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

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهتتاهاااا والقاايم المرغو ااة لااد
الطالب ليش وا رتاها -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين عقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال شرية الالزمة لتطوير المتتمع اقتصاديا واتتماعيااا واقافيااا مااا يخاادم خطااط التنميااة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والتماعة معا  ،فهو ي تغي مصلحة الداارد ماان خااالم تعليما تعليمااا كافيااا
مديدا لذات  ،كما ي تغي مصلحة التماعة اإلفادة مما يتعلم األفراد لتطوير المتتمع صورتين :
أ ) م اشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالم اإلساااااااهام فاااااااي اإلنتاااااااا والتنمياااااااة .

ب ) غير م اشرة م وذل من خالم القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد تميع أ ناء األمة شكم يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكار فاعلية في ناء متتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة اه تدائية

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في ندسي الطدلة ورعايتها تر ية إسالمية متكاملة ،في خلقها،
وتسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
-2

تدريب الطال اا على إقامة الصالة ،واألخذ آداب السلو والدضائم .

-3

تنمية المهاراا األساسية المختلدة وخاصة المهارة اللغوية والمهااارة العدديااة ،والمهاااراا

الحركية .
-4

تزويد الطال ة القدر المناسب من المعلوماا في مختلف الموضوعاا .

-5

تعريف الطال ة اانعم ع عليهااا فااي ندسااها ،وفااي يئتهااا اهتتماعيااة والتغرافيااة لتحساان

استخدام النِّعَم ،وتندع ندسها و يئتها .
-6

تر ية ذوقهن ال ديعي ،وتعهد نشاطهن اه تكاري ،وتنمية تقدير العمم اليدوي لديهن .

تنمية وعي الطال ة لتدر ما عليها من الوات اااا ومالهااا ماان الحقااوح
-7
وخصائص المرحلة التي تمر ها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخالص لوهة أمرها .

فااي حاادود سا ِّان

توليد الرغ ة لدي الطال اا فااي اهزدياااد ماان العلاام النااافع والعماام الصااال وتاادري هن علااى
-8
اهستدادة من أوقاا الدراغ .
-9

إعداد الطال ة لما يلي هذه المرحلة من مراحم حياتها.

اهداف مادة لغتي
 -1صون اللسان عن الخطأ وحدظ القلم من الزلم وتكوين عاداا لغوية سليمة.
 -2تعويد الطال اا على قوة المالحظة والتدكير المنطقي المرتب.
 -3تر ية ملكة اهستن اط والحكم والتعليم وغير ذلا مان الدوائاد العقلياة التاي تعاود عليهاا
إلت اع أسلوب اهستقراء في دراسة القواعد.
 -4اهستعانة القواعد على فهم الكالم على وته الصحي

ما يساعد على استيعاب المعاني

سرعة
 -5إكساب الطال اا القدرة على استعمام القواعد في المواقف اللغوية المختلدة.
 -6تعليم التلميذاا أصوم الكتا ة السليمة وسرعة الرسم الصحي للكلماا التي تحتا إليهاا
في التع ير الكتا ي.
 -7القدرة على فهم النص وتذوق واستخرا الصور واألخيلة ما يتناسب مع المرحلة.
 -8تنمية قدرة الحوار واهتصام ين الناس والتخاطب معهم.
 -9تنمية القدراا على اهستماع التيد حيث تستطيع التلميذة تركيز اهنت اه فيما تسمع
 -10أن تكتسب التلميذة القدرة على القراءة التهورياة حياث تنطال الكلمااا نطقاا صاحيحا
وتؤدي المعاني أداء حسنا
 -11زيادة اروة التلميذة اللغوية وتنمية المعلوماا والخ راا والاقافة ما يشتمم عليها مان
موضوعاتها من فنون األدب والاقافة والعلوم.
 -12تكتسب آداب الحديث و خاصة حسن اهستماع واحترام اآلخرين.

توزيع منهج مادة

األسبوع

1
األسبوع

1442/6/8هـ

التهيئة :مراجعة مكتسباتي السابقة
1442/6/18هـ

1442/6/22هـ

األسبوع

2
األسبوع

نص الفهم القرآني (المعلبات الغذائية)
االستراتيجية القرائية :الجدول الذاتي

4
األسبوع

األسبوع

3

1442/6/15هـ
1442/6/11هـ
الوحدة الثالثة (الوعي الصحي) المدخل (أتشطة
تمهيدية)
المشروع (أنجز مشروعي)
نص االستماع (منجم الكالسيوم)
1442/6/29هـ
1442/6/25هـ
الظاهرة اإلمالئية :األلف اللينة في األفعال واألسماء
والحروف
الوظيفة النحوية :رفع الفعل المضارع
1442/7/13هـ
1442/7/9هـ
النص الشعري (وصف الحمى)
بنية النص (النص اإلرشادي)
1442/7/27هـ
1442/7/23هـ

