لغتي الخالدة
الصف األول متوسط
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تمكييييييييد الإلقييييييييدة ااسيييييييجمية يييييييي وكيييييييف الطالبييييييية و إلل يييييييا ضيييييييابطة لسيييييييلوك ا وتصييييييير ات ا وتوميييييييية محبييييييية
وخشيته ي قلب ا.
تزويييييييييد الطالبيييييييية بييييييييالخبرا ،والمإلييييييييارف المج ميييييييية لسييييييييو ا حتيييييييي تليييييييي باألصييييييييول الإلاميييييييية و المبيييييييياد األساسييييييييية لل قا يييييييية
والإللو .
تشويق الطالبة للبحث عد المإلر ة وتإلويدها التأمل والتتبع الإللمي.
تومية القدرا ،الإلقلية والم ارا ،المختلكة لدى الطالبة وتإل دها بالتو يه والت ذيب.
تربية الطالبة عل الحياة اال تماعية ااسجمية التي يسودها ااخاء والتإلاود وتقدير التبإلة وتح ّمل المسؤولية.
تدريب الطالبة عل خدمة م تمإل ا ووطو ا وتومية روح الوصح وااخجص لوالة أمرها.
حكز همة الطالبة الستإلادة أم اد أمت ا المسلمة التي توتمي إلي ا واست واف السير ي طريق الإلزة والم د.
تإلويد الطالبة االوتكاع بوقت ا ي القراءة المكيدة واست مار راغ ا ي األعمال الوا إلة لديو ا وم تمإل ا.
تقوية وعي الطالبة لتإلرف بقدر سو ا كيف توا ه ااشاعا ،المضللة والمذاهب ال دامة و المباد الدخيلة.

 .10إعداد الطالبة لما يلي هذ المرحلة مد مراحل الحياة.

هللا وتقيييييييوا

 -1صود اللساد عد الخطأ وحكظ القل مد الزلل وتكويد عادا ،لغوية سليمة .
 -2تإلويد الطالبا ،عل قوة المجحظة والتككير الموطقي المرتب .
 -3تربية ملكة االستوباط والحك والتإلليل وغير ذلك مد الكوا د الإلقلية التي تإلود علي ا التباع أسلوب
 -4االستقراء ي دراسة القواعد .
الكج عل و ه الصحيح بما يساعد عل استيإلاب المإلاوي بسرعة .
 -5االستإلاوة بالقواعد عل
 -6إكساب الطالبا ،القدرة عل استإلمال القواعد ي المواقف اللغوية المختلكة.
 -7شحذ الإلقول وصقل الذوق وتومية روة الطالبة اللغوية .
 -8أد تكتسب الطالبة القدرة عل القراءة ال ورية بحيث توطق الكلما ،وطقا صحيحا وتؤدي المإلاوي أداء حسوا .
األ كار الر يسة والكرعية .
 -9أد تكتسب الطالبة القدرة عل القراءة الصامتة بسرعة مواسبة مع
 -10تومية القدرا ،عل االستماع ال يد بحيث تستطيع الطالبة تركيز االوتبا يما سمع .
 -11تومية ميل الطالبة إل القراءة واالطجع مد خجل القراءة الحرة .
 -12اكتساب روة لغوية مد خجل التإلرف عل كلما ،ديدة .
 -13القدرة عل حكظ الوصوص .
الوص وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما يتواسب مع المرحلة .
 -14القدرة عل

 -15القدرة عل إبداء رأيه ي بإلض المواقف .
 -16تإللي الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرس الصحيح للكلما ،التي يحتاج إلي ا ي التإلبير الكتابي .
 -17تومية بإلض االت اها ،لدى الطالبا ،م ل دقة االوتبا وقوة المجحظة والإلواية بالوظا والوظا ة وإ ادة الخط وحسد
استإلمال عجما ،الترقي .
 -18زيادة روة الطالبة اللغوية وتومية المإللوما ،والخبرا ،وال قا ة بما يشتمل عليه مد موضوعات ا مد وود األدب
وال قا ة والإللو
 -19حكظ التراث البشري وس ولة وقل المإلارف ااوساوية مد يل إل يل .
 -20تتحدث الطالبة ب رأة و قة أما اآلخريد .
 -21تومية قدرة الحوار واالتصال بيد الواف والتخاطب مإل .
 -22تتمكد مد التإلبير عد أ كار وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسد االستماع واحترا اآلخريد .
 -24تستطيع ترتيب األ كار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكود لديه القدرة عل الكتابة يما تتطلبه الحياة اليومية .
 -26تومي قدرت ا عل التككير الموظ ي حدي ا وكتابت ا .
 -27توظف روت ا اللكظية ي موضوعا ،التإلبير .
 -28تستطيع تلخيص األ كار الر يسة ي وص مإليد .
 -29تميل إل القراءة واالطجع الكتساب الم ارا ،الكتابية والشك ية .
 -30تكتسب القدرة عل د االقاء .
 -31تطبق ما تإللمه مد القواعد الوحوية واامج ية ي التإلبير .
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التاريخ

توقيع المإللمة

توقيع المديرة

توزيع مو ج مادة لغتي أول متوسط
األسبوع

التاريخ
مد

إل

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميف 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميف 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميف 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميف 1442/6/29هـ

