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

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

المادة  /لغتي أول ابتدائي

توزيع منهج مادة ( لغتي )

الدروس

مالحظات

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

األسبوع

التاريخ

للصف ( األول ابتدائي )

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

نشيد :أرض بالدي  -نشاطات االستماع  -نشاطات التهيئة

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الدرس األول :حرف (أ)  -الدرس الثاني :حرف (ط)  -الدرس الثالث :حرف (ز)

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

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

الدرس األول :حرف (ض)  -الدرس الثاني :حرف (ع)  -الدرس الثالث :حرف (ك)

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الدرس الرابع :حرف (خ)  -الدرس الخامس :حرف (ي)
الدرس السادس :حرف (ذ)  -التقويم التجميعي ()4
األربعاء والخميس إجازة مطوله
نشيد :بعد الدرس  -نشاطات االستماع  -نشاطات التهيئة

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الدرس األول :حرف (هـ)  -الدرس الثاني :حرف (ث)  -الدرس الثالث :حرف (غ)

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الدرس الرابع :حرف (ظ)  -التقويم التجميعي ()5
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الدرس الرابع :حرف (و)  -الدرس الخامس :حرف (ج)
االحد اجازة مطولة

الدرس السادس :حرف (ش)  -التقويم التجميعي ()3
مراجعة الحروف التي سبق دراستها في الفصل الدراسي األول – أتعلم فن الخط
نشيد :نشيد المرور  -نص االستماع  -نشاطات التهيئة

االختبارات

المادة  /لغتي أول ابتدائي
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

الثانية

الزمن المتوقع للوحدة

 4أسابيع

الصف

مدينتي
المكون (المحتوى)

الهدف
 أن تذكر الطالبة اسم المملكة كامال

الوحدة الثالثة  :نشيد
أرض بلادي

األسبوع

 أن تقرأ الطالبة النشيد بصوت واضح ومسموع قراءة صحيحة.
 أن تعدد الطالبة بعض مدن المملكة

 أن تشعر الطالبة بالوالء ألرض بالده

 أن تستشهد الطالبة ببعض اآليات
 ان تحرص

الطالبة على

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية
⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

 البطاقات المروحية
 +مسرح العرائس
 +المسابقات

⃝ √ السبورة
⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى........

⃝

⃝ √ الكتاب
⃝ √ البطاقات

أخرى ...................:

⃝ √ العروض

أخرى ......................

آداب اال ستماع الجيد .من حيث (

الجلسة ،اإلصغاء ،عدم مقاطعة المتح ّدثي )

نص الاستماع

أداء التقويم

 ان تذكر الطالبة مسميات أنواع األسماك التي ذكرت في النص  حوض السمك +
خرائط المفاهيم +
المسموع.
أسئلة البطاقات
 أن تربط الطالبة بين األسماك ولونها

توجها إيجابيًّا نحو قريتها  -مدينتها
 ان يكون لدى الطالبة ً

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

⃝

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........

 أن تلتزم الطالبة بأداب االستماع أثناء استماعها للنص

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................

 أن تتحدث الطالبة عن المشاهد حسب تسلسل أحداثد النص
 أن تالحظ الطالبة أحرف الوحدة

 أن تتعرف الطالبة على أحرف الوحدة
أنشطة التهيئة

 أن تسمي الطالبة أحرف الوحدة
 أن تالحظ الطالبة الصورة

 أن تعبر الطالبة عن محتويات الصورة المعروضة
 أن تتعرف الطالبة على شخصيات الوحدة

 أن تحرص الطالبة على االنتماء لموطنها

 البطاقات المروحية
 +مسرح العرائس
 +المسابقات
أخرى ...................:

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ السبورة
⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى........

⃝

⃝ √ الكتاب

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

أخرى ......................
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اليوم

التاريخ

الهدف

المكون (المحتوى)

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

 أن تقرأ الطالبة صوت الحرف ( أ )
 أن تلون الطالبة الحرف المجوف

 أن تالحظ الطالبة الصور في مكون أالحظ وأتحدث ..
 أن تجيب الطالبة عن األسئلة المتعلقة بلوحة الصور

 أن تقرأ الطالبة جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة بصرية مرتبة حسب
ترتيب النص – غير مرتبة في مكون أالحظ الصور وأقرأ

 حوض السمك +

 أن تقرأ الطالبة كلمات الدرس المشتملة على حرف ( أ )
 أن تقرأ الطالبة وتجرد الكلمات في مكون أقرأ وأجرد

خرائط المفاهيم +

 أن تميز الطالبة بين الصوت القصير والطويل (المد)
حرف ( أ )

 أن تتبع الطالبة الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف ( أ)
 ( مكون أالحظ وأكتب )

أسئلة البطاقات

 أن ترسم الطالبة دائرة حول الحرف ( أ ) ثم تكتبه
 أن تقرأ الطالبة الكلمات المحددة

 أن تتحدث الطالبة عن مدينة من مدن بالدها
 أن تكتب الطالبة ما يملى عليها
 أن تقرأ الطالبة النص االثرائي

 أن تجيب الطالبة عن بعض األسئلة حول النص االثرائي

⃝ √ السبورة
⃝

أخرى ...................:

⃝√

⃝ √ الكتاب

صور
⃝

المسجل
⃝

أفالم تعليمية

⃝ √ البطاقات

 أن ترسم الطالبة حرف ( أ ) في أوضاعه المختلفة( مكون أالحظ
وأكتب )

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ العروض
⃝

أخرى........

⃝√

⃝

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
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األخوة المعلمين والمعلمات
س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

المادة  /لغتي أول ابتدائي

كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

المادة  /لغتي أول ابتدائي

حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

المادة  /لغتي أول ابتدائي

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  40لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  70لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  140لاير
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

المادة  /لغتي أول ابتدائي

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
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8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
----------------------------------------------

المادة  /لغتي أول ابتدائي

بنك البَلد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001

المادة  /لغتي أول ابتدائي

---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

المادة  /لغتي أول ابتدائي

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

