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

الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة االبتدائية
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
.2تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
.3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
.4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
.5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
.6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
.7توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .8إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

األهداف العامة لمادة لغتي
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8
-9

تهيئة الطالبات وإعدادهن ذهنيا وعمليا لتقبل تعلم لغتي الجميلة .
تنمية القدرات اللغوية لدى التلميذات و إكسابهن السرعة وإجادة األداء وتعويدهن على
القراءة الصحيحة الخالية من األخطاء .
مساعدة التلميذات على تعلم المواد الدراسية األخرى .
تنمية مهارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير لدى الطالبات .
تدريب الطالبات على التحدث بجرأة وثقة أمام اآلخرين من خالل إلقاء األناشيد .
تنمية قدرة الطالبات على الحوار واالتصال باآلخرين .
تتكون لدي الطالبات القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية .
ارتقاء مستوى التعبير (الشفهي) وتنميته بأسلوب صحيح .
أن تحب التلميذة لغتها (لغة القرآن) وتتعرف على مواطن الجمال فيها .

توزيع المقرر الدراسي لمادة (
األسبوع

التاريخ
من

1
األحد 1439/12/22
2
األحد 1439/1/29
3
األحد 144 /1/ 6
4
األحد 1440/1/13
5
األحد 1440/1/20
6
األحد 1440/1/27
7
األحد 1440/2/5
8
األحد 1440/2/12
9
األحد 1440/2/19
10
األحد 1440/2/26
11
األحد 1440/3/3
12
األحد 1440/3/10
13
األحد 1440/3/17
14
األحد 1440/3 /24
15
األحد 1440/ 4/2
 17+16األحد 1440/4/9

إلى

الخميس 1439/12/26
الخميس 1440/1/3
الخميس 1440/1/10
الخميس 1440/1/17
الخميس 1440/1/24
الخميس 1440/2/2
الخميس 1440/2/9
الخميس 1440/2/16
الخميس 1440/2/23
الخميس 1440/2/30
الخميس 1440/3/7
الخميس 1440/3/14
الخميس 1440/3/21
الخميس 1440/3/28
الخميس 1440/4/6
الخميس 1440/4/20

لغتي

) للصف ( األول ابتدائي ) على أسابيع الفصل الدراسي األول

الدروس
التهيئة واالستعداد 1
التهيئة واالستعداد 1
التهيئة واالستعداد 1

وحدة أسرتي 1
وحدة أسرتي 2
وحدة أسرتي 4
وحدة أسرتي بكتاب النشاط
وحدة مدرستي 1
وحدة مدرستي 2
وحدة مدرستي 4
وحدة مدرستي بكتاب النشاط
وحدة مدينتي 1
وحدة مدينتي 2
وحدة مدينتي 3
وحدة مدينتي بكتاب النشاط
التقييم

مالحظات

الصف

األول ابتدائي

التهيئة والاستعداد

الموضوع
المقدمة

لغتي

مناقشة الصغيرات باألسئلة المناسبة والتي تمكنهن من اإلجابة عليها.
س/من تمثل الجلسة السليمة ؟ س /سمي بعض األلعاب التي تلعبين بها مع صديقتك في المنزل ؟

الطريقة

المناقشة والحوار _ التعلم التعاوني _ االستقراء _ االستنتاج – المالحظة

الأهداف السلوكية

المحتوى

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

التاريخ
الحصة
بطاقات-لوحة-أقالم ملونة-السبورة-الكتاب المدرسي

الوسيلة

إجراءات التنفيذ

التقويم

منننن خنننالل دراسنننة مكوننننات وأنشنننطة هنننذا
الموضننوع يتوقننع مننن التلميننذة بمشننيئة هللا
تحقيق األهداف التالية :

 مناقشنننة صنننور الكتننناب منننع الصنننغيرات والتعنننرف علنننىمسميات هذه الصور وما فوائدها.
 يوضننح لهننن بعننض مسننميات األشننياء التنني تسننتخدم فننيالمنزل مثل سجادة الصالة – الثالجة – التلفزيون ومسميات
المننأكوالت  ،التعننرف علننى مرافننق المدرسننة .كننذلك التعننرف
على محتويات حجرة الدراسة.

أن تتننننندرب علنننننى مسنننننك القلنننننم
ورسم الخطوط والمنحنيات.

اطلب من الطالبة تمرر القلم على الخطوط والمنحنيات

أن تتنننندرب علننننى التعبيننننر عننننن
األعمال اليومية التي تؤديها.

اطلب من التلميذات التعبير عن األعمال اليومية التي تؤديها ماهي األعمال التي
قمت بها قبل ذهابك إلى
من خالل صور الكتاب .
المدرسة؟

التعرف على أشياء من محيطها
وتسميتها بأسمائها العربية.

