 .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 شفهيًّا 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.
 -10تحليل 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.

معلومات عن المعلمة



االسم:



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:



أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة لغتي اول ابتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

2

األحد 1439/1/29

الخميس 1440/1/3

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1440/1/10

4

األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/17

5
6
7

األحد 1440/1/20
األحد 1440/1/27
األحد 1440/2/5

الخميس 1440/1/24
الخميس 1440/2/2
الخميس 1440/2/9

8

األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/16

9
10

األحد 1440/2/19
األحد 1440/2/26

الخميس 1440/2/23
الخميس 1440/2/30

11

األحد 1440/3/3

الخميس 1440/3/7

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

13
14

األحد 1440/3/17
األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/21
الخميس 1440/3/28

15

األحد 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

 17+16األحد 1440/4/9

الخميس 1440/4/20

الدروس

مالحظات

 المجموعة ( )1من كتاب التهيئة واالستعداد
 إستقبال الصغيرات  +تعارف  تعارف
 تابع المجموعة ( )1من كتاب التهيئة واالستعداد  المجموعة ( )2من كتاب التهيئة واالستعداد
المجموعة ( )3من كتاب التهيئة واالستعداد
 تابع المجموعة ( )2من كتاب التهيئة واالستعداد
 تابع المجموعة ( )3من كتاب التهيئة واالستعداد المجموعة ( )4من كتاب التهيئة واالستعداد
 المجموعة ( )5من كتاب التهيئة واالستعداد
 المجموعة ( )6من كتاب التهيئة واالستعداد المجموعة ( )7من كتاب التهيئة واالستعداد
 المجموعة ( )8من كتاب التهيئة واالستعداد المجموعة ( )9من كتاب التهيئة واالستعداد
 المجموعة ( )10من كتاب التهيئة واالستعداد
 نشاط تمهيدي من وحدة أسرتي  نشاط االستماع نشيد دعاء حرف (م) تابع حرف
(م)
 حرف (ب) تابع حرف (ب)  حرف (ل)  تابع حرف (ل) مراجعة
 حرف (د) تابع حرف (د) حرف (ن) تابع حرف (ن) مراجعة
مراجعة عامة
 نشاط تمهيدي من وحدة مدرستي  نشاط االستماع
 نشيد مدرستي حديقتي  +تعالوا نرسم
 حرف (ص)  تابع حرف (ص)  حرف (ف)  تابع حرف (ف)  حرف (س)







تابع حرف (س)  حرف (ق)  تابع حرف (ق)  حرف (ت)  تابع حرف (ت)
حرف (ح)  تابع حرف (ح)  مراجعة  وحدة مدرستي من كتاب النشاط
تابع وحدة مدرستي من كتاب النشاط
نشاط تمهيدي من وحدة مدينتي  نشاطات االستماع  نشيد أرض بالدي
حرف (أ)  تابع حرف (أ)
حرف (ط)  تابع حرف (ط)  حرف (ز)  تابع حرف (ز) مراجعة
مراجعة

 حرف (و)  تابع حرف (و)  حرف (ج)  تابع حرف (ج)
 حرف (ش)  تابع حرف (ش)  وحدة مدينتي من كتاب النشاط
 تابع وحدة مدينتي من كتاب النشاط مراجعة
التقييم

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم ب .....................بنات
الشؤون التعليمية /إدارة اإلشراف التربوي
قسم اللغة العربية

مسرد لغتي للصف األول االبتدائي الفصل الدراسي األول
األسبوع

األسبوع األول من (  ) /إلى ( ) /
األسبوع الثاني
من (  ) /إلى
( ) /

المكون

الهدف

عدد
الحصص

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات واألنشطة

األحد143 / / :هـ

المجموعة األولى:
أتعرف الصورة"

تنمية قدرة التلميذة على
معرفة األشخاص واألماكن

حصة

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  8كتاب التهيئة

االثنين143 / / :هـ

"أسمى الحيوان"

التعرف على أشياء من
محيط التلميذة وتسميتها
بأسمائها العربية

حصتان

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص 9كتاب التهيئة

الثالثاء143 / / :هـ

"أصل بين النحلة
وخليتها"

التدريب على مسك القلم
ورسم منحنيات

حصتان

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  10كتاب التهيئة

األربعاء143 / / :هـ

"أنظر وعبر"

التدريب على التعبير عن
األعمال اليومية التي
تؤديها التلميذة

حصتان

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  11كتاب التهيئة

الخميس/ / :
143هـ

"أستمع وأميز"

التدريب على تمييز
األصوات

حصة

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  12كتاب التهيئة

األحد143 / / :هـ

"أختار لعبة
وألونها"

تنمية قدرة التلميذة على
رسم الخطوط في مختلف
االتجاهات

حصتان

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  13كتاب التهيئة

االثنين143 / / :هـ

المجموعة
الثانية"أتعرف
وأسمى الصورة"

التعرف على أفراد األسرة

حصة

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  16كتاب التهيئة

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

أداة التقويم
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس –
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس –
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -

توقيع
المديرة

مالحظة

الثالثاء143 / / :هـ

"أصل الولد بلعبته"

التدريب على رسم
الخطوط والزوايا باتجاه
محدد

حصتان

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  17كتاب التهيئة

األربعاء143 / / :هـ

"أالحظ وأقلد
الصوت"

التدريب على تمييز
أصوات اآلالت والمعدات

حصة

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  18كتاب التهيئة

الخميس/ / :
143هـ

"أستمع وأنطق"

التدريب على نطق أسماء
القرابة نطقا ً عربيا ً
صحيحا ً

حصتان

الحوار والمناقشة – مهارة تفكير –
التعلم التعاوني – هيكل السمكة

ص  19كتاب التهيئة

معلمة المادة :

مديرة المدرسة:

مشرفة المادة :

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

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
+

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