1442/7/6هـ
1442/7/2هـ
الصنف اللغوي (المصادر)
الرسم الكتابي (كتابة عبارات بخط النسخ)
1442/7/20هـ
1442/7/16هـ
التواصل اللغوي (كتابة نص ارشادي)
تقديم ارشادات شفهية
1442/8/5هـ
1442/8/1هـ
الوحدة الرابعة (الوعي االجتماعي)
المدخل (أتشطة تمهيدية)
المشروع (أنجز مشروعي)
نص االستماع (عليك بالجار وإن جار)
1442/8/19هـ
1442/8/15هـ
الظاهرة اإلمالئية:
أ -تنوين االسم المقصور والمدود والمنقوص
ب -دخول حرف الجر على ما االستفهامية
الوظيفة النحوية :أ -نصب الفعل المضارع
ب -جزم الفعل المضارع
1442/9/3هـ
1442/8/29هـ
النص الشعري (الجدة)
بنية النص (التلخيص)
1442/9/17هـ
1442/9/13هـ

12

الصنف اللغوي (اسما الزمان والمكان)
الرسم الكتابي (كتابة عبارات بخط النسخ)

األسبوع

األسبوع

1442/9/10هـ
1442/9/9هـ
التواصل اللغوي (كتابةالتلخيص)
تقديم شفهي عن كتاب أو قصة
1442/10/8هـ
1442/10/6هـ

15

اختبار الوحدة

16

مراجعة عامة

األسبوع

1442/10/11هـ

األسبوع

5
األسبوع

7
األسبوع

9
األسبوع

11
األسبوع

13

18+17

أ/

1442/6/4هـ

( لغتي )

للصف ( السادس اه تدائي ) – الدصم الدراسي الااني

6
األسبوع

8
األسبوع

10
األسبوع

14

اختبار الوحدة
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

نص الفهم القرآني(رعاية المسنين في اإلسالم)
االستراتيجية القرائي( :طرح السؤال المتبادل)
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

1442/10/22هـ

االختبارات
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني 1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
بداية إجازة عيد الفطر
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م
بداية إجازة نهاية العام
قائد المدرسة
المشرف التربوي
معلم المادة
أ/
أ/

الوحدة
تمهيد

الاالاة
ما المقصود الوعي الصحي؟

الوعي الصحي

العنوان

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

اكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور " الوعي الصحي ".
فهم المسموع وتراعي آداب االستماع.
التدرب على القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه واستثمارها.
معرفة أسلوب الشرط وتوظيفه وفق حاجته توظيفا صحيحا.
التعرف علي إستراتيجية القراءة المعمقة باستخدام الجدول الذاتي.
رسم األلف اللينة في األسماء واألفعال والحروف رسما صحيحا.
معرفة رفع الفعل المضارع بحسب نوعه ( صحيح اآلخر – معتل اآلخر – األفعال الخمسة ).
معرفة المصدر واستعماله وفق حاجته استعماال صحيحا.
رسم عبارات بخط النسخ بعد تصحيح األخطاء الواردة فيها.
فهم النصوص وتتذوق ما فيها من جماليات وأساليب بالغية.
معرفة بنية نص اإلرشادي وخصائصه المميزة له.
اكتسب رصيد معرفي ولغوي متصل بمحور " الوعي الصحي" واستعماله في التواصل الشفهي والكتابي.
كتابة نص إرشادي استنادا إلى خصائصه البنائية.
تقديم عرض شفهي إرشادي يعودعلى اإلنسان بالنفع.

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :الوقاية خير من العالج.
ستفهم المتعلمات :
❖ مناجم الكالسيوم .
❖ المعلبات الغذائية.
❖ الوصايا الخمس ألسنان صحية
❖ الفعل المضارع الصحيح والمعتل اآلخر.
❖ أسلوب االستثناء بـ (غير  ،سوى)
❖ كيفية رسم عبارات بخط النسخ.
❖ األلف اللينة في األفعال األسماء والحروف.

السؤام األوم م ما هي الدوائد الصحية للحليب؟
السؤام الاانيم ما اهم اس اب اللتوء إلى صناعة األغذية المعل ة؟
السؤام الاالثم ماهي الوصايا الخمس لألسنان الصحية؟
السؤام الرا عم ما أسلوب الشرط ؟
السؤام الخامسم كيدية كتا ة األلف اللينة ؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•

مناجم الكالسيوم .
المعلبات الغذائية.
أسلوب الشرط.
المصادر.
كيفية كتابة األلف اللينة.
نصب الفعل المضارع.

