تحضير مادة
لغتي
الصف األول
التعليم المستمر

معلمة المادة

األهداف العامة لتعليم الكبيرات

أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسين وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدارسين مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويد الدارسين بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في النهوض
بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:

• تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسين وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
• إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
• توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
• تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف العامة لمادة لغتي

•
•
•
•
•
•

•

•
•

تهيئة الدارسين وإعدادهم ذهنيا وعمليا لتقبل تعلم لغتي الجميلة .
تنمية القدرات اللغوية لدي الدارسين و إكسابهم السرعة وإجادة األداء وتعويدهم على القراءة
الصحيحة الخالية من األخطاء .
مساعدة الدارسين على تعلم المواد الدراسية األخرى .
تنمية مهارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير لدى الدارسين .
تدريب الدارسين على التحدث بجرأة وثقة أمام اآلخرين من خالل إلقاء األناشيد .
تنمية قدرة الدارسين على الحوار واالتصال باآلخرين .
تتكون لدي الدارسين القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية .
ارتقاء مستوى التعبير (الشفهي) وتنميته بأسلوب صحيح .
أن يحب الدارسة لغته (لغة القرآن) ويتعرف على مواطن الجمال فيها .

توزيع منهج مادة (لغتي)

الدروس

مالحظات

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/02/16-15هـ -22 -
2021/09/23م
1443/03/12-11هـ -17 -
إجازة نهاية أسبوع مطولة
2021/10/18م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ -
2021/11/04م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م

األسبوع

التاريخ

للصف ( األول التعليم المستمر )

من

إلى

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

التهيئة واالستعداد

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

و1د :1حرف أ  -و1د :2حرف د

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

و1د :3حرف ذ  -و1د :4حرف ر  -و1د :5حرف ز  -و1د :6حرف ط

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

و1د :7حرف ظ  -و1د :8حرف و

5
6
7

االحد 1443/2/19هـ
االحد 1443/2/26هـ
االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/2/23هـ
الخميس 1443/3/1هـ
الخميس 1443/3/8هـ

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

و2د :1حرف ب  -و2د :2حرف ت  -و2د :3حرف ث  -و2د :4حرف ن
و2د :5حرف ي  -و2د :6حرف ج
و2د :7حرف ح  -و2د :8حرف خ  -و3د :1حرف س  -و3د :2حرف ش
و3د :3حرف ص  -و3د :4حرف ض
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

و3د :5حرف ف  -و3د :6حرف ق  -و3د :7حرف ك  -و3د :8حرف ل
و3د :9حرف م  -و4د :1حرف ع
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

11
12

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

و4د :2حرف غ  -و4د :3حرف هـ و5د :1الوقاية خير من العالج
و5د :2أحافظ على صحتي

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

الصف

األول تعليم كبيرات

المجال

أسرتي

اليـوم

المــــادة

لغتي

الدرس

حرف ( أ )

التاريخ

الوحدة

األولى

المكون

أالحظ وأتحدث

الحصة  -الفصل

الوسائل المقترحة

األهداف السلوكية

من خالل هذا
المكون يتوقع
من الدارسة
تحقيق األهداف
التالية:
•تتحدث عن
لوحة الصور
باستخدام
مفردات وجمل
تؤدي
لجمل النص.
•تسمي
شخصيات
الدرس الرئيسة.
•تجيب عن
األسئلة.

الواجب :

/

 14 /هـ
-

لوحة مكبرة للنشاط  -بطاقات تحوي صور الشخصيات
التهيئة و التمهيد

اإلجراءات و األنشطة التعليمية

المحتوى التعليمي

•طرح أسئلة من مثل:

التقويم

التقويم التشخيصي :

عرض اللوحة المكبرة التي هي
صورة طبق األصل عن كتاب الدارسة
وهو يشخص
وطرح مجموعة من االسئلة مثل :
المكتسبات التي
اكتسبها الدارسة في
ماذا تشاهدين في الصورة ؟

هل تحبين مدينتك؟
ما أجمل المناظر في
مدينتك؟

المرحلة السابقة والتي
كم دارسة في الفصل يبدأ اسمه بحرف لها عالقة بما ستتعلمه
ويكون في بداية الحصة
االلف؟
لتشخص مكتسبات
اذكر اسم صديق أو قريب يبدأ اسمه الدارسة المعرفية
والمهارية الضرورية
بحرف االلف
لبناء الدر

اذكر اسم نبي يبدأ اسمه بحرف االلف

التقويم التكويني :
(أمواج) انطق الحروف
التي تتكون منها الكلمة
السابقة.