5
6

األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ

الخميف 1442/7/6هـ
الخميف 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميف 1442/7/20هـ
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األحد 1442/7/23هـ

الخميف 1442/7/27هـ

9
10

األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ

الخميف 1442/8/5هـ
الخميف 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميف 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميف 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميف 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميف 1442/9/10هـ
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16
18-17

األحد 1442/9/13هـ
ال ج اء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

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

مجحظا،

الدروف
-الصوف اللغوي :المإلرب والمبوي مد

مدخل الوحدة  -وص االوطجق :التومية القرا ية :رسالة أ
األسماء
الوظيكة الوحوية( :ال ر بحرف ال ر)  -األسلوب اللغوي :الو ي  -لرس اامج ي :رس األسماء
المبدوءة بالج -رس األسماء المبدوءة بـ أل  -الرس الكتابي :كتبة الواو بخط الرقإلة
التواصل اللغوي :إدارة ودوة مصغرة  -شك ي  -التواصل الكتابي :كتابة رسا ل إخواوية – كتابي  -وص
االستماع :البساطة  -وص الدع  :التومية القرا ية  -لمد تبتس الحياة
وص الدع  -التومية القرا ية :لمد تبتس الحياة  -الصوف اللغوي :الضما ر  -الوص الشإلري :الشمإلة
الوص اا را ي :م تمإلادتقوي ختامي
مدخل الوحدة  -وص االوطجق التومية القرا ية :ماء الشرب  -الصوف اللغوي :أسماء ااشارة
الوظيكة الوحوية( :ال ر بااضا ة) -األسلوب اللغوي :ال ملة االسمية الم بتة -الرس اامج ي :رس
ال مزة المتوسطة عل ألف  -الرس اامج ي :عجما ،الترقي
الرس الكتابي :كتابة الدال الذال بخط الرقإلة  -التواصل اللغوي :إلقاء خطبة  -شك ي -التواصل
الكتابي :كتابة رسا ل إخواوية – كتابي  -وص االستماع :أماكد الراحة
وص الدع  -التومية القرا ية :يه شكاء -وص الشإلري :الرياضة  -الوص اا را ي :ورد الطا ف
تقوي ختامي
مدخل الوحدة -وص االوطجق التومية القرا ية :زراعة اللؤلؤ  -الصوف اللغوي :األسماء الموصولة -
أوشطـــــــــــــــة
الوظيكة الوحوية :ر ع الكإلل المضارع الصحيح ووصبه و زمه  -األسلوب اللغوي :ال ملة الخبرية
الم بتة الكإللية  -الرس اامج ي :رس ال مزة المتوسطة عل واو -الرس اامج ي :عجما ،االختصار
الرس الكتابي :كتابة ب  ،ث بخط الرقإلة -التواصل اللغوي :إ راء مقابلة  -شك ي -التواصل الكتابي:
التلخيص  -وص االستماع :الإلمل روة
وص الدع  -التومية القرا ية :لذة اابداع -الوص الشإلري :مد أغاوي الرعاة -الوص اا را ي :الحرف
اليدوية ي الإلال الإلربي
تقوي ختامي
مرا إلة

االختبارا،

األسبوع

اليو

التاريخ

الكصل

االحد

14 / /هـ

( المكود )
موضوع الدرف

األهداف

األوشطة التم يدية
( مدخل )

تإلي م ال الحياة اال تماعية .
تستخد حروف ال ر .
تستخد أسلوب الو ي .

الم ارة

-1الترتيب(

الوسيلة

إستراتي ية التدريف

السبورة

(

)

-2تحديد ال دف
( )
-3االتصال ( )

ألقج الملووة

14 / /هـ

اال ويد
14 / /هـ

ال ج اء

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

وص االوطجق (
رسالة أ )

تقرأ الوص قراءة صامتة واعية
.
ت يب عد أس لة ما بإلد القراءة
الصامتة مد م ل أس لة
ا يب .

-4االقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيإلاب (

از الإلرض
)

-7االقاء ( )
14 / /هـ

األربإلاء

14 / /هـ

وص االستماع (
البساطة )

توص ،ويتكاعل .
تبيد ا ر القي االي ابية والسلبية
عليه وعلي الم تمع .
تحدد و ا ،وظر الكاتب ( أدلة
وبراهيد ) .
تستمع الي راي اآلخر .

-8التقوي (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة (
)
-11التراكيب اللغوية
( )

الكتاب المدرسي

الحوار والمواقشة
حل المشكج،
التإلل التإلاووي
االستكشاف
واالستقصاء
تم يل الدوار
القصة
الإلصف الذهوي
عمليا ،التككير
اابداعي
التككير الواقد

آدا التقوي
)
(

(
(

حل تدريبا ،ورق الإلمل

)
)

(
(

)
)

(
(

)
)

(

)

ما ووع الوص ؟
ما عجقة الإلوواد بالوص ؟
أحدد م ال الوص مد بيد
الم اال ،التالية  :رياضي
ا تماعي علمي .

شرا ح الباوربويو،
قراءة الوص قراءة
صحيحة مع مراعاة

الخميف

الحروف

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

