النحو والصرف 2
الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

 -1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 -2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم
األساسية التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 -3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 -4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 -5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 -6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود
طرق الدراسة السليمة.
 -7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 -8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 -9تخريج عدداً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 -01تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 -00رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 -02إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات
الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 -13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

أهداف مادة اإلنشاء:
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن يلخص المتعلم شفويا ً ما قرأه تلخيصا ً وافياً.
أن يستعمل الكلمات الجديدة في جمل وعبارات من عنده.
أن يتحدث عما يريد التحدث عنه بطالقة ودقة.
أن يستطيع الكتابة عن موضوع بعد مناقشته في الصف شفوياً.
أن يتدرب على إلقاء الكلمات المكتوبة في المناسبات المختلفة.
أن يتم معالجة ما لدى بعض المتعلمين من خوف وخجل.
أن يتدرب المتعلم على االرتجال في التعبير عما في نفسه

أهداف مادة األدب العربي:
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تنمية ملكات المتعلم األدبية والفنية واإلبداعية.
القدرة على التذوق األدبي للنصوص المختلفة.
تدريب المتعلم على القراءة المجودة.
فهم كالم العرب من شعر ونثر ومثل وحكمة.
معرفة معاني المفردات المختلفة.
الشرح األدبي للنصوص.
القدرة على فهم النصوص القرآنية واألحاديث النبوية على نحو صحيح.
تهذيب اللسان وفصاحته وبالغته.

أهداف مادة البالغة والنقد:
.0
.2
.3
.4
.5
.6

إعداد المتعلم على وجه ُي َم ِّكنه من الوقوف على أسرار اإلعجاز في القرآن وإدراك جماله.
ونثرا.
شعرا
تذوق المتعلم جمال الحديث النبوي والجيد من كالم العرب
ً
ً
تعريف المتعلم بصفات األسلوب العربي الجميل وتدريبه على االستفادة منها في تقويم تعبيره.
تنمية الذوق الفني لدى المتعلم وتمكينه من االستمتاع بما يقرأ من اآلثار األدبية الجميلة.
إدراك الخصائص الفنية للنص األدبي ومعرفة ما يدل عليه من نفسية األديب وما يتركه من أثر في نفس السامع أو القارئ وتقويم النص تقوي ًما فن ًيا.
تكوين ملكة النقد بالتعرف على مواطن القوة أو الضعف في النصوص األدبية.

أهداف مادة المطالعة:
 .0التعريف بطرق وقواعد اإلطالع السليمة.
 .2توسيع مدارك المتعلم الثقافية والمعرفية العامة.
 .3تنمية قدرات المتعلم االستيعابية والذهنية.
 .4النطق الصحيح والفصيح.
 .5الربط بين الدين واألدب والعلم واللغة.
 .6معرفة طرق االستيعاب الصحيحة.
 .7تدريب المتعلم على قواعد القراءة الصحيحة.
 .8التدريب على القراءة السرية والتعريف بفوائدها.
 .9القدرة على استنباط األفكار العامة للنصوص.

أهداف مادة النحو والصرف:
 .0تنمية قدرات المتعلم اللغوية والنحوية والصرفية.
 .2معالجة أخطائه اللغوية والنحوية والصرفية.
 .3تربية النشء على أسس وقواعد لسانية فصيحة.
 .4تصحيح اللحن الناشئ عن خطأ لغوي في النطق.
صحيحا.
 .5التدريب على بناء الكلمة بنا ًءا
ً
 .6التدريب على أوجه اإلعراب المختلفة.
 .7معرفة تراكيب الجمل وأساليبها المختلفة.
 .8التدريب على النطق والتطبيق السليم لقواعد اللغوية والنحوية المختلفة.
 .9تنمية قدرات المتعلم اللسانية
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األسبوع

التاريخ
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إلى

الدروس

1

األحد 0441/4/31

الخميس 0441/5/4

2

األحد 0441/5/7
األحد 0441/5/04
األحد 0441/5/20

الخميس 0441/5/00
الخميس 0441/5/08
الخميس 0441/5/25

أنواع الخبر ص ( -)32تابع أنواع الخبر ص ()35
كان وأخواتها ص ( -)44تابع كان وأخواتها ص ()46

5

األحد 0441/5/28

الخميس 0441/6/2

تابع كان و أخواتها ص (-)48إن و أخواتها ص ()53

6

األحد 0441/6/5
األحد 0441/6/02
األحد 0441/6/09

الخميس 0441/6/9
الخميس 0441/6/06
الخميس 0441/6/23

مراجعة عامة نصب الفعل المضارع ص ( -)07تابع نصب الفعل المضارع ص ()07

9

األحد 0441/6/26

الخميس 0441/6/31

جزم الفعل المضارع ص (-)07تابع جزم الفعل المضارع ص ()78

11

األحد 0441/7/3
األحد 0441/7/01

الخميس 0441/7/7
الخميس 0441/7/04

تابع جزم الفعل المضارع ص ( -)85رفع الفعل المضارع ص ()88
تابع رفع الفعل المضارع ص ( -)90تابع رفع الفعل ()94

12

األحد 0441/7/07

الخميس 0441/7/20

بناء الفعل للمجهول( -)011تابع بنا الفعل للمجهول ص ()013

13

األحد 0441/7/24

الخميس 0441/7/28

نائب الفاعل في األفعال المتعدية ص ( -)017تابع نائب الفاعل في األفعال المتعدية ص ()019

14

األحد 0441/8/2
األحد 0441/8/9

الخميس 0441/8/6
الخميس 0441/8/03

نائب الفاعل في األفعال الالزمة ص ( - )002تابع نائب الفاعل في األفعال الالزمة ص ()005
نائب الفاعل في األفعال الالزمة ( -)009تابع نائب الفاعل في األفعال الالزمة ()021

األحد 0441/8/06

الخميس 0441/8/27

مراجعة عامة
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17+

مكونات الجملة الفعلية ( -)02تابع مكونات الجملة الفعلية ص ()08
مكونات الجملة االسمية ص ( -)22تابع مكونات الجملة اإلسمية ص ()26

تابع إن و أخواتها ص ( -)55تابع إن و أخواتها ص ()57
ظن و أخواتها ص ( -)60تابع ظن وأخواتها ص ()65

مالحظات

األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الدرس األول:
مكونات الجملة
الفعلية ص ()02
تابع الدرس األول:
تابع مكونات
الجملة الفعلية ص
()08
تابع الدرس األول:
تابع مكونات
الجملة الفعلية ص
()21

الهدف

 تحديد مكونات الجملة الفعلية.
 بيان إعراب الجملة الفعلية.





تحديد عالمة إعراب الفاعل
األصلية.
استكمال إعراب الفاعل في
الجمل الموضحة.
توضيح إعراب الفاعل و عالمة
رفعه في البيت الشعري
الموضح.
استكمال إعراب الفاعل في
الجمل التالية.

األخوة المعلمين و المعلمات

عدد
الحصص

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

أداة التقويم

حصة

التعلم
التعاوني

ص ()02
كتاب الطالبة

حصة

التعلم
التعاوني

ص ()08
كتاب الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس –
تكليف منزلي
المالحظة –
أوراق قياس –
تكليف منزلي

ص ()21
كتاب الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس –
تكليف منزلي

حصة

مهارة
تفكير

توقيع
المديرة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  47ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  07لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
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

