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

مسرد مادة لغتي
للصف الرابع الابتدائي
الفصل الدراسي الأول
معلمة المادة

قائدة المدرسة

أ.................................. /

أ.................................. /

مسرد مادة:

لغتي

توزيع منهج مادة

( لغتي )

للصف:

للصف ( الرابع االبتدائي )

األحد
الخميس
األحد
األسبوع
األسبوع
1439/12/29هـ
1439/12/22هـ 1439/12/26هـ

 مدخل الوحدة األولى (الفصولاألربعة)
 الوحدة األولى (الفصول األربعة)نص االنطالق (التنمية القرائية)
 (الفصول األربعة) نص االنطالق(أنشطة التنية القرائية )
 نص االنطالق (الدرس اللغوي –أقسام الكالم )

1

األسبوع

5

األحد
1440/1/20هـ

الخميس
1440/1/24هـ

مدخل الوحدة الثانية (الصحةوالغذاء )
 (الصحة والغذاء ) نص االنطالق(التنمية القرائية) ( -الصحة والغذاء
)

2

األسبوع

6

نص االنطالق (أنشطة التنمية
القرائية )
 نص االنطالق (الدرس اللغوي –أنواع الفعل )

معلمة المادة :أ................................. /

الخميس
1440/1/3هـ

 الوحدة األولى (الفصولاألربعة) نص االنطالق الظاهرة
اإلمالئية (كلمات حذفت االلف من
وسطها))
 نص االنطالق الرسم (الخط)(كتابة الحروف ب -ت -ث بخط
النسخ ))
 نص االنطالق التواصل الكتابي(وصف المشاهد والمواقف)-
(الفصول األربعة) نص االستماع
األحد
1440/1/27هـ

الخميس
1440/2/2هـ

 نص االنطالق الظاهرة اإلمالئية(دخول ال على الكلمات المبدوءة
بالالم ))
 نص االنطالق الرسم(الخط)(كتابة الحروف د -ذ بخط
النسخ ))
 نص االنطالق التواصل اللغوي(إكمال الحوار – إبداء الرأي )
 (أيمن في عيادة الطبيب ) نصاالستماع

الفصل الدراسي:

الرابع االبتدائي

األول

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1440-1439هـ )
األسبوع

3

األسبوع

7

األحد
1440/1/6هـ

الخميس
1440/1/10هـ

 نص الدعم (لماذا بكت الوردة) نص الدعم (أنشطة التنميةالقرائية)
 نص الدعم (الدرس اللغوي– المبتدأ والخبر) نص الدعم -
(الظاهرة اإلمالئية – همزتا الوصل
والقطع )

األحد
1440/2/5هـ

الخميس
1440/2/9هـ

الوحدة الثانية نص الدعم (ناقلة
األمراض
 (ناقلة األمراض ) نص الدعم(أنشطة التنمية القرائية )
 نص الدعم(الدرس اللغوي – فعل األمر –
المفرد والجمع – نفي الجملة
الفعلية )
 نص الدعم الرسم (الخط) رسمر -ز -و )

المشرفة التربوية :أ................................. /

األسبوع

4

األسبوع

8

األحد
1440/1/13هـ

الخميس
1440/1/17هـ

نص الدعم الرسم (الخط) (رسم
الفاء بخط النسخ ))
 نص الدعم التواصل اللغوي(وصف المشاهد والمواقف)
 (النص الشعري – الفصولاألربعة)
 (النص اإلثرائي – الفصولاألربعة)

األحد
1440/2/12هـ

الخميس
1440/2/16هـ

 نص الدعم التواصل اللغوي(وصف المشاهد والمواقف)-
(النص الشعري –على الخوان )
 (النص اإلثرائي – كيف يحتفلأشعب بضيوفه)

قائدة المدرسة :أ................................. /

لغتي

مسرد مادة:

توزيع منهج مادة

( لغتي )

للصف:

للصف ( الرابع االبتدائي )

الفصل الدراسي:

