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األهداف العامة للمادة

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسها ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسها وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

األهداف الخاصة للمادة















صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة .
تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب .
تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من الفوائد العقلية التي تعود عليها التباع أسلوب
االستقراء في دراسة القواعد .
االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة .
إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني أداء
حسنا.
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية .
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث يستطيع الطالبة تركيز االنتباه فيما سمع .
تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطالع من خالل القراءة الحرة.
اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات جديدة.
القدرة على حفظ النصوص.
القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة.



















القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف.
تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي.
تنمية بعض االتجاهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباه وقوة المالحظة والعناية بالنظام والنظافة وإجادة
الخط وحسن استعمال عالمات الترقيم.
زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليه من موضوعاتها من
فنون األدب والثقافة والعلوم.
حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل.
تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين .
تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.
تتمكن من التعبير عن أفكاره وأحاسيسه.
تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين.
تستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا.
تتكون لديها القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية.
تنمي قدرته على التفكير المنظم في حديثها وكتابتها.
توظف ثروتها اللفظية في موضوعات التعبير.
تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين.
تميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية والشفهية.
تكتسب القدرة على فن اإللقاء.
تطبق ما تعلمته من القواعد النحوية واإلمالئية في التعبير.

توزيع منهج مادة لغتى 5ب
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2

األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

3

األحد 1441/1/16

الخميس 1441/1/20

4

األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/27

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6

األحد 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

7

األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/18

8

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

الوحدة األولى (أخالق وفضائل)
المدخل (أنشطة تمهيدية) – نص االستماع (عدل المأمون) – نص الفهم القرائي (أخالق المؤمنين)
تابع نص الفهم القرائي (أخالق المؤمنين) – االستراتيجية القرائية (الخلق)
تابع االستراتيجية القرائية (الخلق) – الصنف اللغوي (جمع المذكر السالم)  -الظاهرة اإلمالئية (الهمزة
المتوسطة على ألف)
تابع الظاهرة اإلمالئية (الهمزة المتوسطة على ألف) – الوظيفة النحوية (رفع المبتدأ والخبر بالعالمات
الفرعية)
تابع الوظيفة النحوية (رفع المبتدأ والخبر بالعالمات الفرعية) – الرسم الكتابي (خط النسخ) – النص الشعري
(من أصادق؟) – بنية النص (خشبة المقترض األمين)
تابع بنية النص (الطحان وولده وحمارهما) – تابع بنية النص (درس في الصداقة) – التواصل الكتابي (كتابة
قصة مكتملة العناصر) – التواصل الشفهي (سرد قصة)
تابع التواصل الشفهي (سرد قصة) – مشروع الوحدة – اختبار الوحدة
الوحدة الثانية (البيئة والصحة)
المدخل (أنشطة تمهيدية) – نص االستماع (رسالة من أعماق البحر) – نص الفهم القرائي (لماذا؟)
تابع نص الفهم القرائي (لماذا؟) – االستراتيجية القرائية (جسمك واآللة)
تابع االستراتيجية القرائية (جسمك واآللة) – الصنف اللغوي (أنواع الجموع) – الظاهرة اإلمالئية (الهمزة
المتوسطة على الواو)

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

تابع الظاهرة اإلمالئية (الهمزة المتوسطة على الواو) – الوظيفة النحوية (الفاعل)

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

14

األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15
16
18-17

األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

التهيئة (مراجعة المكتسبات السابقة – االختبار التشخيصي)

تابع الوظيفة النحوية (المفعول به) – الرسم الكتابي (خط النسخ) – النص الشعري (أيها اإلنسان)  -بنية
النص (النص اإلعالني)
تابع بنية النص (النص اإلعالني)  -التواصل الكتابي (تصميم إعالن "إخباري&تجاري") – التواصل الشفهي
(تقديم عرض شفهي عن مشكلة بيئية)
تابع التواصل الشفهي (تقديم عرض شفهي عن مشكلة بيئية)  -مشروع الوحدة – اختبار الوحدة
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة  :لغتي
المهارة

( المكون ) موضوع
الدرس

األهداف

التهيئة (مراجعة المكتسبات السابقة)

األسبوع/اليوم

الصف  :الخامس ابتدائي
الوسيلة

الفصل الدراسي  :االول

أن تميز التلميذة بين االسم
والفعل والحرف.
أن تمثل التلميذة بالفعل الماضي
والمضارع واألمر.
أن تشرح التلميذة الفرق بين
الجملة االسمية والجملة الفعلية.
أن تعدد التلميذة أنواع الجموع.
أن تذكر التلميذة أقسام االسم من
حيث العدد.
أن تبين التلميذة مواضع همزة
القطع وهمزة الوصل.

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

o

-1الترتيب(

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

الوحدة األولى (أخالق وفضائل)
المدخل (أنشطة تمهيدية)

-7اإللقاء ( )

ألقالم الملونة

أن تالحظ التلميذة الرسوم التالية
ثم تجيب عما يليها.
أن تستمع التلميذة إلى النص ثم
تجيب عن األسئلة.
أن تقرأ التلميذة الموقفين اآلتيين
قراء مركزة ثم تجيب عن
األسئلة.
أن تفسر التلميذة اآلية الكريمة.
أن تردد التلميذة األناشيد التالية.

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

ميزي بين االسم
والفعل والحرف.
مثلي بالفعل الماضي
والمضارع واألمر.
اشرحي الفرق بين
الجملة االسمية
والجملة الفعلية.
عددي أنواع
الجموع.
اذكري أقسام االسم
من حيث العدد.
بيني مواضع همزة
القطع وهمزة
الوصل.
الحظي الرسوم
التالية ثم أجيبي عما
يليها.
استمعي إلى النص
ثم أجيبي عن
األسئلة.
اقرئي الموقفين
اآلتيين قراء مركزة
ثم أجيبي عن
األسئلة.
فسري اآلية
الكريمة.
رددي األناشيد
التالية.

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
هللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس  +نموذج الجوف  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد

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
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض

 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

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

