لغتي الخالدة
الصف األول متوسط
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس
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تمكييييييق ال قييييييدة انسيييييامية ويييييي ابيييييس الطالبييييية و تنيييييا ضيييييابطة لسيييييتوكنا وتصيييييرواتنا وتاميييييية محبييييية
وخشيته وي قتبنا.
تزويييييييد الطالبيييييية بييييييالخبرا والم ييييييارف المالميييييية لسييييييانا حتييييييا تتيييييي باألصييييييول ال اميييييية و المبيييييياد األساسييييييية لت قاويييييية
وال تو .
تشويق الطالبة لتبحث عق الم روة وت ويدها التأمل والتتبع ال تمي.
تامية القدرا ال قتية والمنارا المختتبة لدى الطالبة وت ندها بالتو يه والتنذيب.
تربيييييييية الطالبييييييية عتيييييييا الحيييييييياة ا تماعيييييييية انسيييييييامية التيييييييي يسيييييييودها انخيييييييا والت ييييييياوق وتقيييييييدير التب ييييييية وتحميييييييل
المسؤولية.
تدريب الطالبة عتا خدمة م تم نا ووطانا وتامية روح الاصح وانخاص لو ة أمرها.
حبييييييز هميييييية الطالبيييييية سييييييت ادة أم يييييياد أمتنييييييا المسييييييتمة التييييييي تاتمييييييي لينييييييا واسييييييتلااف السييييييير وييييييي طريييييييق ال ييييييزة
والم د.
ت ويد الطالبة ا اتباع بوقتنا وي القرا ة المبيدة واست مار وراغنا وي األعمال الااو ة لديانا وم تم نا.
تقويييييييية وعيييييييي الطالبييييييية لت يييييييرف بقيييييييدر سيييييييانا كييييييييف توا يييييييه انشييييييياعا المضيييييييتتة والميييييييذاهب الندامييييييية و المبييييييياد
الدخيتة.

 .10عداد الطالبة لما يتي هذ المرحتة مق مراحل الحياة.

هللا وتقيييييوا

 -1صوق التساق عق الخطأ وحبظ القت مق الزلل وتكويق عادا لغوية ستيمة .
 -2ت ويد الطالبا عتا قوة الماحظة والتبكير الماطقي المرتب .
 -3تربية متكة ا ستاباط والحك والت تيل وغير ذلك مق البوالد ال قتية التي ت ود عتينا تباع أستوب
 -4ا ستقرا وي دراسة القواعد .
 -5ا ست ااة بالقواعد عتا ون الكا عتا و نه الصحيح بما يساعد عتا استي اب الم ااي بسرعة .
 -6كساب الطالبا القدرة عتا است مال القواعد وي المواقف التغوية المختتبة.
 -7شحذ ال قول وصقل الذوق وتامية روة الطالبة التغوية .
 -8أق تكتسب الطالبة القدرة عتا القرا ة ال نورية بحيث تاطق الكتما اطقا صحيحا وتؤدي الم ااي أدا حساا .
 -9أق تكتسب الطالبة القدرة عتا القرا ة الصامتة بسرعة مااسبة مع ون األوكار الرليسة والبرعية .
 -10تامية القدرا عتا ا ستماع ال يد بحيث تستطيع الطالبة تركيز ا اتبا ويما سمع .
 -11تامية ميل الطالبة لا القرا ة وا طاع مق خال القرا ة الحرة .
 -12اكتساب روة لغوية مق خال الت رف عتا كتما ديدة .
 -13القدرة عتا حبظ الاصوص .
 -14القدرة عتا ون الاص وتذوقه واستخراج الصور واألخيتة بما يتااسب مع المرحتة .

 -15القدرة عتا بدا رأيه وي ب ض المواقف .
 -16ت تي الطالبة أصول الكتابة الستيمة وسرعة الرس الصحيح لتكتما التي يحتاج لينا وي الت بير الكتابي .
 -17تامية ب ض ا ت اها لدى الطالبا م ل دقة ا اتبا وقوة الماحظة وال ااية بالاظا والاظاوة و ادة الخط
وحسق است مال عاما الترقي .

 -18زيادة روة الطالبة التغوية وتامية الم توما والخبرا وال قاوة بما يشتمل عتيه مق موضوعاتنا مق واوق األدب
وال قاوة وال تو
 -19حبظ التراث البشري وسنولة اقل الم ارف اناسااية مق يل لا يل .
 -20تتحدث الطالبة ب رأة و قة أما اآلخريق .
 -21تامية قدرة الحوار وا تصال بيق الااس والتخاطب م ن .
 -22تتمكق مق الت بير عق أوكار وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسق ا ستماع واحترا اآلخريق .
 -24تستطيع ترتيب األوكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوق لديه القدرة عتا الكتابة ويما تتطتبه الحياة اليومية .
 -26تامي قدرتنا عتا التبكير الماظ وي حدي نا وكتابتنا .
 -27توظف روتنا التبظية وي موضوعا الت بير .
 -28تستطيع تتخيص األوكار الرليسة وي اص م يق .
 -29تميل لا القرا ة وا طاع كتساب المنارا الكتابية والشبنية .
 -30تكتسب القدرة عتا وق انلقا .
 -31تطبق ما ت تمه مق القواعد الاحوية وانمالية وي الت بير .
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الخميس 1442/6/8هـ
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الخميس 1442/8/12هـ
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الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15
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18-17

األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

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

ماحظا

الدروس
-الصاف التغوي :الم رب

مدخل الوحدة  -اص ا اطاق :التامية القرالية :رسالة أ
والمباي مق األسما
الوظيبة الاحوية( :ال ر بحرف ال ر)  -األستوب التغوي :الاني  -لرس انمالي :رس
األسما المبدو ة بالا -رس األسما المبدو ة بـ أل  -الرس الكتابي :كتبة الواو بخط
الرق ة
التواصل التغوي :دارة ادوة مصغرة  -شبني  -التواصل الكتابي :كتابة رسالل خوااية –
كتابي  -اص ا ستماع :البساطة  -اص الدع  :التامية القرالية  -لمق تبتس الحياة
اص الدع  -التامية القرالية :لمق تبتس الحياة  -الصاف التغوي :الضمالر  -الاص
الش ري :الشم ة -الاص ان رالي :م تم اق
تقوي ختامي
مدخل الوحدة  -اص ا اطاق التامية القرالية :ما الشرب  -الصاف التغوي :أسما
انشارة
الوظيبة الاحوية( :ال ر بانضاوة) -األستوب التغوي :ال متة ا سمية الم بتة -الرس
انمالي :رس النمزة المتوسطة عتا ألف  -الرس انمالي :عاما الترقي
الرس الكتابي :كتابة الدال الذال بخط الرق ة  -التواصل التغوي :لقا خطبة  -شبني -
التواصل الكتابي :كتابة رسالل خوااية – كتابي  -اص ا ستماع :أماكق الراحة
اص الدع  -التامية القرالية :ويه شبا -اص الش ري :الرياضة  -الاص ان رالي :ورد
الطالف
تقوي ختامي
مدخل الوحدة -اص ا اطاق التامية القرالية :زراعة التؤلؤ  -الصاف التغوي :األسما
الموصولة -أاشطـــــــــــــــة
الوظيبة الاحوية :روع الب ل المضارع الصحيح واصبه و زمه  -األستوب التغوي :ال متة
الخبرية الم بتة الب تية  -الرس انمالي :رس النمزة المتوسطة عتا واو -الرس
انمالي :عاما ا ختصار
ث بخط الرق ة -التواصل التغوي :را مقابتة  -شبني -
الرس الكتابي :كتابة ب
التواصل الكتابي :التتخيص  -اص ا ستماع :ال مل روة
اص الدع  -التامية القرالية :لذة انبداع -الاص الش ري :مق أغااي الرعاة -الاص
ان رالي :الحرف اليدوية وي ال ال ال ربي
تقوي ختامي
مرا ة
ا ختبارا

اليو والتاريخ:
المكتسبا السابقة :اذكري عدد مق الستوكيا

التنيلة :قصة
اشاط رق ( )

الصف 1 :ف2

الحصة:

التي ورد وي الاص.
طرح مشكتة
حديث اري
أخرى ...................
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را ا

أق تتأمل الطالبة الصورة الموضحة وت يب عق
السؤال.
أق تضع الطالبة األحرف السب ة الزالدة وي ال دول.
أق تقرأ الطالبة الاص ت يب عق األسلتة.
أق تكمل الطالبة البراغا التالية.

استراتي يا التدريس والت ت
الاشط
منارا التبكير
تقايا الت ت
أساليب التقوي وأدواته
ت زيز ا اتما الوطاي والقي
الابوية
التقوي الانالي

عرض صور
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أهداف المكوق



المادة :لغتي الخالدة

قرا ة اص مق مر ع صحيح

الموضوع :مدخل الوحدة :الحياة ا

تماعية

عرض ويت ت تيمي
التقوي

رالية لتحقيق أهداف المكوق

 أكتف الطالبا بتأمل الصورة الموضحة أختار بشكل عشوالي 
مانق لإل ابة عق السؤال المطروح مع التقيي والتش يع مق

قبتي.
 أترك الطالبا لمدة دقيقة يتأمتق الصورة يداً أطتب مانق أق 

ي يبق عق األسلتة الموضحة

تأمتي الصورة الموضحة وت يب عق السؤال.
ض ي األحرف السب ة الزالدة وي ال دول.
اقرلي الاص أ يبي عق األسلتة.
أكمتي البراغا التالية.

 أقو بإ را مسابقة تروينية عتا اظا الم موعا حيث أطتب
مق كل م موعة أق تكمل الشكل ووق ما هو مطتوب بالاشاط.
 أقو بتقسي الطالبا لا م موعا بحيث أكتف كل م موعة
بإل ابة عتا الاشاط الموضح مع التوضيح والتقيي مق قبتي.
وكر زاوج شارك

الت ت الت اواي التقوي الباالي الت ت الاشط ا ستقصا البحث وا ستكشاف الخرالط الذهاية ل ب األدوار حل المشكا
الطاولة الدالرية ال صف الذهاي أخرى ………………
وي المرحتة ................................................................... /أو لتحقيق الندف
 .1عمتيا ال ت األساسية /الماحظة التصايف القياس ا ستاتاج أخرى …….........
 .2التبكير انبداعي /الطاقة المرواة األصالة ال صف الذهاي أخرى …..….......
 .3التبكير الااقد /تحديد األولويا التمييز بيق الم توما أخرى …………..
أ نزة عرض  ناز تس يل  واماذج وعياا صور لوحا ورسوما ويت ت تيمي مرا ع ودوريا أخرى …………..
األسلتة واأل وبة الماحظة التواصل التدريبا األاشطة قالمة الشطب متف ا از المطويا أخرى …………….....
التطبيقا والوا با انضاوية

متاب ة حل أاشطة الكتاب

الوا ب المازلي

حل أسلتة الكتاب

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى للفصل الدراسي الثاني  1442هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس  +نموذج الجوف  +وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +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
)من  48ساعة الى  72ساعة( لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 40سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل

لاير 70سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 140سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________

بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
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 التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

