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األهداف العامة للمادة
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة ،فيي للقهيا ،وجسيمها ،وعقلهيا ،ولغتهيا ،وانتمائهيا إليى
أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واأللذ بآداب السلوك والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة ولاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .
 -5تعريف الطالبة بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النِّ َعم ،وتنفع نفسها وبيئتها .
 -6تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
-7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها من الواجبات ومالها من الحقوق في حدود سنِّه ولصائص المرحلية التيي تمير بهيا  ،وغيرس حيب وطنهيا ،
واإللالص لوالة أمرها .
-8توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن على االستفادة من أوقات الفراغ .
-9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

األهداف الخاصة للمادة

 .1صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة.
 .2تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب.
 .3تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من الفوائد العقلية التي تعود عليها إلتباع أسلوب االستقراء في دراسة القواعد.
 .4االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة
 .5إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
 .6تعليم التلميذات أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي تحتاج إليها في التعبير الكتابي.
 .7القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور واألليلة بما يتناسب مع المرحلة.
 .8تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.
 .9تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث تستطيع التلميذة تركيز االنتباه فيما تسمع
 .10أن تكتسب التلميذة القدرة على القراءة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني أداء حسنا
 .11زيادة ثروة التلميذة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليها من موضوعاتها من فنون األدب والثقافة والعلوم.
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تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآللرين.

توزيع منهج مادة لغتي للصف الثاني االبتدائي
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3
4

األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

التقويم التجميعي للوحدة السابعة
مدلل الوحدة الثامنة (أحب العمل)  -مشروع الوحدة (أنجز مشروعي)
نص االستماع  -النشيد يحيا العمل
الدرس األول أحب أن أكون  -تابع الدرس األول أحب أن أكون
الدرس الثاني الطبيبة نورة  -تابع الدرس الثاني الطبيبة نورة

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االلتبارات

التقويم التشخيصي  -مدلل الوحدة الخامسة (آداب وسلوك)  -مشروع الوحدة (أنجز
مشروعي)  -نص االستماع  -النشيد محمد وديع
الدرس األول آداب الزيارة  - -تابع الدرس األول آداب الزيارة
الدرس الثاني اماطة األذى عن الطريق  -تابع الدرس الثاني اماطة األذى عن الطريق
التقويم التجميعي للوحدة الخامسة
مدلل الوحدة السادسة (آداب التعامل)  -مشروع الوحدة (أنجز مشروعي)
نص االستماع  -النشيد الدين المعاملة
الدرس األول الرسول صلي هللا عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح
تابع الدرس األول لرسول صلي هللا عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح
الدرس الثاني الرسول صلي هللا عليه وسلم قدوتي في الصدق
 تابع الدرس الثاني الرسول صلي هللا عليه وسلم قدوتي في الصدقالتقويم التجميعي للوحدة السادسة
مدلل الوحدة السابعة (اتصاالت ومواصالت)  -مشروع الوحدة (أنجز مشروعي)
نص االستماع  -النشيد الحاسوب
الدرس األول الجمل والسيارة  -تابع الدرس األول الجمل والسيارة
الدرس الثاني وسائل االتصال  -تابع الدرس الثاني وسائل االتصال

مالحظات

األحد االثنين الثالثاء األربعاء

اليـوم
الثاني ابتدائي
لغتي – 2ب
المادة
التاريخ
الوحدة الخامسة – التقويم التشخيصي
موضوع الدرس
الحصة
مراجعة لما سبق دراسته
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل مجموعة األنشطة
استبدل بالصور كلمات وأعيد كتابة النص ثم اقرؤه:

أن تستبدل التلميذة الصور
بكلمات وتعيد كتابة النص.
اختار الكلمة المناسبة للصورة واظلل الدائرة المجاورة
أن تختار التلميذة الكلمة المناسبة لها:
للصورة
أن تمأل التلميذة الفراغات التالية
بحرف المد المناسب
أن تحلل التلميذة الكلمات إلي
امأل الفراغات فيما يأتي بحرف المد المناسب:
مقاطع وحروف
– السعـ .....دية
 وطن.......أن تلتزم التلميذة بحل تدريبات
 الريـ ....ضالكتاب المدرسي.

واإلجراءات التالية :
 أبدأ الوحدة بعرض أنشطة التهيئة الواردة في
الكتاب أمام الطالبات من خالل وسائل العرض
الميسرة
 أطلب مالحظة الصور في النشاط رقم (  ) 1ثم
أطلب من الطالبات ان تستبدل الصور بكلمات
وتعيد كتابة النص.







يشارك الطالبات في اختيار الكلمة المناسبة في كل
صورة
أعرض النشاط رقم (  ) 2ثم أطلب من الطالبات
تمأل الفراغات التالية بحرف المد المناسب
أناقش الطالبات حول كيفية تحويل الكلمات الي
مقاطع وحروف
أحرص على مشاركة الجميع في حل األنشطة

احلل الكلمات الي مقاطع وحروف:

الواجب

حل أسئلة الكتاب

الخميس

استبدلي الصور بكلمات
وأعيدي كتابة النص
اختاري الكلمة المناسبة
للصورة
املئي الفراغات التالية
بحرف المد المناسب
حللي الكلمات الي مقاطع
وحروف

األلوة المعلمين والمعلمات
س َالم َعلَيكم َورحمة َ
هللاه َوبَ َر َكاته
ال ّ
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 عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+

سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات التبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
لرائط 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
إلكترونياً 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

