اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

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

مسرد

( لغتي)
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أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيييا المرغة يية لييدب الشييال ليلي ةا ر يياالا -أو نسييا فيياهميل لييدورها في
الحياة ،واعيل عقيدتها مدافعيل عنها وعامليل ف ضةئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2تةفير الكةادر ال لرية الالزمة لتشةير المجتمع اقتصاديا وا تماعيا وثقافيا ما يخدم خشط التنمية الشمةحة ف المملكة ويييدفع هي

الخشييط مييل نجييا

لي

نجا .
 -3الحرص عل مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهة ي تغ مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيييدا ل اتييه  ،كمييا ي تغي مصييلحة الجماعيية اإلفييادة ممييا
يتعلمه األفراد لتشةير المجتمع صةرتيل :
أ ) م اشيييييييييييييييرة و لييييييييييييييي ميييييييييييييييل

خيييييييييييييييالل اإلسيييييييييييييييهام فييييييييييييييي اإلنتيييييييييييييييا والتنميييييييييييييييية .

) غير م اشرة و ل مل خالل القضا عل األمية  ،ونلر الةع
لدب ميع أ نا األمة لكل يضمل لها حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية ف

نا مجتمعاتها .

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

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)
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أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة ف نفسيه الشفليية ورعايتهييا تر ييية سييالمية متكامليية ،في خلقهييا ،و سييمها ،وعقلهييا ،ولغتهييا ،وانتمائهييا لي أميية
اإلسالم.
تدريب الشال ات عل قامة الصالة ،واألخ آدا السلةك والفضائل .
-2
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغةية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
-3
تزويد الشال ة القدر المناسب مل المعلةمات ف مختلف المةضةعات .
-4
الن َعا ،وتنفع نفسها و يئتها .
-5
تعريف الشال ة نعا هللا عليها ف نفسها ،وف يئتها اال تماعية والجغرافية لتحسل استخدام ِّ
تر ية وقهل ال ديع  ،وتعهد نلاطهل اال تكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهل .
-6
تنمية وع الشال ة لتدرك ما عليها مل الةا ات ومالها مل الحقةق ف حدود سنِّه وخصائص المرحلة الت تميير هييا  ،وغييرس حييب وطنهييا ،
-7
واإلخالص لةالة أمرها .
تةليد الرغ ة لدي الشال ات ف االزدياد مل العلا النافع والعمل الصالح وتدري هل عل االستفادة مل أوقات الفراغ .
-8
عداد الشال ة لما يل ه المرحلة مل مراحل حياتها.
-9

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

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)
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اهداف مادة لغتي
 -1صةن اللسان عل الخشأ وحفظ القلا مل الزلل وتكةيل عادات لغةية سليمة.
 -2تعةيد الشال ات عل قةة المالحظة والتفكير المنشق المرتب.
 -3تر ية ملكة االستن اط والحكا والتعليل وغير ل مل الفةائد العقلية الت تعةد عليها إلت اع أسلة االستقرا ف دراسة القةاعد.
 -4االستعانة القةاعد عل فها الكالم عل و هه الصحيح ما يساعد عل استيعا المعان

سرعة

 -5كسا الشال ات القدرة عل استعمال القةاعد ف المةاقف اللغةية المختلفة.
 -6تعليا التلمي ات أصةل الكتا ة السليمة وسرعة الرسا الصحيح للكلمات الت تحتا

ليها ف التع ير الكتا .

 -7القدرة عل فها النص وت وقه واستخرا الصةر واألخيلة ما يتناسب مع المرحلة.
 -8تنمية قدرة الحةار واالتصال يل الناس والتخاطب معها.
 -9تنمية القدرات عل االستماع الجيد حيث تستشيع التلمي ة تركيز االنت ا فيما تسمع
 -10أن تكتسب التلمي ة القدرة عل القرا ة الجهةرية حيث تنشق الكلمات نشقا صحيحا وتؤدي المعان أدا حسنا
 -11زيادة ثروة التلمي ة اللغةية وتنمية المعلةمات والخ رات والثقافة ما يلتمل عليها مل مةضةعاتها مل فنةن األد والثقافة والعلةم.
 -12تكتسب آدا الحديث و خاصة حسل االستماع واحترام اآلخريل.
معلمة المادة :أ/
.................................................

