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

معلمة المادة
أ....................................... /

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة لغتي
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول )-

توزيع منهج مادة (لغتي)
األسبوع

التاريخ

للصف (السادس ابتدائي)
مالحظات

الدروس

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

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

1

األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

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
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
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

من
االحد
1443/1/21هـ

إلى
الخميس
1443/1/25هـ

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة لغتي
للصف السادس االبتدائي
( الفصل الدراسي األول )-

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

التاريخ

الحصة

الصف

المالحظيات

الوحدة

14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ

التهيئة
واالستعداد

الدرس

أراجع مكتسبايت السابقة
اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف

بيين أنواع الكلمة

عريف كل نوع من أنواع الكلمة

أن تبني الطالبة أنواع الكلمة

أن تعرف الطالبة كل نوع من أنواع

التسميع والتقييم

الكلمة

أن حتفظ الطالبة قول ابن مالك

اذكري أنواع الفعل

أن تذكر الطالبة أنواع الفعل

وضحي أنواع اجلمل

أن توضح الطالبة أنواع اجلمل

والفعلية

قارين بني اجلملة االمسية

حلي تدريبات الدرس

أن تقارن الطالبة بني اجلملة االمسية

والفعلية

أن حتل الطالبة تدريبات الدرس
التهيئة

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

تدريبات الكتاب من التدريب األول إىل التدريب الثامن ص 21-13
استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظية
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظية
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بيني
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة لغتي
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول )-

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ه ا َ ُ ُ
ّ ا ُ اَ ُ ْ ا
اَّلل اوب اركاته
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 +
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط 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
+
معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة لغتي
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول )-

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)
معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة لغتي
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول )-

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)
معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة لغتي
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول )-

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
معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة لغتي
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول )-

(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

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة تحضير مادة لغتي
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول )-

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

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