أن تحافظ على محتويات حجنرة الدراسنة
من خالل التوجيه لذلك.
التقويم النهائي  :مناقشة الصغيرات في محتويات المدرسة ومن ثم المناقشة في األشياء المحيطة بهن في البيئة بأسئلة الواجب المنزلي :
مراجعة الدرس في المنزل .
شفوية سهله  .توصيل بعض الصور بما يناسبها  ،وكذلك معرفة العالقة بين بعض األشياء وبعضها

ماهذا ؟
ماهذه ؟

مرري القلم على
الخطوط والمنحنيات؟

الأهداف السلوكية

منننن خنننالل دراسنننة مكوننننات وأنشنننطة هنننذا
الموضننوع يتوقننع مننن التلميننذة بمشننيئة هللا
تحقيق األهداف التالية :

التعرف على بعض أفراد
اآلسرة.

المحتوى

إجراءات التنفيذ

 مناقشة صور الكتاب منع الصنغيرات والتعنرف علنى بعنضأفراد األسرة .

من هذه ؟ أمي

من هذا ؟ أبي مشعل
أسماء
من هذه ؟ أختي أحالم من هذا ؟ أخي
مهند

التقويم

اذكري أفراد
أسرتك

التعرف على مسميات أرجاء المنزل.

 مناقشة محتوى الصورة األولىماذا تشاهدين في هذه الصورة ؟
 مناقشة بعض المسميات التي ظهرتمن خالل المشاهد المصورة والوصول
بالتلميذة إلى النطق الصحيح لهذه األسماء مثل (مسبح
– سرير – تلفاز – فرن – نافذة )

التعننرف علننى أسننماء بعننض األدوات ويميننز
الكائنات الحية وبعض خصائصها
يشير إلى الكائنات الحية.
يسمى الحيوان الذي يبيض
يقلد صوت الدجاجة والحصان.

اعرض لهن بعض الصور واشير الى الكائنات الحية
اعرض لهن بعض االدوات من خالل ربط بعضها ببعض .

التعرف على أسماء األلوان.

األلوان هي الجزء الهام للموضوع لمنا فيهنا منن ماهي األلوان
األساسية؟
تأثيرات.
اعرفهن بأسماء األلوان وأقسامها :
األلوان األساسية هي:
 األحمر - .األصفر- .األزرق.س :أذكري األلوان الثانوية.
األلوان الثانوية هي:أخضر –برتقالي -بنفسجي
اعرفهن أن السنة أربعة فصول وهي فصل الصيف والشنتاء ماذا نسمي الفصل
الذي تشتد فيه
والربيع والخريف .
وأبنننين لهنننن خصنننائص فصنننل الصنننيف وفينننه تشنننتد درجنننة درجة الحرارة ؟

أن تشننير التلميننذة إلننى الصننورة التنني تمثننل
فصل الصيف

أن تحافظ على نظافة كتابها.

الحرارة .
ماهي الصورة التي توضح حرارة الشمس ماهذا الفصل.

الأهداف السلوكية

منننن خنننالل دراسنننة مكوننننات وأنشنننطة هنننذا
الموضننوع يتوقننع مننن التلميننذة بمشننيئة هللا
تحقيق األهداف التالية :

أن تذكر التلميذة الحواس
الخمس.

المحتوى

إجراءات التنفيذ

عرض صور الدرس ومناقشة التلميذات حول
محتويات الصور .
ماذا تالحظين في الصورة األولى ؟
بماذا نميز الطعم ؟
وهذا مع بقية الصور...

التقويم

ارسم خطا تحت
الصورة التي
تسمع اسمها ؟

التدريب على حكاية قصة مصورة

مناقشتهن في موضوعات الصور

من هذا ؟
من هذه ؟

التنندريب علننى مسننك القلننم ورسننم الخطننوط
والزوايا والمنحنيات.

اعرفهن كيفية مسك القلم ورسم الخطوط
والزوايا والمنحنيات.

مرري قلمك على
األشكال التالية:

التدريب على حكاية قصة مصورة

أوضح لهن أن للعب بالكرة له أماكن مثل
المالعب والساحات الواسعة .
اعرفهن بان اللعب بالكرة في المنزل
يعرض بعض األدوات إلى الكسر مثل
المراءاة واللمبات وغيرها
ماذا تشاهدين في هذه الصورة

أن تنظننر وتتحنندا التلميننذة مننن خننالل صننور
معطاة

أن تتدرب على نطق صوت الحرف وتسنمية
الصورة بلون الحرف المجوف

تعي التلميذة أهمية التعاون فني إنجناز
األعمال بصورة أفضل

مالون الثوب ؟
ماهذا الحيوان
أين نضع الرسالة ؟
عندما انجح احصل على هديه حيطي حرف

تحدثي عن هذه
الصورة؟

ضعي خطا تحت
حرف هـ  ،ا

هـ

ّ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
+

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 =  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
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

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