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

( لغتي)

مسرد

توزيع منهج مادة
األس ةع 1442/6/4هي

األس ةع

1442/7/2هي

1442/7/6هي

األس ةع

1442/8/1هي

1442/8/5هي

2

األس ةع

6

األس ةع

نشطات التهيئة
أنجز مشروعي

9
األس ةع

1442/8/29هي

1442/9/3هي

10

األس ةع

نشطات التهيئة -أنجز مشروعي
نص االستماع
النشيد ( أماام البحر )

األس ةع 1442/10/11هي 1442/10/22هي

استكمال ال رامج العال ية للمتعلميل
غير المتقنات لمعايير التقةيا
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األس ةع 1442/6/11هي 1442/6/15هي األس ةع 1442/6/18هي

نشطات التهيئة
أنجز مشروعي

5

17
18

( لغتي)

التقويم التشخيصي _
أتعلم الخط  -نشطات التهيئة
أنجز مشروعي

1

13

1442/6/8هي
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14

نص االستماع
النشيد ( كتاب هللا أحيانا )
1442/7/9هي

1442/7/13هي

نص االستماع
النشيد ( جد واجتهاد )
1442/8/8هي

1442/8/12هي

نص االستماع
النشيد ( العلم والعلماء )
1442/9/9هي

1442/9/10هي

الدرس األول  :األحياء البحرية

3
األس ةع

7
األس ةع

11
األس ةع

15

1442/6/22هي األس ةع 1442/6/25هي

الدرس االول (عمر رض هللا
عنه واألسرة الفقيرة )
1442/7/16هي

8

12

التقةيا التجميع

16

1442/8/26هي

الدرس الثان أمير األط ا أ ة
كر الرازي
التقةيا التجميع

1442/9/17هي األس ةع 1442/10/6هي

الدرس الثاني  :نظافة البحار

1442/7/27هي

الدرس الثان ما أ مل العمل!
التقةيا التجميع

1442/8/19هي األس ةع 1442/8/22هي

الدرس االول :أبو الكيمياء جابر
بن حيان
1442/9/13هي

الدرس الثان  :كل درها علرة
التقةيا التجميع

1442/7/20هي األس ةع 1442/7/23هي

الدرس االول  :العمل عبادة
1442/8/15هي

4

1442/6/29هي

1442/10/8هي

تمارين عامة

1442/06/04هي 2021/01/17 -م
داية الدراسة للشال للفصل الدراس الثان
1442/09/17هي 2021/04/29 -م
داية ازة عيد الفشر
1442/10/06هي 2021/05/23 -م
داية الدراسة عد عيد الفشر
1442/10/11هي 2021/05/31 -م
داية اخت ار الفصل الدراس الثان
1442/10/22هي 2021/06/03 -م
داية ازة نهاية العام

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

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

مكارم األخالق

عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

( لغتي)
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التاريخ

المكون

الهدف

األسبوع ()1

المهارة

1442/6/4هي
إستراتيجية التدريس

1442/6/8هي
اإلجراءات

أداء التقويم

• أن تصنف الطالبة الكلمات التالية بوضعها يف املكان املناسب

التقويم التشخيصي (
أنشطة التهيئة )

• أن تكمل الطالبة الكلمات التالية ابحلرف املناسب مما بني القوسني

 oالتعليا التعاون

• أن ترتب الطالبة الكلمات التالية لتكوين مجلة مفيدة

 oحل الملكالت

• أن سكمل الطالبة خريطة املفرادات .

 oاسلة الحةار

كتاب الطالبة (

• أن جتب الطالبة عن االسئلة حسب املطلوب

 oاالستنتا

دليل المعلمة (

• أن تستنتج الطالبة األخالق الكرمية من الصور التالية

 oاختبار تشخيصي

)
 oمالحظة
)
 oورقة عمل

 oالعصف ال هن

بوربوينت ( )

 oخرائط المفاهيا

رسوم ( )

 oالتفكير اإل داع

وسائط سمعية ( )

 oبنائي
 oاختبار ختامي

• أن تذكر الطالبة موقفا مشاهبا للمواقف املصورة السابقة

 oإنجاز مشروع
 oهيكلة السمكة

• أن حتدد الطالبة منافع وسائل اإلعالم ومضارها

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

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

 oاالستقصا

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)
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ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ه ا َ ُ ُ
ّ ا ُ اَ ُ ْ ا
اَّلل اوب اركاته
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  +التعلم النشط الجديد  +بطافات
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
تخطيط الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
معلمة المادة :أ/
.................................................

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)
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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
معلمة المادة :أ/
.................................................

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)
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+
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
معلمة المادة :أ/
.................................................

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

( لغتي)

مسرد
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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
–———————————————————
معلمة المادة :أ/
.................................................

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)
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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
معلمة المادة :أ/
.................................................

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)
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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
معلمة المادة :أ/
.................................................

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

( لغتي)
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(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

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

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

مسرد

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

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

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

قائدة المدرسة :
أ................................................/