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1440-1439هـ )
األسبوع

األحد
1440/3/10هـ

9

10

11

12

 مدخل الوحدة الرابعةوقريتي )
 (مدينتي ) نص االنطالق (التنميةالقرائية)
 (مدينتي ) نص االنطالق (أنشطةالتنية القرائية )
 نص االنطالق (الدرس اللغوي –المفعول به  -نفي الجملة االسمية )

13

14

15

16

17

ملاحظات

الخميس
األحد
األسبوع
1440/2/19هـ 1440/2/23هـ
 مدخل الوحدة الثالثة (العيد )-(العيد) نص االنطالق (التنمية القرائية
 نص االنطالق التواصل اللغوي(إكمال نص االنطالق (أنشطة التنية القرائية) نص الدعم الظاهرة اإلمالئيةالحوار – إبداء الرأي )
 (العيد ) نص االنطالق (الدرس(دخول الالم المكسورة على الكلمات
 (فرحتي بالعيد) نص االستماعاللغوي – الفاعل  -المذكر والمؤنث –
المبدوءة بال)
 نص الدعم (المسلم والعيد ))
األمر والنهي
 نص الدعم التواصل اللغوي نص الدعم (أنشطة التنمية القرائية) (العيد )نص االنطالق الظاهرة(إكمال الحوار)( -النص الشعري –
 نص الدعم (الدرس اللغوي المذكراإلمالئية (دخول الالم المكسورة على
أقبل العيد )
والمؤنث
الكلمات المبدوءة بأل ))
 (النص اإلثرائي –ديك العيد )– نفي الفعل
 (العيد ) نص االنطالق الرسم (الخط)(كتابة الحروف ج -ح-خ))
الخميس
األحد
الخميس
األحد
الخميس
األحد
األسبوع
األسبوع
األسبوع
األسبوع
1440/4/6هـ
1440/4/2هـ
1440/3/24هـ 1440/3/28هـ
1440/3/17هـ 1440/3/21هـ
 نص الدعم (الراعي الحكيم) نص االنطالق الظاهرة اإلمالئية (الراعي الحكيم) نص الدعم (الراعي الحكيم ) نص الدعم(التاء المربوطة ))
(أنشطة التنمية القرائية
التواصل اللغوي (حكاية قصة )
 نص االنطالق الرسم (الخط) (كتابة نص الدعم (الدرس اللغوي (النص الشعري –زيارة ضاحية )الحروف ع-غ بخط النسخ ))
– اسم اإلشارة – الضمير – الجملة
 (النص اإلثرائي – فأر القرية وفأر نص االنطالق التواصل اللغويالمثبتة)
المدينة)
(إكمال الحوار – إبداء الرأي )
 نص الدعم الظاهرة اإلمالئية (التاء (مدينتي أبها) نص االستماعالمفتوحة ))
التاريخ الهجري
الموضوع
الخميس
األحد
األسبوع
1439/12/22هـ
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول
1440/4/16هـ 1440/4/20هـ
1440/01/13هـ
إجازة اليوم الوطني
1440/04/9هـ
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
استكمال البرامج العالجية للطالبات
1440/04/20هـ
بداية إجازة منتصف العام
غير المتقنات لمعايير التقويم
1440/04/30هـ
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
األسبوع

معلمة المادة :أ................................. /

األحد
1440/2/26هـ

الخميس
1440/2/30هـ

الرابع االبتدائي

األول

األسبوع

األحد
1440/3/3هـ

المشرفة التربوية :أ................................. /

الخميس
1440/3/7هـ

الخميس
1440/3/14هـ
(مدينتي

األحد
1440/4/9هـ

الخميس
1440/4/13هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

التاريخ الميالدي
2018/9/2م
2018/9/23م
2018/12/16م
2018/12/27م
2019/01/06م

قائدة المدرسة :أ................................. /

لغتي

مسرد مادة:
عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

الرابع االبتدائي

للصف:

الوحدة األولى (الجو والفصول األربعة)
الهدف ( المحتوى )
المكون

مدخل الوحدة
الأولى

نص الانطلاق
(الربيع فصل
الجمال
والحياة)

