تحضير مادة

لغتي
الصف الثاني كبيرات

معلمة المادة

تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهن بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسها وأسرتها ومن المشاركة في النهوض
بمجتمعها ومن القيام بواجبات المواطن المستنير
تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهن بما يحتاجون إليه في حياتهن من العلوم الدينية
إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهن إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهن الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
توقيع مديرة المدرسة
....................................

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج لغتي الثاني كبيرات
األسبوع

الفصل الدراسي األول

التاريخ
من

الدروس

إلى

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6
7
8

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1440/3/27

الخميس 1441/4/1

14
15
16
18-17

األحد 1440/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

من معالم بالدي
يا بالدي
مدينة الرياض
شواطئ من بالدي
مصايفنا
شبكة المعلومات
صديق الحاسوب
أجهزة االتصاالت الحديثة
الهاتف الجوال
األقمار الصناعية
الحطاب والنجار والصياد
نشيد العمال
العمل عبادة
ما أجمل العمل
عامل النظافة
-

مخترع عربي أحمد بن موسى  -بالعلم يأمر ديننا
أسد البحر ابن ماجد
أبو الكيمياء جابر  -بن حيان -
أمير األطباء  -أبو بكر الرازي
االختبارات

مالحظات

موضوع الدرس

من ربوع بالدي – المدخل

الصف
أساليب وطرق التدريس

الثاني كبيرات

التمهيد
األهداف السلوكية

•

المادة
المكتسبات

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

ما أعظم المعالم التي تضمها بالدنا ؟
المحتوى وعرض الدرس

أن تبحث الدارسة يف

إجراءات التعليم و التعلم

احبث يف املربعات عن

وأجعل الفصل يف جمموعات ليتعاون الدارسات فيما بينهم يف أمساء ست مدن مث اكتبها يف

حل األسئلة التالية -:تبحث الدارسات يف املربعات عن

يف الفراغات

أمساء ست مدن مث يكتبوهنا يف الفراغات -ختتار الدارسات

الفراغات كتاب الدارسة ص 44

مكاان يسافرون إليه لقضاء العطلة ويتحدثون عنه  -ترسم

أن ختتار الدارسة مكاان

الدارسات عالمة صح عند األشياء اليت سيأخذوهنا معهم

يسافر إليه لقضاء العطلة ويتحدث

قبل الذهاب يف رحلة إىل البحر

عنه
•

تقويم الهدف

أقوم بتحضري السبورة واألقالم امللونة وجهاز العرض املناسب •

املربعات عن أمساء ست مدن مث يكتبها

•

لغتي

اليوم
التاريخ
الحصة

وبعد ذلك أطلب من كل جمموعة أن تديل مبا لديها من

•

اختاري مكاان تسافر إليه

لقضاء العطلة وحتدث عنه

إجاابت وأستمع إلجاابت مجيع اجملموعات مث أطلب من كل

أن ترسم الدارسة عالمة

جمموعة ان تتبادل واجملموعة األخرى اليت جتاورها الكتب

صح عند األشياء اليت سيأخذها معه

املدرسية اليت مت حل األسئلة عليها لتقوم كل جمموعة •
بتصحيح كتب اجملموعة األخرى وتقييمها مث أقوم بعرض األشياء اليت ستأخذها معك قبل

قبل الذهاب يف رحلة إىل البحر

ارسم عالمة صح عند

اإلجاابت عن األسئلة من خالل جهاز العرض احملضر مسبقا الذهاب يف رحلة إىل البحر كتاب
وأطلب من اجملموعة اليت أتت ابحللول الصحيحة أن تعلن الدارسة ص46

عن نفسها لتكون هي الفائزة

التقويم الختامي

حل أسئلة الدرس

الواجب المنزلي

حل انشطة كتاب النشاط

األخوة المعلمين والمعلمات
ّللا اوبا اركااته
س االم ا
ال ّ
علايكم اورحمة َ ه
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تعليم الكبيرات
تحضير  +توزيع +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
المرفقات
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+
عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
التوصيل للرياض والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس 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  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856
البنك األهلي\ 27949172000110
آي بان األهلي \ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض \ 2052558759940
اي بان الرياض \ SA3520000002052558759940
بنك البالد\ 900127883010006
اي بان بنك البالد\SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار \ 0101001926001
الجزيرة \ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة \ SA6760100030680161166001
–———————————————————

حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء \ 68201042364000
اي بان االنماء \ Sa3505000068201042364000
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

