وزارة التعليم
مدرسة

رياض اطفال

األسبوع:
التاريخ:
المعلمة:
الصف :مستوى أول
الزمن )45( :دقيقة
المادة :اللغة العربية
الدرس :تدريب التلميذ على كتابة حرف األلف

األهداف العامة:
يتوقع من هذا الدرس أن يتيح للمتعلم أن
 .1أن يتعرف الطفل على شكل حرف آلف.
 .2أن يتعرف الطفل على طريقة كتابة الحرف آلف.
 .3أن يتعرف الطفل على كيفية تهجئة الحرف آلف.

الوسائل ومصادر التعلم:
الحاسوب – فلم كارتوني  -صور معبرة  -جهاز العرض  - -إلخ.

خطوات الدرس :
أوالً  -التهيئة الحافزة ( اإلثارة ) :
عرررض الفيررديو الررذ يشرررع عررن الحررررف (أ) والررذ يعطررى الط ر ب تشررو عررن
الموضوع الحقاً ،بعدها أقوم بعرض مجسم لحررف األلرف وإعطرال الفرصرة للطفرال
لتأمله وت مسه بأيدهم.
بعدها أقوم كتابة حرف األلف على اللوع وبيان الطريقة الصحيحة لكتابتره فري بدايرة
الكلمررة ووسررطها ونهايتهررا وربررح شرركل الحرررف فررى هررن األطفررال بشر يبرردأ بحرررف
األلف و لك عن طرير تشربيه بحررف األلرف فأكترب حررف األلرف علرى اللروع بحجرم
كبير وأطلب من أحد األطفال أن يقرف بجانرب الحررف ومرن ثرم أقرول للطفرال أن لكرل
منهما رأس وجسم وأعرض العديد من الصور والمجسمات التى تبدأ بحرف األلف.

ثانيا ً – تنفيذ الدرس :
الخطوة األولى:

يبدأ المعلم بتذكير الت ميذ االحرف الهجائية التي تعلمها الت ميذ بالحصص
السابقة من خ ل مشاهدة الت ميذ "نشيد أحرف الهجال".
هذ هذه حروف الهجال (أ ب ت ث ج ع خ د ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف
كلمنهو )

الخطوة الثانية:
ينط ر المعلررم الحرررف المكترروب علررى اللرروع أمررام الت ميررذ ويقرروم الت ميررذ بالترديررد
ويكرررر لررك عرردة مرررات ،وقررد يكتررب المعللررم عررددا مررن الحررروف حسررب قرردرة الطفررل
ويقرؤهررا بالتسلسررل ،ويقرروم األطفررال بترديرردها خلفرره (أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ع ،خ .الرخ)
عدة مرات ،ثم يسألهم عن اشكالها ،ثم يقوم بالعملية المخالفة بين مواقرع الحرروف،
ثم يسأل عنها ليتأكد من معرفتهم لها.

الخطوة الثالثة:
يقوم المعلم بتدريب الت ميذ على كتابتها حتى يتقنونها.

الخطوة الرابعة:
ينتقل المعلم إلى مجموعة أخرى من الحروف وهكذا حتى النهاية.

الخطوة الخامسة:
التركيررز علررى أهميررة الترتيررب لهررذه الحررروف ،وهررو بهررذه الطريقررة يتبررع الطريقررة
الجمعية عند القرالة ،واألسلوب الفرد عند الكتابة.

االستراتيجيات:
استراتيجية هورن
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أنط الكلمة بعناية.
أنظر بتمعن على كل جزل من أجزال الكلمة خ ل نطقها.
أنط حرف الكلمة بشكل مسلسل.
حاول تذكر شكل الكلمة ثم حاول تهجيها.
أعد النظر إلى الكلمة.
أكتب الكلمة في ورقة أو دفتر خاص.
أعد الخطوات إ ا حدث خطأ إم ئي.

المفردات:
(أسد – أرنب – أحمر – أبيض – أرض – أناناس – أسطوانه – إبري  -أ ن)

التقويم:
توزع أورا عمل تتضمن توصيل الحررف ألرف بصروره تبردأ بحررف األلرف وتلوينره
وورقة عمل توضح مواضع الهمزه.

