لغتي الخالدة
الصف األول متوسط
التحضير بطريقة نموذج الجوف

 .1تمكييييييق ال قيييييييدة افسييييييبمية عييييييي ن ييييييا الطالبيييييية وج مييييييا ضييييييابطة لسيييييي وكما وتصييييييرعاتما وتنمييييييية محبيييييية

هللا

وتقواه وخشيته عي ق بما.
 .2تزويييييييد الطالبيييييية بييييييالخبرا والم ييييييارف المبلميييييية لسيييييينما حتيييييي ت يييييي باألصييييييول ال اميييييية و المبيييييياد األساسييييييية
ل ثقاعة وال و .
 .3تشويق الطالبة ل بحث عق الم رعة وت ويدها التأمل والتتبع ال مي.
 .4تنمية القدرا ال ق ية والممارا المخت ة لدى الطالبة وت مدها بالتوجيه والتمذيب.
 .5تربيييييية الطالبييييية ع ييييي الحيييييياة ايجتماعيييييية افسيييييبمية التيييييي يسيييييودها افخيييييا والت ييييياوق وتقيييييدير التب ييييية وتحميييييل
المسؤولية.
 .6تدريب الطالبة ع

خدمة مجتم ما ووطنما وتنمية روح النصح وافخبص لوية أمرها.

 .7ح يييييز همييييية الطالبييييية يسيييييت ادة أمجييييياد أمتميييييا المسييييي مة التيييييي تنتميييييي ليميييييا واسيييييتلناف السيييييير عيييييي طرييييييق ال يييييزة
والمجد.
 .8ت وييييييييد الطالبييييييية اينت يييييييال بوقتميييييييا عيييييييي القيييييييرا ة الم ييييييييدة واسيييييييتثمار عرا ميييييييا عيييييييي األعميييييييال الناع ييييييية ليييييييدينما
ومجتم ما.
 .9تقويييييية وعييييييي الطالبييييية لت ييييييرف بقييييييدر سييييينما كيييييييف تواجيييييه افشيييييياعا المضيييييي ة والميييييذاهب المداميييييية و المبيييييياد
الدخي ة.

 .10عداد الطالبة لما ي ي هذه المرح ة مق مراحل الحياة.

 -1صوق ال ساق عق الخطأ وح ظ الق مق الزلل وتكويق عادا لغوية س يمة .
 -2ت ويد الطالبا ع

قوة المبحظة والت كير المنطقي المرتب .

 -3تربية م كة ايستنباط والحك والت يل و ير ذلك مق ال والد ال ق ية التي ت ود ع يما يتبال أس وب
 -4ايستقرا عي دراسة القواعد .
 -5ايست انة بالقواعد ع

عم الكب ع

 -6كساب الطالبا القدرة ع

وجمه الصحيح بما يساعد ع

استي اب الم اني بسرعة .

است مال القواعد عي المواقف ال غوية المخت ة.

 -7شحذ ال قول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة ال غوية .
 -8أق تكتسب الطالبة القدرة ع
حسنا .

القرا ة الجمورية بحيث تنطق الك ما نطقا صحيحا وتؤدي الم اني أدا

 -9أق تكتسب الطالبة القدرة ع

القرا ة الصامتة بسرعة مناسبة مع عم األعكار الرليسة وال رعية .

 -10تنمية القدرا ع

ايستمال الجيد بحيث تستطيع الطالبة تركيز اينتباه عيما سمع .

 -11تنمية ميل الطالبة ل القرا ة وايطبل مق خبل القرا ة الحرة .
 -12اكتساب ثروة لغوية مق خبل الت رف ع

ك ما جديدة .

 -13القدرة ع

ح ظ النصوص .

 -14القدرة ع

عم النص وتذوقه واستخراج الصور واألخي ة بما يتناسب مع المرح ة .

 -15القدرة ع

بدا رأيه عي ب ض المواقف .

 -16ت ي الطالبة أصول الكتابة الس يمة وسرعة الرس الصحيح ل ك ما التي يحتاج ليما عي الت بير الكتابي .
 -17تنمية ب ض ايتجاها لدى الطالبا مثل دقة اينتباه وقوة المبحظة وال ناية بالنظا والنظاعة و جادة الخط
وحسق است مال عبما الترقي .
 -18زيادة ثروة الطالبة ال غوية وتنمية الم وما والخبرا والثقاعة بما يشتمل ع يه مق موضوعاتما مق عنوق
األدب والثقاعة وال و
 -19ح ظ التراث البشري وسمولة نقل الم ارف افنسانية مق جيل ل جيل .
 -20تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أما اآلخريق .
 -21تنمية قدرة الحوار وايتصال بيق الناا والتخاطب م م .
 -22تتمكق مق الت بير عق أعكاره وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسق ايستمال واحترا اآلخريق .
 -24تستطيع ترتيب األعكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوق لديه القدرة ع
 -26تنمي قدرتما ع

الكتابة عيما تتط به الحياة اليومية .

