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General Objective Of Teaching English

1. Learn the basics of the English language that would form the foundation for its mastery in the future.
2. Use the basic structures of English sentences.
3. Learn the core vocabulary assigned for this stage.
4. Listen and understand simple English language.
5. Express themselves orally using simple English language.
6. Read and understand simple written English language materials.
7. Write simple guided sentences in English language.
8. Appreciate the importance of English language as an international language of communication, for
introducing Islam, the Islamic nation's culture and the cultural achievements of Muslims to other
nations.
9. Appreciate the importance of English language as an international language of communication to
benefit from the achievements of other cultures in accordance with Islam.
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General Objective Of Teaching English In Secondary Stage

By the end of the secondary stage and within the assigned structures and vocabulary
for this stage students should be able to do the following :
1. Use English language structures and analyze them to understand the relationships among them
2. Learn the assigned vocabulary ,idioms ,and expressions and understand their meanings in context
3. Acquire the ability to listen to comprehend English language and to distinguish between diffrent
intonations
4. Participate in conversations and discussions using proper English
5. Acquire the ability to read and comprehend English texts through different reading types (i.e. loud
reading) and reading strategies (i.e. scanning, pleasure and reading for all understanding
6. Write a free-essay of three paragraphs using correct English
7. Translate English text into Arabic and vise versa
8. Realize the importance of English in the local job market
9. Be aware of the importance of English as an international language of communication for introducing
Islam ,our culture ,and our cultural achievements to others
10. Be aware of the importance of English as an international language of communication for benfiting from
achievements to others cultures in accordance with Islamic teaching ;through texts representing various
life situations
11. Gain a reasonable command of English in orderto be in a better position to defend Islam against adverse
criticism and to participate in the dissemination of Islamic culture.
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Class

Subject

Studding Term

Studding Year

kindergartens

Method of letters and numbers

First / Second

1442/ 1443 H

WEAK

DATE

SUBJECT

1

Lesson 1 : Introduction - letters ( Aa – Bb )
Workbook - letters ( Aa – Bb ) - Revision

2

Lesson 2 : Introduction - letters ( Cc – Dd )
Workbook - letters ( Cc – Dd ) - Revision

3

Lesson 3 : Introduction - letters ( Ee – Ff )
Workbook - letters ( Ee – Ff ) - Revision

4

Lesson 4 : Introduction - letters ( Gg – Hh )
Workbook - letters ( Gg – Hh ) - Revision

5

Lesson 5 : Introduction - letters ( Ii – Jj )
Workbook - letters ( Ii – Jj ) - Revision

6

Lesson 6 : Introduction - letters ( Kk – Ll )
Workbook - letters ( Kk – Ll ) - Revision

7

Lesson 7 : Introduction - letters ( Mm – Nn )
Workbook - letters ( Mm – Nn ) - Revision

8

Lesson 8 : Introduction - letters ( Oo – Pp )
Workbook letters ( Oo – Pp ) - Revision

9

Lesson 9 : Introduction - letters ( Qq – Rr )
Workbook - letters ( Qq – Rr ) - Revision

10

Lesson 10 : Introduction - letters ( Ss – Tt )
Workbook - letters ( Ss – Tt ) - Revision

11

Lesson 11 : Introduction - letters ( Uu – Vv )
Workbook - letters ( Uu – Vv ) - Revision

12

Lesson 12 : Introduction - letters ( Ww – Xx )
Workbook - letters ( Ww – Xx ) - Revision

13
14
15

Lesson 13 : Introduction - letters ( Yy – Zz )
Workbook - letters ( Yy – Zz ) - Revision
Revision
Final test
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Page
Lesson

( )
( 1 )

Hello

Title

Introduction

5 Min.

Specific objective
Greeting my students
and introducing myself
to them.
Introducing my
students to the English
language and its nature.

Period
class

Date
Grade

/

/ 14
KG ( )

a- introduce the lesson.
b- write the topice, skim the lesson..
Presentation and Content

Materials

Hello, I’m Mr. Ahmed.
What’s your name?

data show

Write these letters:

a recorder

Modern teaching
strategies
problem
Solving

A ................. a

samples

B ................. b

materials

storming

photos

mental
Maps

learning
pens
signs

Who are you?
Match letters:

discovery
brain

Reading, writing and
pronouncing (A/ a .... .
B/ b) correctly.

Evaluation
Application

A

B
a
Choose the missing
letter:

Self learning

..... pple
(b–c–a–d)

Cooperative
Learning

others .... .
Others...