مالحظات :

استراتيجية التدريس  :فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي+القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر,زاوج,شارك  +البطاقات المروحية  +الرؤوس المرقمةأخرى ....:

ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
السَلمُُعليكمُُ اورحمةُ هُ
يرسُمؤسسةُالتحاضيُالحديثة
ر
www.mta.sa
اسُاألولُُ1443هـُ
ر
أنُتقدمُلكمُجميعُماُيخصُموادُتعليمُالكبياتُللفصلُالدر ي
تحضي  +توزيـ ــعُ +أهدافُ
رُ
أنواعُالتحاضيُ
ر
ر
ُباالسياتيجياتُُ+الطريقةُالعرضيةُُ+التعلمُالنشطُالجديدُُ+المرسد
تحضي
ر

المرفقاتُ
أوراقُعملُلكلُدرس
+
ر
ونُ
الكتابُااللكي ي
+
س
عروضُبورُبوينتُلكلُدر ُ
+

رشحُفيديوُلكلُالدروس

التوصيلُللرياضُوالخرجُمجاناُ
ر
ُمدنُالمملكةُعيُالفيدكسُ(ُالمستعجلُُ24ساعة ُ)
التوصيلُلباق
ر
ي
لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالم:
يمكنكمُكذالكُتسجيلُالطلبُ
ً
ر
إلكيونياُعنُطريقُالرابطُ
www.mta.sa/c
كذلكُيمكنناُالتوصيلُعنُااليميلُاوُالفيدكسُلجميعُمدنُالمملك ُة
سُديُ_ُطباعةُملونةُ_ُطباعةُعادي ُة)
حسبُطلبكم ( ي
ايميلُالمبيعاتُ
T@mta.sa
عىلُسُديُ 20ريال
سعرُالمادةُ
ي
سعرُالمادةُعنُطريقُااليميلُ 20ريالُ
معُالسُديُطباعةُعاديةُ 30ريالُ
سعرُالمادةُ
ي

معُالسُديُطباعةُملونةُ 60ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
لمنُهمُخارجُمدينةُالرياضُيضافُقيمةُاالرساليةُُ50ريالُللفيدكسُ(منُُ48ساعةُاىلُُ72ساعة)
وهناُأرقامُحساباتُالمؤسسةُللمعلمي
ر ُ
–———————————————————
ُالواتسُأوُالهاتفُعىلُأرقام
تواصلُمعناُعي
ر
ي
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حساباتُبنوكُبإسمُ“مؤسسةُالتحاضيُالحديثة”
ر
====================
اجحُ
مرصفُالر ي

233608010954856
ن)
(ايُبا ُ
SA5780000233608010954856
====================
حساباتُبنوكُبإسمُ“سعدُعبدالرحمنُالعتيب”
ر يُ
====================
البنكُاألهىلُ
ي
21065828000106
ن)
(ايُبا ُ
SA0610000021065828000106
______________________________
بنكُالرياضُ
2052558759940
ن)
(ايُبا ُ
SA3520000002052558759940

______________________________
البنكُالسعوديُالفرنسُ
ي
K2213000185
ن)
(ايُبا ُ
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنكُالبالد
900127883010006
ن)
(ايُبا ُ
SA4715000900127883010006
______________________________
البنكُالسعوديُلإلستثمار
0101001926001
ن)
(ايُبا ُ
SA6065000000101001926001

______________________________
بنكُالجزيرة
030680161166001
ن)
(ايُبا ُ
SA6760100030680161166001
______________________________
بنكُاالنماءُ
68202882885000
ن)
(ايُبا ُ
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

