األهداف العامة للمرحلة االبتدائية

األهداف العامة لمادة لغتي
صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة.
تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب.
تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من الفوائد العقلية التي تعود عليها التباع أسلوب
االستقراء في دراسة القواعد.
االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة.
إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني
أداء حسنا.
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية.
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث يستطيع الطالبة تركيز االنتباه فيما سمع.
تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطالع من خالل القراءة الحرة.
اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات جديدة .
القدرة على حفظ النصوص .
القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة .
القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف.
تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير
الكتابي.

تنمية بعض االتجاهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباه وقوة المالحظة والعناية بالنظام والنظافة وإجادة
الخط وحسن استعمال عالمات الترقيم.
زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليه من موضوعاتها من
فنون األدب والثقافة والعلوم .
حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل .
تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين.
تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.
تتمكن من التعبير عن أفكاره وأحاسيسه.
تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين.
تستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا.
تتكون لديها القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية.
تنمي قدرته على التفكير المنظم في حديثها وكتابتها.
توظف ثروتها اللفظية في موضوعات التعبير.
تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين.
تميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية والشفهية.
تكتسب القدرة على فن اإللقاء.
تطبق ما تعلمته من القواعد النحوية واإلمالئية في التعبير.
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الخميس 1440/2/9
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الخميس 1440/2/30
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لغتي

) للصف ( السادس ابتدائي ) على أسابيع الفصل الدراسي األول

الدروس
الوحدة األولى  00قدوات ومثل عليا
الوحدة األولى  00قدوات ومثل عليا
الوحدة األولى  00قدوات ومثل عليا
الوحدة األولى  00قدوات ومثل عليا
الوحدة األولى  00قدوات ومثل عليا
الوحدة األولى  00قدوات ومثل عليا
الوحدة الثانية  00الصيد والمحميات الوطنية
الوحدة الثانية  00الصيد والمحميات الوطنية
الوحدة الثانية  00الصيد والمحميات الوطنية
الوحدة الثانية  00الصيد والمحميات الوطنية
الوحدة الثانية  00الصيد والمحميات الوطنية
الوحدة الثالثة  00الوعي القرآني
الوحدة الثالثة  00الوعي القرآني
الوحدة الثالثة  00الوعي القرآني
الوحدة الثالثة  00الوعي القرآني
التقييم

مالحظات

الصف

السادس ابتدائي

المـوضـوع

اليـوم

المــــادة

لغتي

قدوات ومثل عليا  :المدخل

التاريخ

التهيئة

الدرس

من قدوتك في الحياة ؟

نوع
الهدف

مستوى
الهدف

معرفي

تحليل

مهاري

تطبيق

معرفي

تذكر

وجداني

استجابة

الواجب

المكون

نشاطات التهيئة

األهداف السلوكية
يتوقع من الطالبات في نهاية
الدرس تحقيق ما يلي :


أن تقرأ الطالبة
نصوص المدخل
ويمأل مخطط كل
نص بما يناسبه



أن ترسم الطالبة
دوائر حول
المصطلحات التي
تعرفها ثم تناقش
مجموعتها في
معانيها



أن تقارن الطالبة
تعريفات
المصطلحات
بالتعريف الوارد
في المعجم اللغوي



أن تفسر الطالبة
آيات باالستعانة
بالمعجم المساعد

المحتوى

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة
الوسائـل التعليمية

الكتاب المدرسي  +السبورة +جهاز حاسب

أساليب وطرق التدريس

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء
○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي
○التعلم التعاوني ○أخرى............

إجراءات التعليم والتعلم

التقويم

مناقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات
تتنافس فيما بينهن :
أبدأ ببسم اهلل الرحمن الرحيم ثم أرحب بالطالبات بمناسبة
العام الدراسي الجديد ألطلب منهم بعد ذلك فتح الكتب على
وحدة قدوات ومثل عليا ألتناول معهم الشرح حول المدخل
فأكلف الطالبات بقراءة نصوص المدخل تمهيدا لملء مخطط
كل نص بما يناسبه ثم يقوم الطالبات برسم دوائر حول
المصطلحات التي تعرفها كل منهم وأعطي المجموعات مدة
دقيقتين للمناقشة حول معاني هذه الكلمات ثم تقوم
المجموعات بعقد مقارنة بين تعاريف المصطلحات
والتعريف الوارد في المعجم اللغوي في آخر هذا الكتاب ثم
أخرج ثالثة طالبات لقراءة المقارنة التي تم عقدها ثم
أعرض اآليات ( والسابقون األولون من المهاجرين
واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم ورضوا
عنه ....اآلية ) من خالل جهاز عرض مناسب ليقوم
الطالبات بتفسيرها من خالل االستعانة بالمعجم المساعد ثم
تالوتها من الذاكرة وأستمع لتالوة الطالبات وأثني على
المتميزين منهم

طرح هذه األسئلة التالية على الطالبات
واستقبال اإلجابات وتصويبها :
 اقرئي نصوص المدخل وامأل
مخطط كل نص بما يناسبه
 ارسمي دوائر حول المصطلحات
التي تعرفها ثم ناقش مجموعتك
في معانيها
( القدوة – التابعي – الصحابي )
 قارني تعريفات المصطلحات
بالتعريف الوارد في المعجم
اللغوي
 فسري آيات باالستعانة بالمعجم
المساعد

األخوة المعلمين والمعلمات
الل ِه وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُ ْم وَرحمة َّ
سلَا ُم َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات مشروع الملك عبداهلل  +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
+

مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  140ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70ريال
سي دي فقط =  40ريال ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل

=  20ريال

التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل ( 24ساعة ) يضاف  50ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكتروني ًا 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
0558396119
0505107025
0551092444

0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
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)
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

