مادة لغتي الخالدة
الصف الثاني متوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر











الطالبيييييية وجالحييييييا ضييييييابطة لسييييييلوكحا وتصييييييرلاتحا وتنمييييييية محبيييييية

تمكيييييييي الاقيييييييدة اسسييييييةمية لييييييي نليييييي
وخشيته لي قلبحا.
تزوييييييييد الطالبييييييية بيييييييالخبرات والمايييييييارف المةعمييييييية لسييييييينحا حتييييييي تلييييييي با صيييييييو الاامييييييية و المبييييييياد ا ساسيييييييية للثقالييييييية
والالو .
تشويق الطالبة للبحث عي المارلة وتاويدها التأم والتتبع الالمي.
تنمية القدرات الاقلية والمحارات المختللة لدى الطالبة وتاحدها بالتوجيه والتحذيب.
تربييييييييية الطالبيييييييية عليييييييي الحييييييييياة ااجتماعييييييييية اسسييييييييةمية التييييييييي يسييييييييودها اسخييييييييا والتايييييييياوي وتقييييييييدير التبايييييييية وتحميييييييي
المسؤولية.
تدريب الطالبة عل خدمة مجتماحا ووطنحا وتنمية روح النصح واسخةص لواة أمرها.
حلز همة الطالبة استاادة أمجاد أمتحا المسلمة التي تنتمي إليحا واستعناف السير لي طريق الازة والمجد.
تاويد الطالبة اانتلاع بوقتحا لي القرا ة المليدة واستثمار لراغحا لي ا عما النالاة لدينحا ومجتماحا.
تقوية وعي الطالبة لتارف بقدر سنحا كيف تواجه اسشاعات المضللة والمذاهب الحدامة و المباد الدخيلة.

 إعداد الطالبة لما يلي هذ المرحلة مي مراح الحياة.

هللا وتقييييييوا

 -1صوي اللساي عي الخطأ وحلظ القل مي الزل وتكويي عادات لغوية سليمة .
 -2تاويد الطالبات عل قوة المةحظة والتلكير المنطقي المرتب .
 -3تربية ملكة ااستنباط والحك والتالي وغير ذلك مي اللواعد الاقلية التي تاود عليحا اتباع أسلوب
 -4ااستقرا لي دراسة القواعد .
 -5ااستاانة بالقواعد عل لح الكة عل وجحه الصحيح بما يساعد عل استيااب المااني بسرعة .
 -6إكساب الطالبات القدرة عل استاما القواعد لي المواقف اللغوية المختللة.
 -7شحذ الاقو وصق الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
 -8أي تكتسب الطالبة القدرة عل القرا ة الجحورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المااني أدا حسنا .
 -9أي تكتسب الطالبة القدرة عل القرا ة الصامتة بسرعة مناسبة مع لح ا لكار الرعيسة واللرعية .
 -10تنمية القدرات عل ااستماع الجيد بحيث تستطيع الطالبة تركيز اانتبا ليما سمع .
 -11تنمية مي الطالبة إل القرا ة وااطةع مي خة القرا ة الحرة .
 -12اكتساب ثروة لغوية مي خة التارف عل كلمات جديدة .
 -13القدرة عل حلظ النصوص .
 -14القدرة عل لح النص وتذوقه واستخراج الصور وا خيلة بما يتناسب مع المرحلة .
 -15القدرة عل إبدا رأيه لي باض المواقف .
 -16تالي الطالبة أصو الكتابة السليمة وسرعة الرس الصحيح للكلمات التي يحتاج إليحا لي التابير الكتابي .

 -17تنمية باض ااتجاهات لدى الطالبات مث دقة اانتبا وقوة المةحظة والاناية بالنظا والنظالة وإجادة الخط
وحسي استاما عةمات الترقي .
 -18زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المالومات والخبرات والثقالة بما يشتم عليه مي موضوعاتحا مي لنوي ا دب
والثقالة والالو
 -19حلظ التراث البشري وسحولة نق الماارف اسنسانية مي جي إل جي .
 -20تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أما اآلخريي .
 -21تنمية قدرة الحوار وااتصا بيي النا والتخاطب ماح .
 -22تتمكي مي التابير عي ألكار وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسي ااستماع واحترا اآلخريي .
 -24تستطيع ترتيب ا لكار ترتيبا صحيحا .
 -25تتكوي لديه القدرة عل الكتابة ليما تتطلبه الحياة اليومية .
 -26تنمي قدرتحا عل التلكير المنظ لي حديثحا وكتابتحا .
 -27توظف ثروتحا الللظية لي موضوعات التابير .
 -28تستطيع تلخيص ا لكار الرعيسة لي نص مايي .
 -29تمي إل القرا ة وااطةع اكتساب المحارات الكتابية والشلحية .
 -30تكتسب القدرة عل لي اسلقا .
 -31تطبق ما تالمه مي القواعد النحوية واسمةعية لي التابير .

