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

مسرد مادة لغتي
للصف الخامس الابتدائي
الفصل الدراسي الأول
معلمة المادة

قائدة المدرسة

أ.................................. /

أ.................................. /

لغتي

مسرد مادة:

توزيع منهج مادة

( لغتي )

للصف:

للصف ( الخامس االبتدائي )

الخميس
األحد
الخميس
األحد
األسبوع
األسبوع
1439/12/29هـ 1440/1/3هـ
1439/12/22هـ 1439/12/26هـ
نص الفهم القرائي تدريبات وأنشطة
مدخل الوحدة األولى ( أخالق وفضائل)
نداء ما فيه ال – جمع المذكر السالم
تابع مدخل الوحدة األولى
االستراتيجية القرائية ( االستطالع )
نص الفهم القرائي أخالق المؤمنين
استطالع النص
الخميس
األحد
الخميس
األحد
األسبوع
األسبوع
1440/2/2هـ
1440/1/27هـ
1440/1/20هـ 1440/1/24هـ

1

الخامس االبتدائي

2

رفع المبتدأ والخبر بعالمات فرعية
ابني معجمي
التواصل اللغوي

األسبوع

3
األسبوع

5

رسم خط النسخ
النص الشعري ( من أصادق )

األسبوع

الخميس
األحد
1440/2/19هـ 1440/2/23هـ
النص اإلثرائي ( وانتصرت الشجرة
بنية النص اإلعالني
كتابة الهمزة المتوسطة على األلف
رسم خط النسخ
الخميس
األحد
1440/3/17هـ 1440/3/21هـ

األسبوع

األسبوع

10

11

األسبوع

استطالع نص جسمك واآللة
نص االستماع ماذا سقطت أزهار
النص االثرائي حالة غامضة

13

17

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

14
ملاحظات

األسبوع

األحد
1440/4/16هـ

الخميس
1440/4/20هـ

األسبوع

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

الفصل الدراسي:

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

6

9

األول

7

الخميس
األحد
1440/2/26هـ 1440/2/30هـ
النص الشعري ( قالت الوردة )
رفع المبتدا والخبر بعالمات فرعية
أبني معجمي
التواصل اللغوي
الخميس
األحد
األسبوع
1440/3/24هـ 1440/3/28هـ
بنية المقال العلمي
الهمزة المتوسطة على الواو
رسم خط النسخ
النص الشعري قالت الوردة

الخميس
األحد
1440/1/6هـ 1440/1/10هـ
استطالع نص االمانة
نص االستماع ( عدل المأمون )
النص االإثرائي ( اعماك الجشع )
بنية النص خشبة المقترض األمين
الخميس
األحد
1440/2/9هـ
1440/2/5هـ
مدخل الوحدة الثاني
تابع مدخل الوحدة االولى
نص الفهم القرائي ( لماذا )
نص الفهم القرائي أنشطة وتدريبات
الخميس
األحد
1440/3/7هـ
1440/3/3هـ
مدخل الوحدة الثالثة ( أجسامنا
وصحتها)
تابع مدخل الوحدة الثالثة

األسبوع

الخميس
األحد
1440/1/13هـ 1440/1/17هـ
بنية النص ( ال مخ له )
المسطرة المغرورة
الهمزة المتوسطة

األسبوع

الخميس
األحد
1440/2/12هـ 1440/2/16هـ
( التعجب ) ( أنواع الجموع )
االستراتيجية القرائية ) ثانيا أقرأ
استطالع نص حيلة األسد
نص االستماع رسالة أعماق البحر
الخميس
األحد
1440/3/10هـ 1440/3/14هـ

4

8
األسبوع

12

خدش بالرئة اليسرى تدريبات وأنشطة
اسم التفضيل  -االسم الممدود
االستراتيجية القرائية

األسبوع

الخميس
1440/4/13هـ

نص الفهم القرائي ( خدش بالرئة اليسرى

15

األحد
1440/4/2هـ

الخميس
1440/4/6هـ

الوظيفة النحوية المفعول به
أبني معجمي
التواصل اللغوي

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول
إجازة اليوم الوطني
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
بداية إجازة منتصف العام
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

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

التاريخ الهجري
1439/12/22هـ
1440/01/13هـ
1440/04/9هـ
1440/04/20هـ
1440/04/30هـ

16

األحد
1440/4/9هـ

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

الخامس االبتدائي

للصف:

