 .1أن يكتسب المتعلم رصيدًا وافرا ً من األلفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية الفصيحة يمكنه من تفهم القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث
اإلسالمي ومستجدات الحياة العصرية.
 .2أن يكتسب قدرة لغوية :تعينه على تفهم األحداث اللغوية التي يتعرض لها وتحليلها وتقويمها وتمكنه من إنتاج خطاب يتصف بالدقة والطالقة
والجودة.
 .3أن يتمكن من المهارات واالستراتيجيات والعمليات األساسية لكل من :االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.
 .4أن يتطابق خطابه اللغوي مع اللغة العربية الفصحى :ألفاظا ً وتراكيب وضبطا ً إعرابيًا ورس ًما إمالئياً.
 .5أن يستخدم اللغة بنجاح في الوظائف الفكرية والتواصلية المختلفة للغة:
أ ـ الوظيفة المعرفية /البيانية :لتوصيل األفكار والمعلومات والمضامين المعرفية.
ب ـ الوظيفة االستكشافية :للتعلم والبحث واالكتشاف والتفكير.
ج ـ الوظيفة التصعيدية :لوصف اللغة وتفسيرها.
د ـ الوظيفة الذاتية :للتعبير عن أرائه ومشاعره وانفعاالته.
هـ الوظيفة االجتماعية :للتفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات االجتماعية والمحافظة عليها.
و ـ الوظيفة التأثيرية /التوجيهية :للتأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم.
ز ـ الوظيفة النفعية :للحصول على األشياء.
ح ـ الوظيفة التخيلية/الجمالية :للتخيل واإلبداع وإنتاج النصوص الخيالية..

 -1التمييز السمعي ألصوات الحروف ومواقعها من الكلمة.
 -2تذكُّر االثنيناث والمعلومات والشخصيات في النص المسموع.
 -3التعبير عن محتوى الصور.
 -4سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها.
 -5تعريف المتعلم بنفسه وأسرته.
مصورة.
 -6التعبير شفهيا عن أحداث قصة
َّ
 -7قراءة الحروف بأصواتها القصيرة والطويلة.
 -8قراءة كلمات اشتملت على الحروف المستهدفة قراءة بصرية.
 -9قراءة جمل اشتملت على الكلمات الممثلة للحروف المستهدفة قراءة بصرية.
 -10تحليل الجمل إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع والمقاطع إلى أصوات.
 -11تكوين كلمات ذات معنى من حروف الدرس.
 -12قراءة كلمات جديدة مكونة من الحروف المستهدفة قراءة هجائية.
 -13استظهار عدد من األبيات من األناشيد القصيرة.
 -14كتابة الحروف المستهدفة بحركاتها القصيرة والطويلة ،مفردة وحسب مواضعها في الكلمة.
 -15كتابة كلمات مركبة من الحروف المستهدفة.
 -16محاكاة بعض األساليب اللغوية والضمائر وأسماء اإلشارة.
 -17اكتساب قيم واتجاهات تتصل بآداب األكل :كالتسمية ،غسل اليدين قبل األكل وبعده ،األكل باليد اليمنى ،التعاون والعمل بروح الفريق،
صلة الرحم ،وتوقير الكبير ،آداب زيارة المريض.

معلومات عن المعلمة



االسم:



املؤهل:



التخصص:



الصفوف اليت تدرسها:



مواد التدريس:



أسم املدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة لغتي اول ابتدائي
األسبوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18-17

التاريخ
من

األحد 1441/1/2
األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23
األحد 1441/1/30
األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21
األحد 1441/2/28
األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13
األحد 1441/3/20
األحد 1441/3/27
األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

إلى

الخميس 1441/1/6
الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27
الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
الخميس 1441/3/3
الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17
الخميس 1441/3/24
الخميس 1441/4/1
الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

الدروس

₰
نشيد :دعاء
₰
نشاطات التهيئة
₰
الدرس الثاني :حرف) ب(
₰
الدرس الرابع :حرف) د(
الدرس السادس :حرف) ر( ₰
نشيد  :مدرستي حديقتي ₰
₰
نشاطات التهيئة
₰
الدرس الثاني حرف ( ف)
₰
الدرس الرابع حرف ( ق )
₰₰
الدرس السادس (ح)
نشيد أرض بالدي ₰
₰
نشاطات التهيئة
₰
الدرس الثاني ( ط)
₰
الدرس الرابع ( و)
₰
الدرس السادس ( ش )
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

نص االستماع
الدرس األول :حرف) م(
الدرس الثالث :حرف) ل(
الدرس الخامس :حرف) ن(
التقويم التجميعي ()1
نص االستماع
الدرس األول حرف ( ص)
الدرس الثالث حرف ( س)
الدرس الخامس ( ت )
التقويم التجميعي ()2
نص االستماع
الدرس االول حرف ( أ )
الدرس الثالث ( ز )
الدرس الخامس ( ج)
التقويم التجميعي ( ) 3

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة
نشيد دعاء
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
أقرئي النص بصوت حسن.
المحتوى وفرض الدرس

لغتي ـ الصف األول االبتدائي
مجسمات

األنشطة

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

 oحل المشكالت
أن تستمع التلميذة إلي
النص.
أن تجيب التلميذة على
األسئلة التي توجهها لها
المعلمة.
أن تقرأ التلميذة كلمات
النشيد بصوت عا ٍل
وحسن.

أنشد:
 oاالكتشاف واالستقصاء
دعاء
 oالصف الذهني
َر ِّبــي َر ِّبــي يا َرحْ مــ َ ْن
ْ
باإليمــان
ا ِّْمــألْ قَ ْلبـــي
اِّحْ فَــــــــظ أ ُ ِّمــــــــــي
وأبـــــي الغـــــــــــالي
ْ
اإلخوان
واحْ فَظ لي ُك َّل

نشاط الكتاب المدرسي
......................
......................

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي

استمعي الي النص.
أجيبي على األسئلة التي
توجهها لكي المعلمة.
اقرئي كلمات النشيد
بصوت عا ٍل وحسن.

 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُهُ
س اَل ُ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
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجَلت 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 وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004

966558396119

