القراءة والكتابة
مجتمع بال أمية
التحضير بالطريقة العرضية

 - 1تزويد الدارسات بالمهارات األساسية للغة العربية من قراءة وكتابة وفهم وتعبير لتمكن الدارسة من فهمه .
 - 2تمكين الدارسة من فهم النصوص القصيرة السرعة.
 - 3تمكين الدارسة من قراءة النصوص القصيرة بإدراك..
 - 4اكتساب الدارسة المهارات الالزمة للكتابة بخط واضح.
 - 5تنمية الوعي بالمطالعة الحرة لتمكين الدارسة من اإلحاطة.
 - 6تنمية الذوق الفني الجمالي لدى الدارسة بتقديم قطع بليغة لها تظهر ما تتذوق فيها من معان.
 - 7تكوين مهارة لغوية تمكن الدارسة من الفهم المبنى على معرفة تراكيب الجملة العربية.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع القائدة

توزيع منهج مادة (القراءة والكتابة)
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

وطني

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

أنا أتعلم

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

أحافظ على صحتي – حل التدريبات

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

أسرتي – حل التدريبات

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

المواطن الصالح  -حل التدريبات

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

محمد رسول هللا  -حل التدريبات

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

رب زدني علما ً  -حل التدريبات

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

رب زدني علما ً  -حل التدريبات
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

-

مالحظات

حل التدريبات

الوقاية خير من العالج – حل التدريبات
االحد اجازة مطولة

الرسول صلى هللا عليه وسلم يعلمنا
األربعاء والخميس إجازة مطوله
حيلة كريم  -حل التدريبات

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

-

حل التدريبات

الوحدة
الدرس

مراجعة على ما سبق دراسته

اليوم
التاريخ

المواد والوسائل

كتاب الدارسة  ,السبورة  ,األقالم الملونة

الحصة  -الفصل

األهداف السلوكية
 أن تقرأ الدارسة
الحروف مرتبة
 أن تقرأ الدارسة
الحروف مرتبة
بحركاتها والسكون
 أن تكتب الدارسة
الحروف بأشكالها
وحركاتها المختلفة

الواجب :

المحتوى التعليمي

استراتيجية التدريس
فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي +القبعات
الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر ,زاوج ,شارك +
البطاقات المروحية  +الرؤوس المرقمة وأخرى

اإلجراءات واالنشطة
التمهيد بمراجعة سريعة
لحروف الهجاء  ،ثم االنتقال
للدرس حيث اقرأ لهم الحروف
بحركاتها واتركهم يرددونها
ثم اطب من الدارسات أن تقرأ
الحروف مرتبة بحركاتها
المختلفة مع تصويب قرأتهن
وتقويمها .
واستخدام هذه الطريقة إلى
أن نهاية حروف الهجاء

التقويم

مناقشة
اإلجابات
وتصويبها
وتقييمها

هللا او اب ار اكاتُ ُه
س االمُ اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تعليم الكبيرات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
المرفقات
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+
عروض بور بوينت لكل درس
+

شرح فيديو لكل الدروس
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(
ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم " سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
----------------------------------------------

البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان

SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
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

---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

