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تمكييييييق ال قييييييدة انسيييييامية ويييييي نبيييييل الطالبييييية و لنيييييا ضيييييابطة لسيييييلوكنا وتصيييييرواتنا وتنميييييية محبييييية
هللا وتقواه وخشيته وي قلبنا.
تزويييييييييد الطالبيييييييية بييييييييالخبرا ،والم ييييييييارف الما ميييييييية لسييييييييننا حتيييييييي تليييييييي با صييييييييو ال اميييييييية و المبيييييييياد
ا ساسية للثقاوة وال لو .
تشويق الطالبة للبحث عق الم روة وت ويدها التأم والتتبع ال لمي.
تنمية القدرا ،ال قلية والمنارا ،المختلبة لدى الطالبة وت ندها بالتو يه والتنذيب.
تربيييييييية الطالبييييييية علييييييي الحيييييييياة ا تماعيييييييية انسيييييييامية التيييييييي يسيييييييودها انخيييييييا والت ييييييياوق وتقيييييييدير التب ييييييية
وتح ّم المسؤولية.
تدريب الطالبة عل خدمة م تم نا ووطننا وتنمية روح النصح وانخاص لو ة أمرها.
حبييييييز هميييييية الطالبيييييية سييييييت ادة أم يييييياد أمتنييييييا المسييييييلمة التييييييي تنتمييييييي لينييييييا واسييييييت ناف السييييييير وييييييي طريييييييق
ال زة والم د.
ت ويييييييد الطالبيييييية ا نتبيييييياة بوقتنييييييا وييييييي القييييييرا ة المبيييييييدة واسييييييتثمار ورا نييييييا وييييييي ا عمييييييا الناو يييييية لييييييديننا
وم تم نا.
تقويييييييية وعيييييييي الطالبييييييية لت يييييييرف بقيييييييدر سيييييييننا كييييييييف توا يييييييه انشييييييياعا ،المضيييييييللة والميييييييذاهب الندامييييييية و
المباد الدخيلة.

 عداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة مق مراح الحياة.

 -1صوق اللساق عق الخطأ وحبظ القل مق الزل وتكويق عادا ،لغوية سليمة .
 -2ت ويد الطالبا ،عل قوة الماحظة والتبكير المنطقي المرتب .
 -3تربية ملكة ا ستنباط والحك والت لي و ير ذلك مق البوا د ال قلية التي ت ود علينا تباة أسلوب
 -4ا ستقرا وي دراسة القواعد .
 -5ا ست انة بالقواعد عل ون الكا عل و نه الصحيح بما يساعد عل استي اب الم اني بسرعة .
 -6كساب الطالبا ،القدرة عل است ما القواعد وي المواقف اللغوية المختلبة.
 -7شحذ ال قو وصق الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
 -8أق تكتسب الطالبة القدرة عل القرا ة ال نورية بحيث تنطق الكلما ،نطقا صحيحا وتؤدي الم اني
أدا حسنا .
 -9أق تكتسب الطالبة القدرة عل القرا ة الصامتة بسرعة مناسبة مع ون ا وكار الر يسة والبرعية .
 -10تنمية القدرا ،عل ا ستماة ال يد بحيث تستطيع الطالبة تركيز ا نتباه ويما سمع .
 -11تنمية مي الطالبة ل القرا ة وا طاة مق خا القرا ة الحرة .
 -12اكتساب ثروة لغوية مق خا الت رف عل كلما ،ديدة .
 -13القدرة عل حبظ النصوص .
 -14القدرة عل ون النص وتذوقه واستخراج الصور وا خيلة بما يتناسب مع المرحلة .
 -15القدرة عل بدا رأيه وي ب ض المواقف .
 -16ت لي الطالبة أصو الكتابة السليمة وسرعة الرس الصحيح للكلما ،التي يحتاج لينا وي الت بير
الكتابي .

 -17تنمية ب ض ا ت اها ،لدى الطالبا ،مث دقة ا نتباه وقوة الماحظة وال ناية بالنظا والنظاوة
و ادة الخط وحسق است ما عاما ،الترقي .
 -18زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية الم لوما ،والخبرا ،والثقاوة بما يشتم عليه مق موضوعاتنا
مق ونوق ا دب والثقاوة وال لو
 -19حبظ التراث البشري وسنولة نق الم ارف اننسانية مق ي ل ي .
 -20تتحدث الطالبة ب رأة وثقة أما اآلخريق .
 -21تنمية قدرة الحوار وا تصا بيق النال والتخاطب م ن .
 -22تتمكق مق الت بير عق أوكاره وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسق ا ستماة واحترا اآلخريق .
 -24تستطيع ترتيب ا وكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوق لديه القدرة عل الكتابة ويما تتطلبه الحياة اليومية .
 -26تنمي قدرتنا عل التبكير المنظ وي حديثنا وكتابتنا .
 -27توظف ثروتنا اللبظية وي موضوعا ،الت بير .
 -28تستطيع تلخيص ا وكار الر يسة وي نص م يق .
 -29تمي ل القرا ة وا طاة كتساب المنارا ،الكتابية والشبنية .
 -30تكتسب القدرة عل وق انلقا .
 -31تطبق ما ت لمه مق القواعد النحوية وانما ية وي الت بير .
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1