الت كير المنظ عي حديثما وكتابتما .

 -27توظف ثروتما ال ظية عي موضوعا الت بير .

 -28تستطيع ت خيص األعكار الرليسة عي نص م يق .
 -29تميل ل القرا ة وايطبل يكتساب الممارا الكتابية والش مية .
 -30تكتسب القدرة ع

عق افلقا .

 -31تطبق ما ت مه مق القواعد النحوية وافمبلية عي الت بير .
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األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15
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األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ
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مبحظا
-الصنف ال غوي :الم رب والمبني

مدخل الوحدة  -نص اينطبق :التنمية القرالية :رسالة أ
مق األسما
الوظي ة النحوية( :الجر بحرف الجر)  -األس وب ال غوي :النمي  -لرس افمبلي :رس
األسما المبدو ة بالب -رس األسما المبدو ة بـ أل  -الرس الكتابي :كتبة الواو بخط
الرق ة
التواصل ال غوي :دارة ندوة مصغرة  -ش مي  -التواصل الكتابي :كتابة رسالل خوانية –
كتابي  -نص ايستمال :البساطة  -نص الدع  :التنمية القرالية  -لمق تبتس الحياة
نص الدع  -التنمية القرالية :لمق تبتس الحياة  -الصنف ال غوي :الضمالر  -النص
الش ري :الشم ة -النص افثرالي :مجتم اق
تقوي ختامي
مدخل الوحدة  -نص اينطبق التنمية القرالية :ما الشرب  -الصنف ال غوي :أسما افشارة
الوظي ة النحوية( :الجر بافضاعة) -األس وب ال غوي :الجم ة ايسمية المثبتة -الرس افمبلي:
رس الممزة المتوسطة ع ألف  -الرس افمبلي :عبما الترقي
الرس الكتابي :كتابة الدال الذال بخط الرق ة  -التواصل ال غوي :لقا خطبة  -ش مي -
التواصل الكتابي :كتابة رسالل خوانية – كتابي  -نص ايستمال :أماكق الراحة
نص الدع  -التنمية القرالية :عيه ش ا -نص الش ري :الرياضة  -النص افثرالي :ورد
الطالف
تقوي ختامي
مدخل الوحدة -نص اينطبق التنمية القرالية :زراعة ال ؤلؤ  -الصنف ال غوي :األسما
الموصولة -أنشطـــــــــــــــة
الوظي ة النحوية :رعع ال ل المضارل الصحيح ونصبه وجزمه  -األس وب ال غوي :الجم ة
الخبرية المثبتة ال ية  -الرس افمبلي :رس الممزة المتوسطة ع واو -الرس افمبلي:
عبما ايختصار
ث بخط الرق ة -التواصل ال غوي :جرا مقاب ة  -ش مي -
الرس الكتابي :كتابة ب
التواصل الكتابي :الت خيص  -نص ايستمال :ال مل ثروة
نص الدع  -التنمية القرالية :لذة افبدال -النص الش ري :مق أ اني الرعاة -النص افثرالي:
الحرف اليدوية عي ال ال ال ربي
تقوي ختامي
مراج ة

ايختبارا

الحصة الصف
1
2

3
4
5

6

المكوق

المدف

رعع وعي المت مة بالمحتوى الجديد مق
مدخل الوحدة
خبل الت ميحا حول الحياة ايجتماعية
الراب ة "الحياة
استخدا حروف الجر استخدا أس وب النمي
ايجتماعية"
رعع وعي المت مة بالمحتوى الجديد مق
مدخل الوحدة
الراب ة "الحياة خبل الت ميحا حول األسما المبدو ة بالب
ب د دخول (ال) الشمسية ع يما األسما
ايجتماعية"
المبدو ة ب د دخول البا ال ا الكاف الب
المكسورة ع يما
التنمية القرالية اقتراح عنواق جديد ل نص ب د قرا ته قرا ة
صامتة  -افجابة عق أسل ة ت صي ية
"نص اينطبق:
رسالة أ "
التنمية القرالية الكشف عق م اني الك ما مق خبل السياق
"نص اينطبق :والترادف والتضاد – اكتساب رصيد لغوي
مرتبط بالمجال
رسالة أ "
القدرة ع التمييز بيق الم رب والمبني
الصنف ال غوي
"الم رب
والمبني مق
األسما "
استنتاج عبما عراب ايس المجرور
الوظي ة النحوية
حسب نوعه
"الجر بحرف
الجر"

الممارة المستمدعة
القرا ة والكتابة

استراتيجية التدريا
حل المشكب

افجرا ا

أداة التقوي

ص 14

تك يف منزلي

القرا ة والكتابة

الت

الت اوني

ص 14

مبحظة

القرا ة

الت

الت اوني

ص 21

أوراق قياا

القرا ة والكتابة

حل المشكب

ص 23

أوراق قياا

التراكيب ال غوية

ممارة ت كير

ص 29

تك يف منزلي

التراكيب ال غوية

ممارة ت كير

ص 33

أوراق قياا

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