الواجب:
كتابة األورا االضافية المرفقة.

توقيع المعلمة

توقيع المشرفة

األخوات معلمات رياض األطفال
الس م عليكم ورحمة هللا وبركاته
مؤسسة التحاضير الحديثة Www.Mta.Sa
تقدم تحضير رياض األطفال (ف ش األستا ة رسيل لعام 1440هـ)
أسماء وحدات رياض االطفال في الفالش
وحدة أهال وسهال
وحدة األصحاب
وحدة المسكن
وحدة صحتي وسالمتي
وحدة األيدي
وحدة الملبس
وحدة روضتي
وحدة الغذاء
وحدة العائلة
وحدة كتابي
وحدة الماء
وحدة الرمل
وحدة الحج
وحدة المال واالقتصاد
وحدة وطني
وحدة حاسوبي
وحدة المواصالت
وحدة األلوان
وحدة رمضان
وحدة هو هللا
وحدة أنا وجسمي
وحدة السيرة النبوية
وحدة أصحاب المهن
وحدة األجسام
وحدة األشكال الهندسية
وحدة البيئة
وحدة الصوت
وحدة الضوء
وحدة الفصول األربعة
وحدة شهور السنة
وحدة الهواء
وحدة الحشرات
وحدة الحيوان
وحدة الفضاء
وحدة الكهرباء
وحدة النبات
وحدة النحل
وحدة أحب لغتي
وحدة المخترعون
وحدة مع السالمة
وحدة صالتي
وحدة مكتي

تحاضير جميع وحدات رياض األطفال
المستوى األول والمستوى الثاني والثالث
على فالش مومري واحد بحجم  32قيقا
بسبعة طرق مختلفة
طولي (ثالثة أنواع )
عرضي ( نوعين )
التخطيط للفهم
تخطيط الوزارة ( الدليل التنظيمي )
جداول يومية
يومي مفصل
تحضير اسبوعي

 42وحدة متكاملة بجميع مرفقاتها
مع جميع االستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إع ن  +العاب بزل
+أورا عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قصص  +ف شات  +تخطيح
 +اناشيد
شعار للوحدة  +عروض بوربوينت  +فيديو  +صوتيات  +سج ت +
مطويات  +أنشطة
يحتو الف ش مومر على اكثر من عشرة آالف مرف
بين صور وقصص واناشيد وحروف
وارقام وعروض بوربوينت وفيديو وألعاب وور عمل وتحاضير بطر
مختلفة
بحجم
GB 32
ملفات خاصة باالركان
( الركن الفني – ركن القرالة – الركن اإلدراكي -ركن االكتشاف – ركن
التخطيح – ركن البنال )
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألرقام باإلضافة إلى اناشيد وفيديو
وعروض بوربوينت وور عمل
ملف خاص للغة االنجليزية
القرآن الكريم تعليم قصار السور للطفال بالصوت والصورة
+

دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفال
+
خطة رياض األطفال
+
تحضير منهج الرياضيات للطفال
+
مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+
مسلسل فواز ونورة لتعليم القيم األخ قية للطفال حلقات كاملة
+

رؤية  2030رياض أطفال
+
مهارات إتقان متنوعة للطفال
+
اسطوانات تعليمية للطفال
+
الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعام  1440هـ
+
معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال باإلضافة إلى دليل
الحضانات
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية للطفال يشمل على فيديو
تعليم القرالة والقرآن بالتجويد

سعر الفالش  160لاير
وسعر محتويات الفالش بالكامل عن طريق االيميل  130لاير
توصيل الفالش للرياض والخرج مجانا والتسليم يدا بيد
التوصيل لباقي مدن المملكة يضاف  50لاير فيدكس

ولحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
للطلب من داخل المملكة يمكنكم 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
بنك االنماء رقم الحساب :مؤسسه اوامر الشبكة
رقم أي بان
Sa3505000068201042364000
حساب االنماء
مؤسسه اوامر الشبكة
68201042364000
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