ا حد 1442/6/4هـ

الخميل 1442/6/8هـ

حب الوطق المدخ  -نص عد ،ل وطني -نص ا ستماة

2

ا حد 1442/6/11هـ

الخميل 1442/6/15هـ

3

ا حد 1442/6/18هـ

الخميل 1442/6/22هـ

4

ا حد 1442/6/25هـ

الخميل 1442/6/29هـ

نص البن القرا ي -نص قبلة المسلميق -استراتي ية قرا ة
التحلي ا دبي
الدرول اللغوية -الرس الكتابي -الصنف اللغوي

5

ا حد 1442/7/2هـ

الخميل 1442/7/6هـ

ا سلوب اللغوي -الوظيبة النحوية -استراتي ية الكتابة

6

ا حد 1442/7/9هـ

الخميل 1442/7/13هـ

7

ا حد 1442/7/16هـ

الخميل 1442/7/20هـ

8

ا حد 1442/7/23هـ

الخميل 1442/7/27هـ

ا دا الكتابي -استراتي ية منارة التحدث
قضايا الشباب المدخ  -نص ا ستماة -نص ا ستماة -نص
البن القرا ي
نص البن القرا ي -خطوا ،القرا ة المت مقة

9

ا حد 1442/8/1هـ

الخميل 1442/8/5هـ

التحلي ا دبي -الرس انما ي -الرس الكتابي

10

ا حد 1442/8/8هـ

الخميل 1442/8/12هـ

11

ا حد 1442/8/15هـ

الخميل 1442/8/19هـ

ا س المقصور والمنقوص -التر ي -الوظيبة النحوية-
استراتي ية الكتابة -البق الكتابي -تخطيط كتابة الموضوة-
استراتي ية منارة التحدث

12

ا حد 1442/8/22هـ

الخميل 1442/8/26هـ

البي ة الصحية -نص المدخ  -نص ا ستماة

13

ا حد 1442/8/29هـ

الخميل 1442/9/3هـ

نص البن القرا ي -استراتي ية قرا ة

14

ا حد 1442/9/6هـ

الخميل 1442/9/10هـ

التحلي ا دبي -الرس انما ي

15

ا حد 1442/9/13هـ

الخميل 1442/9/17هـ

الرس الكتابي -الصنف اللغوي -ا سلوب اللغوي -الوظيبة النحوية -
استراتي ية الكتابة -البق الكتابي -استراتي ية منارة التحدث

16

الثاثا 1442/10/6هـ

الخميل 1442/10/8هـ

18-17

ا حد 1442/10/11هـ

الخميل 1442/10/22هـ

مرا ة عامة
ا ختبارا،

ماحظا،

الحصة
ا ول
البص

الثانية

الثالثة
الراب ة
الخامسة
السادسة
الساب ة
الثامنة

الندف
المكوق
روع وعي الطالبة بالمحتوى
مدخ الوحدة الراب ة "حب
ال ديد مق خا التلمحيا ،حو
الوطق"
حب الوطق بدا و نة نظرها
وي أحداث ووقا ع م ينة
م ارضة المتكل ويما يطرحه مق
أوكار.
روع وعي الطالبة بالمحتوى
مدخ الوحدة الراب ة "حب
ال ديد مق خا التلمحيا ،حو
الوطق"
قرا ة النص الش ري قرا ة
م برة تحديد عناصر قصة
قصيرة تخيلنا ت رف المب و
المطلق.
ا ستماة بإحترا للرأي اآلخر
نص ا ستماة "الوطنية
ان ابة عق أس لة تبصيلية.
الحقة"
الكشف عق م اني الكلما،
نص البن القرا ي "قبلة
ال ديدة مق خا الترادف و ذر
المسلميق"
الكلمة.
ان ابة عق أس لة تبصيلية –
نص البن القرا ي "قبلة
الكشف عق القي الصريحة
المسلميق"
الواردة وي النص.
استخدا الخطوة الراب ة
نص ستراتي ية القرا ة
للقرا ة المت مقة (ان ابة) عل
"خطوا ،القرا ة
وقرا ،مختلبة.
المت مقة"
تطبيق الخطوة الراب ة للقرا ة
القرا ة الحرة "وطني"
المت مقة (ان ابة) وي أي نص.
اكتشاف م اني كلما ،ديدة عق
نص التحلي اآلدبي "يا
طريق ذر الكلمة.
بلدي الحرا "

المنارة

ستراتي ية التدريل
ح المشكا،

ان را ا،
ص 16

أداة التقوي
تكليف منزلي

القرا ة والكتابة

الت ل الت اوني

ص 16

ماحظة

القرا ة والكتابة

الت ل الت اوني

ص24

أوراق قيال

القرا ة والكتابة
القرا ة

ح المشكا،

ص28

أوراق قيال

القرا ة والكتابة

ح المشكا،

ص 28

تكليف منزلي

التنمية القرا ية

منارة تبكير

ص 36

أوراق قيال

التنمية القرا ية

الت ل الت اوني

ص 39

تكليف منزلي

القرا ة

منارة تبكير

ص 43

أوراق قيال

األخوة المعلمين والمعلمات
س اَل ُ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
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
)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

