اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

د

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية
محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبها .
 .2تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ
األساسية للثقافة والعلوم .
 .3تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
 .5تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير
التبعة وتح ّمل المسؤولية .
 .6تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة
أمرها .
 .7حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في
طريق العزة والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة
لدينها ومجتمعها.
 .9تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب
الهدامة و المبادئ الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

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 عليهاا إلتباا أسالو االساتقراف اي دةاساة
القواعد.

•

االستعانة بالقواعد على هم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعا المعاني بسرعة

•

إكسا الطالبات القدةة على استعمال القواعد ي المواقف اللغوية المختلفة.

•

تعليم التلميذات أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي تحتاج إليها ي التعبير الكتابي.

•

القدةة على هم النص وتذوقه واستخراج الصوة واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة.

•

تنمية قدةة الحواة واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.

•

تنمية القدةات على االستما الجيد بحيث تستطيع التلميذة تركيز االنتباه يما تسمع

•

أن تكتسب التلميذة القدةة على القرافة الجهوةية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني أداف حسنا

•

زيادة ثروة التلميذة اللغوياة وتنمياة المعلوماات والخبارات والةقا اة بماا يلاتمل عليهاا مان موواوعاتها مان ناون األد
والةقا ة والعلوم.

• تكتسب آدا الحديث وبخاصة حسن االستما واحترام اآلخرين.

توزيع منهج مادة لغتي للصف السادس االبتدائي
األسبو

التاةيخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4ها

الخميس 1442/6/8ها

2

األحد 1442/6/11ها

الخميس 1442/6/15ها

3

األحد 1442/6/18ها

الخميس 1442/6/22ها

4

األحد 1442/6/25ها

الخميس 1442/6/29ها

5

األحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

6

األحد 1442/7/9ها

الخميس 1442/7/13ها

7

األحد 1442/7/16ها

الخميس 1442/7/20ها

8

األحد 1442/7/23ها

الخميس 1442/7/27ها

9

األحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

10

األحد 1442/8/8ها

الخميس 1442/8/12ها

11

األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

12

األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

13

األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

14

األحد 1442/9/6ها

الخميس 1442/9/10ها

15
16
18-17

األحد 1442/9/13ها
الةالثاف 1442/10/6ها
األحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/9/17ها
الخميس 1442/10/8ها
الخميس 1442/10/22ها

الدةوس
التهيئة :مراجعة مكتسباتي السابقة
تابع مراجعة مكتسباتي السابقة
الوحدة الةالةة (الوعي الصحي) المدخل (أتلطة تمهيدية)
الملرو (أنجز ملروعي)
نص االستما (منجم الكالسيوم)
نص الفهم القرآني (المعلبات الغذائية)
االستراتيجية القرائية :الجدول الذاتي
الظاهرة اإلمالئية :األلف اللينة ي األ عال واألسماف والحروف
الوظيفة النحوية :ة ع الفعل المضاة
الصنف اللغوي (المصادة)
الرسم الكتابي (كتابة عباةات بخط النسخ)
النص اللعري (وصف الحمى)
بنية النص (النص اإلةشادي)
التواصل اللغوي (كتابة نص اةشادي)
تقديم اةشادات شفهية
اختباة الوحدة
الوحدة الرابعة (الوعي االجتماعي) المدخل (أتلطة تمهيدية)
الملرو (أنجز ملروعي)
نص االستما (وصية جبريل)
نص الفهم القرآني(ةعاية المسنين ي اإلسالم)
االستراتيجية القرائية( :طرح السؤال المتبادل)
الظاهرة اإلمالئية :أ -تنوين االسم المقصوة والمدود والمنقوص
 دخول حرف الجر على ما االستفهاميةالوظيفة النحوية :أ -نصب الفعل المضاة
 جزم الفعل المضاةالصنف اللغوي (اسما الزمان والمكان)
الرسم الكتابي (كتابة عباةات بخط النسخ)
النص اللعري (الجدة)
بنية النص (التلخيص)
التواصل اللغوي (كتابةالتلخيص)
تقديم شفهي عن كتا أو قصة

اختباة الوحدة
مراجعة عامة
االختباةات

مالحظات

المادة  :لغتي
األسبوع/اليوم

الصف  :السادس االبتدائي

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون )
موضوع الدرس

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )

األهداف

آداه التقويم

إستراتيجية التدريس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
)

الفصل الدراسي  :الثاني

ألقالم الملونة

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

مراجعة
مكتسباتي
السابقة

 أن تتذذذكر الطالبذذة أنذذواع الكلمذذة
وأهم مصطلحات اإلعراب.
 أن تستخدم الطالبة مكعب األرقام
وعالمات إعراب األسماء
 أن تجيذذب الطالبذذة علذذى أسذذئلة
مكون من أنا
 أن تذذذذذزن الطالبذذذذذة الكلمذذذذذات
باستخدام الميزان الصرفي
 أن تسذذذذترجع الطالبذذذذة قاعذذذذدة
الهمزة المتوسطة وتكتبهذا بخذط
جميل
 أن تحذذدد الطالبذذذة الكلمذذة التذذذي
تحذذوه همذذزة متوسذذطة ،وتعلذذل
سبب كتابتها
 أن تسذذذذترجع الطالبذذذذة قاعذذذذدة
الهمذذزة المتطرفذذة وتكتبهذذا بخذذط
جميل

-11الفهم ( )

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ه اااَ ُ ُ
ّ ا ُ اَ ُ ْ ا
اَّلل وبركاته
السَلم عليكم ورحمة ِ

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

(

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

ﺲ اذكذذره أنذذواع الكلمذذة
وأهذذذذذذم مصذذذذذذطلحات
اإلعراب
ﺲ اسذذذذذذتخدمي مكعذذذذذذب
األرقذذذذذذام وعالمذذذذذذات
إعراب األسماء
ﺲ أجيبي على مكذون مذن
أنا
ﺲ زنذذذي الكلمذذذات ا تيذذذة
باسذذذذذتخدام الميذذذذذزان
الصرفي
ﺲ اسذذذذذذترجعي قاعذذذذذذدة
الهمذذذذذزة المتوسذذذذذطة
واكتبها بخط جميل
ﺲ حذذذدده الكلمذذذة التذذذي
تحوه همزة متوسطة،
وعلل سبب كتابته
ﺲ اسذذذذذذترجعي قاعذذذذذذدة
الهمذذذذذزة المتطرفذذذذذذة
واكتبها بخط جميل

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 +
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
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

