اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

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

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 2021/09/23-22 -م
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
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 (السادس ابتدائي)

من

إلى

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

مراجعة المكتسبات السابقة  -اختبار تشخيصى

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

مدخل الوحدة  -التعريف بالمشروع

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

سيدة نساء اهل الجنة

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

ابوبكر الصديق (رضي هللا عنه )

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

تصفح كتاب اومجلة او عبر الشبكة العنكبوتية

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

همزتا الوصل والقطع وهمزتا (ابن – ابنة )  -االفعال الناسخة

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

المشتقات  (:اسم الفاعل واسم المفعول )

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

كتابة عبارات بخط النسخ
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه ) ورسول كسرى

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

وصف شخصية

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

عرض شفهر لسيرة غيرية  -اختبار الوحدة

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

مراجعة وتقييم

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

قدوات ومثل عليا

عنوان الوحدة

رقم الوحدة

المادة

الصف

التاريخ

األولى

لغتي الجميلة

السادس االبتدائي

الحصة

أهمية القدوات والمثل األعلى .

الفكرة العامة

استراتيجيات التعليم الحديثة

التهيئة
 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

الفصل

الوسائل التعليمية

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل المعلمة )

تتدرب على القراءة السليمة وفهم
المقروء واستيعاب جوانبه
واستثمارها.
تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور "
قدوات ومثل عليا ".
تفهم النص المسموع ومراعاة آداب
االستماع .
تفهم النصوص وتتذوق ما فيها من
جماليات وأساليب بالغية .
تعرف بنية نص وصف الشخصية .
ترسم همزتي الوصل والقطع وهمزة
(ابن ) رسما صحيحا .
تتعرف على استراتيجية قراءة التصفح
تتعرف على الفعل المضارع الصحيح

كتاب الطالبة

قدوات ومثل عليا

التقويم

ﺱ

تددددربي علدددى القدددراءة السدددليمة
وفهم المقروء واستيعاب جوانبه
واستثمارها.

مشروع الوحدة ص . 35

ﺱ

اكتسددبي اتجاهددات وقدديم تتعلددق
بمحور " قدوات ومثل عليا ".

نص االستماع ص 40 - 36

ﺱ

افهمي النص المسموع ومراعدداة
آداب االستماع .

مدخل الوحدة ص 34 - 28

نص الفهم القرائي ص 43 - 41
أنشطة نص الفهم القرائي ص 50 – 44
اإلسرتاتيجية القرائية ص 56 - 51
الظاهرة اإلمالئية ص 64 – 57
الوظيفة النحوية ص 70 – 65

ﺱ افهمددي النصددوص وتتددذوق مددا
فيهدددا مدددن جماليدددات وأسددداليب
بالغية .
ﺱ

بيني بنية نص وصف الشخصية

ﺱ ارسمي همزتددي الوصددل والقطددع
وهمزة (ابن ) رسما صحيحا .
ﺱ

وضددددحي اسددددتراتيجية قددددراءة
التصفح

ﺱ

بينددي الفعددل المضددارع الصددحيح

والمعتل اآلخر وتمييزهما في النصوص
المختلفة
تتعرف على أسلوب االستثناء بد (غير ،
سوى) وتوظيفه في تواصلي الشفهي
واللغوي
ترسم عبارات بخط النسخ بعد تصحيح
األخطاء الواردة فيها .
تتعرف على اسم كان وأخواتها وخبرها
واستعمالهما بالعالمات األصلية
والفرعية .
تكتب نص وصف شخصية استنادا إلى
خصائصه البنائية .

والمعتددل اآلخددر وتمييزهمددا فددي
النصوص المختلفة

الصنف اللغوي ص 76 – 71

ﺱ

ارسمي عبارات بخط النسددخ بعددد
تصحيح األخطاء الواردة فيها .

ﺱ

وضدددحي اسدددم كدددان وأخواتهدددا
وخبرها واسددتعمالهما بالعالمددات
األصلية والفرعية .

ﺱ

اكتبدددي ندددص وصدددف شخصدددية
استنادا إلى خصائصه البنائية .

الرسم الكتايب ص 80 – 77
النص الشعري ص 86 – 81
بنية النص الوصفي ص 93 – 87
التواصل اللغوي  :أتواصل كتابيا ص 99 – 94
أتواصل كتابيا ص 101 – 100
اختبار الوحدة األوىل ص 106 - 102

الواجب المنزلي

ﺱ

وضدددحي أسدددلوب االسدددتثناء بدددد
(غيدددر  ،سدددوى) وتوظيفددده فدددي
تواصلي الشفهي واللغوي

متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا ُ اَ ُ
ه اااَ ُ ُ
ا
ْ
اَّلل وبركاته
السَلم عليكم ورحمة ِ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده ى
لغت  1443هـ

تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحاضي
ى
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة  +مرسد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
الدروس  +نموذج الجوف

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 ى
الفيات
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ى
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي  40ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  70ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  140ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ى
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي

ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض

2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
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
______________________________

STC Pay

——————————————————————————
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