ستكون المتعلمات قادرات على :







ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

بيان مناجم الكالسيوم .
معرفة المعلبات الغذائية.
بيان أسلوب الشرط
معرفة المصادر
معرفة كيفية كتابة األلف اللينة
بيان نصب الفعل المضارع

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية – تعلم
نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن الوعي والصحة .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح المعلبات الغذائية .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور لبعض األطعمة الطازجـة ثـم عـرض صـور ونشـاطات المـدخل
بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها .
إبراز األفكار واأل فهام الباقية للوحدة بتقـديم األسـئلة األساسـية مـع مناقشـة المهمـات األدائيـة التـي تعمـل علـى
تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو
األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
مدخل الوحدة  :تقسيم الطالبات لعدة مجموعـات  ،تنفيـذ وعـرض الصـور مـن الكتـاب المدرسـي ومتابعـة تعبيـر
المجموعات حول هذه الصور .
نص االستماع  ( :أستمع ثم أجيب  ،أبدي رأي في ) السماع إلى نص االستماع من المسـجل أو مـن المعلمـة ثـم
اإلجابة عن أنشطة النص .
نص الفهم القرائي ( المعلبات الغذائية )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات بعد استماع لقراءة المعلمـة
ثم حل أسئلة التنمية القرائية  ( :أقرأ  ،أنمي لغتي  ،أفهـم واجيـب ،أحلـل  ،تفكيـر إبـداعي  ،تفكيـر ناقـد ،أحـاكي
األسلوب اللغوي ،أكتب ،أغني ملف تعلمي. ) .
األساليب والتراكيب اللغوية  ( :أسلوب الشرط  ،المصادر  ،االستراتيجية القرائيـة  ،األلـف اللينـة المتطرفـة فـي
( األفعال  ،األسماء  ،الحروف )  ،الرسم الكتابي  ،رفع األفعال المضارعة  ،التوصـل اللغـوي ) تمهيـد للمهـارة
وشرحها ومحاكاة الطالبات لها .
النص الشعري ( وصف الحمى )  :استماع النص مـن شـريط أو مـن المعلمـة ومحاكـاة الطالبـات ثـم حـل أسـئلة
مكون (أقرأ وأتعرف  ،أنمي لغتي  ،أحلل و أفهم  ،أتذوق  ،ألقي) .
بنية النص اإلرشادي ( الوصايا الخمس ألسنان صحية )  ( :أجيب  ،أقرأ و أجيب ) قراءة النص في منافسة بين
المجموعات بعد استماع لقراءة المعلمة ثم ملء خريطة النص .
أنشطة كتاب النشاط  :الرجوع إلى كتاب النشاط لحل أنشطة الكتاب على الوحدة الخامسة .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور
التي توضح
فوائد الحليب

جمعت الصور
كلها

جمعت صور
أجمل مما سبق

جمعت الصور وزودتها
بعبارات جميلة

جمعت الصور
وأحسنت في
ترتيبها وكتابة
جمال موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المــهمة األدائيــة )
اسم الوحدة  :الوعي والصحي
الصف  :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن فوائد الحليب وعمل مطوية عن :
( المعلبات الغذائية  ،المصادر  ،نصب الفعل المضارع )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .

هـ

الهدف

د

الدور

ج

الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .

المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

م

الموقف

ا

الناتج
واألداء
تنديذ رسم القصة والملصل .
والغرض

ع

معايير
ومحكات
النجاح

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

❖ اإللمام توانب القصة والملصل .
❖ إترائ طريقة مشوق وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ التانب اللغوي واإل داعي واألد ي .

تدوم تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )
❖ التهيئة.

14 / /ها

❖ المدخل .

14 / /ها

❖ المشروع.

14 / /ها

❖ نص االستماع .

14 / /ها

❖ نص الفهم القرائي .

14 / /ها

❖ الظاهرة اإلمالئية .

14 / /ها

❖ الوظيفة النحوية .

14 / /ها

❖ الصنف اللغوي .

14 / /ها

❖ الرسم الكتابي .

14 / /ها

❖ النص الشعري .

14 / /ها

❖ بنية النص .

14 / /ها

❖ التواصل اللغوي .

14 / /ها

اليوم

التاريخ

الحصة

الدصم

التوقيع

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا ُ اَ ُ
ه اااَ ُ ُ
ا
ْ
اَّلل وبركاته
السَلم عليكم ورحمة ِ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
لغت للفصل الدراس ن
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده ى
الثان  1442هـ
ي
ي

تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحاضي
ى
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة  +مرسد +
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
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 ى
الفيات
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة
اىل  72ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ى
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي  40ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال

الس دي طباعة عادية  70ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  140ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ى
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)

SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
———————————————————————————————
–
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