الوحدة األولى ( أخالق وفضائل)
الهدف ( المحتوى )
المكون

األسبوع

المعيار
o

مدخل الوحدة
الأولى ( أخلاق
وفضائل)

 أن تعلق الطالبة على كل تصرف في الصور بجملة من
إنشائها
 أن تحدد الطالبة التصرف الذي يمثل السلوك الحسن من
خالل الصور
 أن تجيب الطالبة عن األسئلة المتعلقة بكل موقف
 أن تتدبر الطالبة اآليات المحددة

مدخل الوحدة
الأولى ( أخلاق
وفضائل)

 أن تعلق الطالبة على كل تصرف في الصور بجملة من
إنشائها
 أن تحدد الطالبة التصرف الذي يمثل السلوك الحسن من
خالل الصور
 أن تجيب الطالبة عن األسئلة المتعلقة بكل موقف
 أن تتدبر الطالبة اآليات المحددة

تابع مدخل
الوحدة الأولى
( أخلاق
وفضائل)

 أن تبين الطالبة كيف يتصرف في الواقف امحددة
 أن تكمل الطالبة ما يقوله في المواقف المذكورة
أن تنشد الطالبة المقطوعات الشعرية المحددة 
 أن تبحثثا الطالبثثة عمثثا هثثو مطلثثوب فثثي مكثثون ابحثثا
وأكتب
 أن تكتب الطالبة ما جمعته في المكان المخصص

تابع مدخل
الوحدة الأولى
( أخلاق
وفضائل)

 أن تبين الطالبة كيف يتصرف في الواقف امحددة
 أن تكمل الطالبة ما يقوله في المواقف المذكورة
 أن تنشد الطالبة المقطوعات الشعرية المحددة
 أن تبحثثا الطالبثثة عمثثا هثثو مطلثثوب فثثي مكثثون ابحثثا
وأكتب
 أن تكتب الطالبة ما جمعته في المكان المخصص

( نص الفهم

 أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهرية صحيحة .

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط










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











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

مهارات التفكير

o

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

o

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

o

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

1

الفصل الدراسي:
األحد 1439/12/22هـ

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

o

 التذكر
 األصالة
 المالحظة
 المرونة
 الطالقة
 التصنيف
 عالقات األرقام
 التطبيق
 القياس
......... 
 التوضيح
 االستنتاج
 حل المشكالت
 التعليم التعاوني

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

األول
الخميس 1439/12/26هـ

اإلجراءات
 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

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

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

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

 كتاب الطالبة

 اختبار تشخيصي

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

لغتي

مسرد مادة:
عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

الخامس االبتدائي

للصف:

الوحدة األولى ( أخالق وفضائل)
الهدف ( المحتوى )
المكون
القرائي )
أخلاق
المؤمنين

1

األسبوع

المعيار

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط







 ان تنطلق الطالبة في نطق كلمات النص

الفصل الدراسي:
األحد 1439/12/22هـ



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










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

مهارات التفكير

o
( نص الفهم
القرائي )
أخلاق
المؤمنين

 أن تثثثذكر الطالبثثثة واجثثثب المسثثثلم تجثثثا أخثثثا
المسلم
 أن تتجنثثب الطالبثثة األخثثالق السثثيئة التثثي نهثثت
عنها اآليات

( نص الفهم
القرائي )
أخلاق
المؤمنين

 أن تصوغ الطالبة األفكار المستفادة من الدرس
 أن تتعثثثثرف الطالبثثثثة علثثثثى معثثثثاني المفثثثثردات
الجديدة

( نص الفهم
القرائي )
أخلاق
المؤمنين

 أن تصوغ الطالبة األفكار المستفادة من الدرس
 أن تتعثثثثرف الطالبثثثثة علثثثثى معثثثثاني المفثثثثردات
الجديدة

مهارات التفكير

o

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

o

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

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

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

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

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

األول
الخميس 1439/12/26هـ

اإلجراءات
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

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

الخامس 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

الخامس 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

الخامس 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:

الخامس 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:

الخامس 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:

الخامس 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:

الخامس 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................................. /

مسرد مادة:

لغتي

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

للصف:

الخامس االبتدائي

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

الفصل الدراسي:

األول

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

