
اللغوية التي درستها سابقا.
أن تحدد التلميذة كلمات
تحوي همزة متوسطة.

التقويم الختامي

المادة

لغتي الجميلة

المفردات الجديدة

حل أنشطة حول مضمون الوحدة

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

ﺱ أسترجعي المكتسبات السابقة
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

إجراءات التعليم و التعلم

أنواع الكلمة  ( :االسم – الفعل – الحرف)
أنواع الفعل  ( :الماضي – المضارع – األمر)
أنواع الجمل ( :الجملة األسمية و الجملة الفعلية)
شاهد – نظر
أكتب المضار والماضي من الفعلين السابقين وضعهم في جملة.

أطلب من التلميذات قراءة التدريب بتركيز
وانتباه والتفكير العميق في مضمون التدريب،
ثم يقمن بحل التدريب بشكل فردي كل تلميذة
على حدة وأقوم بتصويب إجابات التلميذات.
أترك المجال للتلميذات للتعبير عن قدراتهن
النفسية باالعتماد على أنفسهن في مالحظة
التدريب وتحديد المطلوب منه وحله ،وأقوم
بمراقبة أداء التلميذات وتحديد األكثر إعتمادا ً
على نفسها واألكثر اتباعا ً لطريقة التفكير
العلمي في حل المشكالت وأقوم بإبراز
مجهودها وتحيتها.
أطلب من التلميذات التأمل في الصور الموضحة
بالكتاب المدرسي لفترة قصيرة من الوقت ،ثم
أطلب منهن التعليق على مضمون كل صورة
من هذه الصور.
أقوم بقراءة العبارات الموضحة بالتدريب قراءة
صحيحة ومضبوطة بالشكل ومن ثم أقسم
التلميذات إلى مجموعات بحيث أكلف مجموعة
منهن بقراءة هذه العبارات وترديدها أكثر من
مرة.
أسلط األضواء على مضمون التدريب من خالل
شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل
اإليضاحية ،وأتأكد من مدى استيعاب
التلميذات لما شرحته من خالل سؤال
التلميذات وتقييم إجاباتهن.
الواجب المنزلي
حل انشطة كتاب الطالب

حل أسئلة الدرس

تقويم الهدف

أسترجعي المكتسبات
السابقة.
اذكري أنواع الكلمة.
اذكري انواع الفعل.
وضحي أنواع الجملة.
أسترجعي االسم من
حيث العدد.
وضحي عالمات
اإلعراب.
ميزي األساليب اللغوية
التي درست سابقا.
حددي كلمات تحوي
همزة متوسطة.

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس  +نموذج الجوف
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+

مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  40لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  70لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  140لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/

الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

