Preparation Of
Super Goal ( 1 )

Mrs. .........................................

The distribution of the syllabus Super Goal 1
DATES

Distribution of the syllabus ( Super Goal 1 )

FROM

TO

1

21/1/1443

25/1/1443

Unit1 – Listen &discuss-Pair work - Unit1 – Grammar-Listening - Unit1 –
Conversation-about you

2

28/1/1443

2/2/1443

Unit1 – Reading - Unit1 – Writing-Project - Unit2 – Listen &discuss-Pair work

3

5/2/1443

9/2/1443

Unit2 – Grammar-Listening - Unit2 – Conversation-about you Unit2 – Reading - Unit2
– Writing-Project - Unit3 – Listen &discuss-Pair work - Unit3 – Grammar-Listening

4

12/2/1443

14/2/1443

Unit3 – Conversation-about you - Unit3 – Reading - Unit3 – Writing-Project
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

5

19/2/1443

23/2/1443

6
7

26/2/1443
4/3/1443

1/3/1443
8/3/1443

8

13/3/1443

15/3/1443

Unit4 – Listen &discuss-Pair work – Unit4 – Grammar-Listening - Unit4 –
Conversation-about you - Unit4 – Reading - Unit4 – Writing-Project - Expansion units
1- 4 – P. 26&27 - Expansion units 1- 4 – P. 28&29 - Expansion units 1- 4 – P. 30&31
Unit5 – Listen &discuss-Pair work - Unit5 – Grammar-Listenin
Unit5 – Conversation-about you Unit5 – Reading - Unit5 – Writing-Project
Unit6 – Listen &discuss-Pair work - Unit6 – Grammar-Listening - Unit6 –
Conversation-about you
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

9

18/3/1443

22/3/1443

10

25/3/1443

28/3/1443

Unit6 – Reading - Unit6 – Writing-Project - Unit7 – Listen &discuss-Pair work
Unit7 – Grammar-Listening - Unit7 – Conversation-about you Unit7 – Reading
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

11

2/4/1443

6/4/1443

12

9/4/1443

13/4/1443

13

16/4/1443

20/4/1443

Unit7 – Writing-Project - Unit8 – Listen &discuss-Pair work - Unit8 – GrammarListening
Unit8 – Conversation-about you Unit8 – Reading - Unit8 – Writing-Project Expansion units 5- 8 – P. 56&57 - Expansion units 5- 8 – P. 58&59 - Expansion units 58 – P. 60&61

the exams

مالحظات
م2021/08/29 - هـ1443/01/21 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول
إجازة اليوم الوطني
م2021/09/23-22 - هـ1443/02/16-15
إجازة نهاية أسبوع مطولة
م2021/10/18-17 - هـ1443/03/12-11
إجازة نهاية أسبوع مطولة
م2021/11/04 - هـ1443/03/29
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
م2021/12/30 - هـ1443/04/16
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
م2021/12/30 - هـ1443/04/20

WEEK
S

SUPER GOAL 1
Unit ( 1 )
Lesson( 1 )

Date

Good Morning!

Introduction

Teaching aids
Objectives:

1st <A>

Class

• Say goodbye
• Introduce yourself
and others
• Improve reading
skills.
• Improve writing
skills.
• Enable the pupils to
illustrate
information from a
paragraph.

Home work:
Evaluation tools

1st <G>

1st <D>

a – intrDirect students’ attention to the photos in the book- Write the topic, skim the lesson.

⃝ Data show

⃝ a recorder

⃝ sampler

Vocabulary

⃝ materials

Procedure

⃝ photos ⃝ signs ⃝ others.
Modern teaching
strategies

1-Listen and Discuss
• Greet people

1st <B>

Direct students’ attention to the photos in the
Greetings section. Ask questions about the pictures.
For example: Which picture shows a family? (a)
Which picture is in a school? (b) Is George a teacher
or a student? (a student) Focus students’ attention on
the photos in the Saying
Good
Goodbye section. Explain that Good evening is used
afternoon,
when a person arrives. Good night is said before
Good evening,
leaving or going to bed.
How are you?

2-Pair Work

Model conversation A with a volunteer. Substitute a
different person and a different job for the
underlined words.
Model conversation B with a volunteer. Have the
student ask you the question. Answer with one of the
jobs discussed in the lesson.
They'll complete answering the exercises in their workbooks page. (
⃝ oral tests

⃝ written tests

⃝ observation

⃝ discussion

o Problem Solving

odiscovery
brain

ostorming
omental
oMaps
oself-learning
ocooperative
olearning
oOthers…

Verification

Evaluation:

o Show the pupils
flash cards of the new
vocabulary and ask
them to read this new
vocabulary.

o Use nonlinear
information and key
words.

o Assign page 1 for
practice with
vocabulary for jobs
and job activities.

……………….
).

⃝ exercises

⃝ activities

⃝ others........

ن
ن
االنجليية
معلمي ومعلمات اللغة
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
ن
االنجليي لجميع المراحل الدراسية
أن تقدم لكم تحاضي مواد
ابتدائ ( –سمارت كالس –قت ردي –وي كان)
متوسط ( –سوبر قول –فل بالست –لفت اف)
ثانوي ( –ميقا قول –فالينق هاي –ترفلر)
_____________________________________________________________________
وبجميع طرق التحضي الحدثية
ر
التعلم النشط الجديد –الطريقة الخماسية +طريقة ر
باالسياتيجيات
مرسوع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية
باالضافة ال س دي يشمل عروض بور بوينت لجميع دروس المادة  +و أوراق عم ــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس  +وباالضافة إل
االلكي ن
ر
وئ +خرائط ومفاهيم +خرائط ذهنية  +نماذج اختبارات  +الباوربوينت مع حل التدريبات +
حل أسئلة الكتاب +الكتاب
السيدي التفاعل والصوتيات
المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمل خاصة بالمادة لجميع الدروس
+
حل أسئلة الكتاب
+
اإللكي ن
ر
وئ
الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
خرائط ذهنية
+
نماذج إختبارات
+
س دي التفاعل والصوتيات

طرق التواصل والتوصيل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
او عن طريق االيميل
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس (من  48ساعة ال  72ساعة)
األسعار :لالبتدائ والمتوسط
سعر المادة عل س دي 20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 50ريال
سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 100ريال
األسعار للثانوي المقررات والفصل
سعر المادة عل س دي 50ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 80ريال
سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 120ريال

التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس
التوصيل لباق مدن المملكة ر
(المستعجل  24ساعة )بقيمة  50ريال فقط
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيـ ــع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================

مرصف الراجح
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________

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

عي الواتس أو الهاتف عل أرقام
تواصل معنا ر
0555107025

0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
====================
مرصف الراجح
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
====================
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ر
====================

البنك األهل
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
______________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
______________________________
البنك السعودي الفرنس
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