Vocabulary
Homework
Oter Skills

Letters ( A To B)
Apple ......... Bag
They’ll complete answering the exercises in their workbooks page. (
tests
written tests / observation
discussion
exercises

).
activeity

homework

b

others .....
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تقدم لكم مؤسسة التحاضير الحديثة تحضير رياض األطفال
للعام الدراسي 1443هـ للفصول الدراسية الثالثة
أسماء وحدات رياض االطفال في الفالش
وحدة أهال وسهال
وحدة األصحاب
وحدة المسكن
وحدة صحتي وسالمتي
وحدة األيدي
وحدة الملبس
وحدة روضتي
وحدة الغذاء
وحدة العائلة
وحدة كتابي
وحدة الماء
وحدة الرمل
وحدة الحج
وحدة المال واالقتصاد
وحدة وطني
وحدة حاسوبي
وحدة المواصالت
وحدة األلوان
وحدة رمضان
وحدة هو هللا
وحدة أنا وجسمي
وحدة السيرة النبوية
وحدة أصحاب المهن
وحدة األجسام
وحدة األشكال الهندسية
وحدة البيئة
وحدة الصوت
وحدة الضوء
وحدة الفصول األربعة
وحدة شهور السنة
وحدة الهواء
وحدة الحشرات
وحدة الحيوان
وحدة الفضاء
وحدة الكهرباء
وحدة النبات
وحدة النحل
وحدة أحب لغتي
وحدة المخترعون
وحدة صالتي
وحدة مكتي
وحدة رؤية 2030
وحدة نيوم
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وحدة حقوقي وواجباتي
وحدة النظافة الشخصية
وحدة الرياضة
وحدة حول العالم
وحدة قارات العالم
وحدة المحبة
وحدة التمييز واإلدراك
وحدة الكائنات الحية
وحدة أسماء هللا الحسنى
وحدة المشاعر
وحدة مع السالمة

تحاضير جميع وحدات رياض األطفال
المستوى األول والمستوى الثاني والثالث
على فالش مومري واحد بحجم  32قيقا
بإثنى عشر طريقة مختلفة
طولي (ثالثة أنواع )
عرضي ( نوعين )
التخطيط للفهم
تخطيط الوزارة ( الدليل التنظيمي )
الدليل اإلجرائي (الجداول)
الدليل اإلجرائي (االستمارات)
جداول يومية
يومي مفصل
تحضير اسبوعي

التحضير بالطريقة االستقصائية لكل الوحدات
التحضير باألهداف االجرائية السلوكية
التحضير بطريقة معايير التعلم المبكر النمائية
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 54وحدة متكاملة بجميع مرفقاتها
مع جميع االستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إعالن  +العاب بزل
أوراق عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قصص  +فالشات  +تخطيط البرنامج اليومي حسب الدليل االجرائي  +اناشيد +
شعار للوحدة  +عروض بوربوينت  +فيديو  +صوتيات  +سجالت  +مطويات  +أنشطة
يحتوي الفالش مومري على اكثر من عشرة آالف مرفق
بين صور وقصص واناشيد وحروف
وارقام وعروض بوربوينت وفيديو وألعاب وورق عمل وتحاضير بطرق مختلفة
بحجم
32 GB
ملفات خاصة باالركان
( الركن الفني – ركن القراءة – الركن اإلدراكي -ركن االكتشاف – ركن التخطيط – ركن البناء )
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألرقام باإلضافة إلى اناشيد وفيديو وعروض بوربوينت وورق عمل
ملف خاص للغة االنجليزية
القرآن الكريم تعليم قصار السور لألطفال بالصوت والصورة
+
دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفال
+
الخطة الفصلية لرياض األطفال للثالث فصول الدراسية لعام 1443هـ
+
تحضير منهج الحروف واألرقام والمفاهيم الرياضية لألطفال
+
مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+
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رؤية  2030رياض أطفال
+
مهارات إتقان متنوعة لألطفال
+
تحضير الدليل اإلجرائي لجميع وحدات رياض األطفال
للمستويات الثالثة
+
الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعام 1441 – 1440هـ
+
دليل رياض األطفال في نظام نور
+
معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال باإلضافة إلى دليل الحضانات

ملف خاص باألسبوع التمهيدي
+
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية لألطفال يشمل على فيديو تعليم القراءة والقرآن بالتجويد
منهج التربية البدنية لرياض األطفال
بمستوياته الثالثة
وشعارات الوحدات وأيقونة خاصة بكل وحدة

+
المناسبات العالمية (بوربوينت وفيديو وصور واناشيد) (اليوم الوطني  – 91اليوم العالمي للغذاء – اليوم العالمي للطفل – اليوم العالمي
للدفاع المدني) باإلضافة لصور األركان
+
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بوربوينت وفيديو اليوم الوطني  91داخل وحدة وطني
+
بوسترات لفترات البرنامج اليومي لعدد  12وحدة أساسية بوسترات بمقاس
A1
تتضمن البوسترات
فترة البرنامج اليومي (حلقة ولقاء اخير ووجبة ولعب حر واركان)
+
أوراق عمل تمارين إدراكية بداخل كل وحدة من وحدات الفصل الدراسي األول والثاني والثالث لعام 1443هـ

سعر الفالش  160اير
وسعر محتويات الفالش بالكامل عن طريق االيميل  130اير
توصيل الفالش للرياض والخرج مجانا والتسليم يدا بيد
التوصيل لباقي مدن المملكة يضاف  50اير فيدكس
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ولحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم
الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
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واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
واتسب رياض األطفال
0545812647
يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
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”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 الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
______________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
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SA4715000900127883010006
______________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
______________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
______________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

____________________________