 أن تصف الطالبة المشاهد في اللوحة المصورة
 أن تتعرررف الطالبررة علررى النشرراطات االنسررانية المتعلقررة
بالفصول األربعة
 أن تبررين الطالبررة أي المشرراهد يكررون الجررو فيهررا بررادا أو
حارا أو متقلبا أو معتدال
 أن تعنون الطالبة المشاهد بعناوين الفصول االربعة
 أن تتبادل الطالبة السؤال مع من بجواره حرول الفصرول
األربعة .
 ان يسمي الطالبة الفصل الذي تصفه الجمل المحددة
 أن تبين الطالبة ف أي فصل تقع األحداث المحددة
 أن ترسررم الطالبررة دائرررة حررول الجررواب الصررحي حررول
نص جابر
 أن تستمع الطالبة إلى تالوة اآليات
 أن تحفظ الطالبة اآليات
 أن تتعرف الطالبة على معاني المفردات الجديدة
 أن تقرأ الطالبة النشرة الجوية لبعض المدن
 أن تتبادل الطالبة الحوار مع من بجواره سرؤاال وجوابرا
كما في المثال
 أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهرية صحيحة.
 أن تنطلق الطالبة في نطق كلمات النص
 أن تذكر الطالبة مظاهر الجو في فصل الشتاء .
 أن تصف الطالبة فصل الربيع .
 أن تبين الطالبة مظاهر الجمال في فصل الربيع
 أن توض الطالبة مظاهر احتفال الناس بفصل الربيع
 أن تصوغ الطالبة األفكار المستفادة من الدرس
 أن تتعرف الطالبة على معاني المفردات الجديدة
 أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهرية صحيحة.
 أن تنطلق الطالبة في نطق كلمات النص
 أن تذكر الطالبة مظاهر الجو في فصل الشتاء .
 أن تصف الطالبة فصل الربيع .
 أن تبين الطالبة مظاهر الجمال في فصل الربيع
 أن توض الطالبة مظاهر احتفال الناس بفصل الربيع
 أن تصوغ الطالبة األفكار المستفادة من الدرس
 أن تتعرف الطالبة على معاني المفردات الجديدة

معلمة المادة :أ................................. /

1

األسبوع

المهارة
o

الفصل الدراسي:
التاريخ

األحد 1439/12/22هـ

إستراتيجية التعلم النشط










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك











األول
الخميس 1439/12/26هـ

اإلجراءات

حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

o











 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضي

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 











 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

المشرفة التربوية :أ................................. /

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضي

أداء التقويم

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

لغتي

الرابع االبتدائي

للصف:

الفصل الدراسي:

األول

األخوة المعلمين والمعلمات
ّللا اوبا اركااته
السّ االم اع اليكم اورحمة َ ه
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +بنائي  +خماسي باالستراتيجيات  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة ( +
) مسرد  +تعلم نشط  +بطافات التخطيط
+

ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+

سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

لغتي

الرابع االبتدائي

للصف:

الفصل الدراسي:

األول

مجلدات اختبارات متنوعه
+

أورق قياس لكل درس
+

أوراق عمل لكل درس
+

سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+

المسرد
+

حل أسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

لغتي

الرابع االبتدائي

للصف:

الفصل الدراسي:

األول

+

أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
__________________________________________________________________

االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  140لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70لاير
سي دي فقط =  40لاير( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

لغتي

للصف:

الرابع االبتدائي

الفصل الدراسي:

األول

وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل ( 24ساعة )يضاف  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c

او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006

0558396004
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

لغتي

للصف:

الرابع االبتدائي

الفصل الدراسي:

األول

0558396119

0505107025

0551092444

0555107025

0557977722

واتسب التحاضير

0555107025
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

لغتي

للصف:

الفصل الدراسي:

الرابع االبتدائي

األول

0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

لغتي

للصف:

الفصل الدراسي:

الرابع االبتدائي

األول

SA5780000233608010954856
______________________________________________

ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