مالومات عي المالمة:
 المؤه :
 التخصص:
 الصلوف التي تدرسحا:
 مواد التدري :
 أس المدرسة:
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التاريخ

توقيع المالمة

توقيع المديرة

توزيع منحج مادة لغتي
ا سبوع

التاريخ
إل

مي

الدرو

1

ا حد 1442/6/4هـ

الخمي

1442/6/8هـ

حب الوطي المدخ  -نص عدت إل وطني -نص ااستماع

2
3
4

ا حد 1442/6/11هـ
ا حد 1442/6/18هـ
ا حد 1442/6/25هـ

الخمي
الخمي
الخمي

1442/6/15هـ
1442/6/22هـ
1442/6/29هـ

نص اللح القراعي -نص قبلة المسلميي -استراتيجية قرا ة
التحلي ا دبي
الدرو اللغوية -الرس الكتابي -الصنف اللغوي

5

ا حد 1442/7/2هـ

الخمي

1442/7/6هـ

ا سلوب اللغوي -الوظيلة النحوية -استراتيجية الكتابة

6

ا حد 1442/7/9هـ

الخمي

1442/7/13هـ

7

ا حد 1442/7/16هـ

الخمي

1442/7/20هـ

8

ا حد 1442/7/23هـ

الخمي

1442/7/27هـ

ا دا الكتابي -استراتيجية محارة التحدث
قضايا الشباب المدخ  -نص ااستماع -نص ااستماع -نص اللح
القراعي
نص اللح القراعي -خطوات القرا ة المتامقة

9

ا حد 1442/8/1هـ

الخمي

1442/8/5هـ

التحلي ا دبي -الرس اسمةعي -الرس الكتابي

10

ا حد 1442/8/8هـ

الخمي

1442/8/12هـ

11

ا حد 1442/8/15هـ

الخمي

1442/8/19هـ

12

ا حد 1442/8/22هـ

الخمي

1442/8/26هـ

ااس المقصور والمنقوص -الترجي -الوظيلة النحوية-
استراتيجية الكتابة -اللي الكتابي -تخطيط كتابة الموضوع -استراتيجية
محارة التحدث
البيعة الصحية -نص المدخ  -نص ااستماع

13

ا حد 1442/8/29هـ

الخمي

1442/9/3هـ

نص اللح القراعي -استراتيجية قرا ة

14

ا حد 1442/9/6هـ

الخمي

1442/9/10هـ

15

ا حد 1442/9/13هـ

الخمي

1442/9/17هـ

16
18-17

الثةثا 1442/10/6هـ
ا حد 1442/10/11هـ

التحلي ا دبي -الرس اسمةعي
الرس الكتابي -الصنف اللغوي -ا سلوب اللغوي -الوظيلة النحوية -
استراتيجية الكتابة -اللي الكتابي -استراتيجية محارة التحدث
مراجاة عامة
ااختبارات

الخمي 1442/10/8هـ
الخمي 1442/10/22هـ

مةحظات

موضوع الدر
المجموعة
تقنيات التال والوساع
التمحيد

المادة
مدخ الوحدة :حب الوطي
المكتسبات والملردات
الجديدة
نماذج وعينات
جحاز تسجي
أجحزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما واجبنا نحو الوطي؟

ا هداف السلوكية
أي تردد الطالبة ا بيات
الشارية الموضحة.

أي تمأل الطالبة اللراغات
باد تأم الصور جيداً.

المحتوى ولرض الدر

لغتي الخالدة  2ف2
مجسمات

ا نشطة

مدخ الوحدة:
أستمع لألبيا ِ
ت ث أحاكيحا إلقا َ :
يقو الشاعر إبراهي ملتاح :
هذي الملاتيُ لي عيني َك ُ
س ٌح ُر
تألق
ولي لحاظِ َك هذا ال َّ
وا ُ
لق
ٌ
أوسمة تلمل ُ الشم َ أعراسا ً
ُ
وتنطلق
ولي ثرا َك مي التاريخ
أتأم الصور التالية ث أمأل اللراغات:

صور

التاريخ
الحصة
اللص
لوحات ورسومات

استراتيجيات التالي
البديلة
 oح المشكةت

ليل تاليمي

تقيي الحدف
رددي ا بيات الشارية
الموضحة.

 oااكتشاف
وااستقصا
املعي اللراغات باد تأم
الصور جيداً.

 oالصف الذهني
 oالخراعط الذهنية

يستشرف  +ــــــــــــــ = يستشرف
يستشرف = ........... +يستشرلاي
جيب َع ِي ا َ ْسعِلَ ِة ال َّتاليةِ:
يستشرفِ َ = .......... +ة ُث َّ أ ُ ُ
جيب َع ِي ا َ ْسعِلَ ِة ال َّتاليةِ:
أُ ُ
ص ِة أشارك مي بجواري؛ لشطب الكلمات المطلوبة ث نضع
َّ
داعرة حو الحروف الزاعدة:
أي تكم الطالبة اللراغات
لي الجدو .
 مدينة تلقب ب (عرو الشما ).
 مي صحاري المملكة.
ا
ا
ة
ب
ي
ط
ت ع
أدوات التقوي
التقوي الختامي

ااختبارات الشلوية ااختبارات التحريرية
....
متاباة ح أنشطة الكتاب.

 oالتال الذاتي
 oالتال التااوني
 oأخرى ........

المةحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

ا نشطة

أكملي اللراغات لي
الجدو .

الواجبات المنزلية أخرى
ح أسعلة الكتاب.

األخوة المعلمين والمعلمات
س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى للفصل الدراسي الثاني  1442هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس  +نموذج الجوف  +وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد

المرفقات
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+

اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة( لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 40سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 70سعر المادة مع السي دي طباعة عادية

لاير 140سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940

) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

