الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ....................
مدرسة .................................. :

مادة لغتي
تحضير بوابة التعليم الوطنية }عين{
الصف الأول الإبتدائي
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة التربوي/ة

 .1أن يكتسب المتعلم رصيدًا وافرا ً من األلفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية
الفصيحة يمكنه من تفهم القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث اإلسالمي
ومستجدات الحياة العصرية.
 .2أن يكتسب قدرة لغوية :تعينه على تفهم األحداث اللغوية التي يتعرض لها
وتحليلها وتقويمها وتمكنه من إنتاج خطاب يتصف بالدقة والطالقة
والجودة.
 .3أن يتمكن من المهارات واالستراتيجيات والعمليات األساسية لكل من:
االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.
 .4أن يتطابق خطابه اللغوي مع اللغة العربية الفصحى :ألفاظا ً وتراكيب وضبطا ً
إعرابيًا ورس ًما إمالئياً.
 .5أن يستخدم اللغة بنجاح في الوظائف الفكرية والتواصلية المختلفة للغة:
أ ـ الوظيفة المعرفية /البيانية :لتوصيل األفكار والمعلومات
والمضامين المعرفية.
ب ـ الوظيفة االستكشافية :للتعلم والبحث واالكتشاف والتفكير.
ج ـ الوظيفة التصعيدية :لوصف اللغة وتفسيرها.
د ـ الوظيفة الذاتية :للتعبير عن أرائه ومشاعره وانفعاالته.
هـ الوظيفة االجتماعية :للتفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات
االجتماعية والمحافظة عليها.
و ـ الوظيفة التأثيرية /التوجيهية :للتأثير في اآلخرين وتوجيه
سلوكهم.
ز ـ الوظيفة النفعية :للحصول على األشياء.
ح ـ الوظيفة التخيلية/الجمالية :للتخيل واإلبداع وإنتاج النصوص
الخيالية..

 -1التمييز السمعي ألصوات الحروف ومواقعها من الكلمة.
 -2تذكُّر االثنيناث والمعلومات والشخصيات في النص المسموع.
 -3التعبير عن محتوى الصور.
 -4سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها.
 -5تعريف المتعلم بنفسه وأسرته.
مصورة.
 -6التعبير شفهيا عن أحداث قصة
َّ
 -7قراءة الحروف بأصواتها القصيرة والطويلة.
 -8قراءة كلمات اشتملت على الحروف المستهدفة قراءة بصرية.
 -9قراءة جمل اشتملت على الكلمات الممثلة للحروف المستهدفة قراءة
بصرية.
 -11تحليل الجمل إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع والمقاطع إلى أصوات.
 -11تكوين كلمات ذات معنى من حروف الدرس.
 -12قراءة كلمات جديدة مكونة من الحروف المستهدفة قراءة هجائية.
 -13استظهار عدد من األبيات من األناشيد القصيرة.
 -14كتابة الحروف المستهدفة بحركاتها القصيرة والطويلة ،مفردة وحسب
مواضعها في الكلمة.
 -15كتابة كلمات مركبة من الحروف المستهدفة.
 -16محاكاة بعض األساليب اللغوية والضمائر وأسماء اإلشارة.
 -17اكتساب قيم واتجاهات تتصل بآداب األكل :كالتسمية ،غسل اليدين قبل
األكل وبعده ،األكل باليد اليمنى ،التعاون والعمل بروح الفريق ،صلة
الرحم ،وتوقير الكبير ،آداب زيارة المريض.
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بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير و اوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال
امية وايضآ جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو واثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال
بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً
لحقوقنا في التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال
نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

ق اللَّهَ يَجْ َع ْل
 تذكر قوله تعالى (( َو َم ْن يَت َّ ِ
لَهُ َم ْخ َرجاًَ ،ويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َح ْي ُ
ب))
ث ال يَحْ ت َ ِ
س ُ
للشراء الكترونيآ علي الرابط
www.mta.sa/c
او االتصال
1555117125

مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
مؤسسة التحاضير الحديثة

تلفون المكتب 2775755500 /
WWW.MTA.SA
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ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ

4

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺮﺓ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ .

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
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ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﻓﻬﻢ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﻴﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ .
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﻴﺔ.

ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺮﺓ؟

ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
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ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ

