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تمكييييييق ال قييييييدة انسيييييامية ويييييي نبيييييل الطالبييييية و لنيييييا ضيييييابطة لسيييييلوكنا وتصيييييرواتنا وتنميييييية محبييييية
وي قلبنا.
تزويد الطالبة بالخبرات والم ارف المائمة لسننا حتى تلم باألصول ال امة و المبادئ األساسية للثقاوة وال لوم.
ت ويق الطالبة للبحث عق الم روة وت ويدها التأمل والتتبع ال لمي.
تنمية القدرات ال قلية والمنارات المختلبة لدى الطالبة وت ندها بالتو ي والتنذيب.
تربية الطالبة على الحياة اال تماعية انسامية التي يسودها انخاء والت اوق وتقدير التب ة وتح ّمل المسؤولية.
تدريب الطالبة على خدمة م تم نا ووطننا وتنمية روح النصح وانخاص لوالة أمرها.
حبز همة الطالبة الست ادة أم اد أمتنا المسلمة التي تنتمي إلينا واستئناف السير وي طريق ال زة والم د.
ت ويد الطالبة االنتباع بوقتنا وي القراءة المبيدة واستثمار وراغنا وي األعمال الناو ة لديننا وم تم نا.
تقوية وعي الطالبة لت رف بقدر سننا كيف توا ان اعات المضللة والمذاهب الندامة و المبادئ الدخيلة.

 إعداد الطالبة لما يلي هذي المرحلة مق مراحل الحياة.

هللا وتقيييييواي وخ ييييييت

 -1صوق اللساق عق الخطأ وحبظ القلم مق الزلل وتكويق عادات لغوية سليمة .
 -2ت ويد الطالبات على قوة الماحظة والتبكير المنطقي المرتب .
 -3تربية ملكة االستنباط والحكم والت ليل وغير ذلك مق البوائد ال قلية التي ت ود علينا التباع أسلوب
 -4االستقراء وي دراسة القواعد .
 -5االست انة بالقواعد على ونم الكام على و ن الصحيح بما يساعد على استي اب الم اني بسرعة .
 -6إكساب الطالبات القدرة على است مال القواعد وي المواقف اللغوية المختلبة.
 -7حذ ال قول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
 -8أق تكتسب الطالبة القدرة على القراءة ال نورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي الم اني أداء حسنا .
 -9أق تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع ونم األوكار الرئيسة والبرعية .
 -10تنمية القدرات على االستماع ال يد بحيث تستطيع الطالبة تركيز االنتباي ويما سمع .
 -11تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطاع مق خال القراءة الحرة .
 -12اكتساب ثروة لغوية مق خال الت رف على كلمات ديدة .
 -13القدرة على حبظ النصوص .
 -14القدرة على ونم النص وتذوق واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة .
 -15القدرة على إبداء رأي وي ب ض المواقف .

 -16ت ليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إلينا وي الت بير الكتابي .
 -17تنمية ب ض االت اهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباي وقوة الماحظة وال ناية بالنظام والنظاوة وإ ادة الخط وحسق
است مال عامات الترقيم.
 -18زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية الم لومات والخبرات والثقاوة بما ي تمل علي مق موضوعاتنا مق ونوق األدب
والثقاوة وال لوم
 -19حبظ التراث الب ري وسنولة نقل الم ارف اننسانية مق يل إلى يل .
 -20تتحدث الطالبة ب رأة وثقة أمام اآلخريق .
 -21تنمية قدرة الحوار واالتصال بيق النال والتخاطب م نم .
 -22تتمكق مق الت بير عق أوكاري وأحاسيس .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسق االستماع واحترام اآلخريق .
 -24تستطيع ترتيب األوكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوق لدي القدرة على الكتابة ويما تتطلب الحياة اليومية .
 -26تنمي قدرتنا على التبكير المنظم وي حديثنا وكتابتنا .
 -27توظف ثروتنا اللبظية وي موضوعات الت بير .
 -28تستطيع تلخيص األوكار الرئيسة وي نص م يق .
 -29تميل إلى القراءة واالطاع الكتساب المنارات الكتابية وال بنية .
 -30تكتسب القدرة على وق انلقاء .
 -31تطبق ما ت لم مق القواعد النحوية وانمائية وي الت بير .
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الخميل 1442/7/27هـ
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-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة (

ال صف الذهني
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(الوطنية الحقة )

ت يب عق االسئلة التبصيلية .
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تستمع باحترام الي و نات
النظر المختلبة .
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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

