اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب ليشبوا رجاالا -أو نسااا فاااهميل لاادورهم فااي الحياااة،
واعيل بعقيدتهم مدافعيل عنها وعامليل في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط مل نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته  ،كما يبتغي مصلحة الجماعة باإلفادة ممااا يتعلمااه
األفراد لتطوير المجتمع بصورتيل :
أ ) مباشااااااااااااااارة وذلااااااااااااااا ماااااااااااااااال

خااااااااااااااااالل اإلسااااااااااااااااهام فااااااااااااااااي اإلنتاااااااااااااااا والتنميااااااااااااااااة .

ب ) غير مباشرة وذل مل خالل القضا على األمية  ،ونشر الوعي
لدى جميع أبنا األمة بشكل يضمل لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بنا مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تمكيل العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
تزويدها بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه  ،حتى تلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
تشويقها إلى البحث عل المعرفة ،وتعويدها التأمل العلمي.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تربيتها على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخا والتعاول ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
تدريبها على خدمه مجتمعها ووطنها  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
تعويدها االنتفاع بوقتها في القرا ة المفيدة  ،واستثمار فراغها في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطها بما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقوية وعي الطالبة لتعرف – بقدر سنه – كيف تواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
إعدادها لما يلي هذه المرحلة مل مراحل الحياة .

اهداف مادة لغتي
 -1صول اللسال عل الخطأ وحفظ القلم مل الزلل وتكويل عادات لغوية سليمة.
 -2تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب.
 -3تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذل مل الفوائد العقلية التي تعود عليها إلتباع أسلوب االستقرا 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 تحتا إليها في التعبير الكتابي.
 -7القدرة على فهم النص وتذوقه واستخرا الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة.
 -8تنمية قدرة الحوار واالتصال بيل الناس والتخاطب معهم.
 -9تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث تستطيع التلميذة تركيز االنتباه فيما تسمع
 -10أل تكتسب التلميذة القدرة على القرا ة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني أدا حسنا
 -11زيادة ثروة التلميذة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليها مل موضوعاتها مل فنول األدب والثقافة والعلوم.
 -12تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسل االستماع واحترام اآلخريل.

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4ها

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

1442/6/8ها

الوحدة الرابعة ( قضايا العمل ) مدخل الوحدة
نص االستماع ( ثالث سنوات بدول عمل –
نص الفهم القرائي

1442/7/2ها

1442/7/6ها

استراتيجية الكتابة (المقال )
استراتيجية مهارة التحدث إبدا وجهة النظر

1442/8/1ها

1442/8/5ها

الصنف اللغوي اسم اآللة
األسلوب اللغوي التعجب
الوظيفة النحوية العطف

1442/8/29ها

1442/9/3ها

الوحدة السادسة التحليل األدبي
الرسم اإلمالئي رسم بعض الكلمات
المحذوف بعض أحرفها  -الرسم

( 3م)

األسبوع 1442/6/11ها
2

األسبوع

6

األسبوع

10

األسبوع

14

للصف ( لغتي الخالدة ) – الفصل الدراسي الثاني

1442/6/15ها

أنشطة نص الفهم القرائي ( إاإلسالم
والربا)استراتيجية قرا ة ( دعوة اإلسالم إلى
العمل )

1442/7/9ها

1442/7/13ها

الوحدة الخامسة (سموم قاتلة )مدخل
الوحدة) مدخل الوحدة نص االستماع (
تجربتي مع المخدرات – نص الفهم

1442/8/8ها

1442/8/12ها

استراتيجية الكتابة (تخطيط كتابة الموضوع)
كتابة مذكرات يومية  -استراتيجية مهارة
التحدث  -عرض الرأي والتلطف فيما تكتب

1442/9/6ها

1442/9/10ها

الصنف اللغوي المصادر
األسلوب اللغوي العدد
الوظيفة النحوية البدل

األسبوع 1442/10/11ها 1442/10/22ها بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
استكمال البرامج العالجية للمتعلميل
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
غير المتقنات لمعايير التقويم
بداية إجازة نهاية العام

17
18

األسبوع 1442/6/18ها

الوحدة الرابعة التحليل األدبي
الرسم اإلمالئي (رسم بعض الكلمات المفصولة
خطا – رسم بعض الجمل والعبارات

3

األسبوع

1442/7/16ها

1442/7/20ها

أنشطة نص الفهم القرائي (الخمر رجس
استراتيجية قرا ة (مل يكافح المخدرات

7

األسبوع

1442/8/15ها

)

1442/8/19ها

الوحدة السادسة (الثورة المعلوماتية) مدخل
الوحدة نص االستماع (مشكلة تدفق المعرفة)
نص الفهم القرائي ( األمل المعلوماتي)

11

األسبوع

15

1442/6/22ها

1442/9/13ها

1442/9/17ها

استراتيجية الكتابة (تخطيط كتابة
الموضوع) كتابة محضر إدارة اجتماع
استراتيجية مهارة التحدثتقويم الوحدة

1442/06/04ها 2021/01/17 -م
1442/09/17ها 2021/04/29 -م
1442/10/06ها 2021/05/23 -م
1442/10/11ها 2021/05/31 -م
1442/10/22ها 2021/06/03 -م

األسبوع

4

األسبوع

8

األسبوع

12

األسبوع

16

1442/6/25ها

1442/6/29ها

الصنف اللغوي اسما الزمال والمكال األسلوب
اللغوي االستثنا
الوظيفة النحوية النعت

1442/7/23ها

1442/7/27ها

الوحدة الخامسة التحليل األدبي
الرسم اإلمالئيرسم بعض الكلمات المزيد بعض
الرسم  -بخط الرقعة
أحرفها

1442/8/22ها

1442/8/26ها

أنشطة نص الفهم القرائي ( األمل المعلوماتي
) استراتيجية قرا ة زيادة التركيز والفهم ثورة
االتصاالت والمعلومات

1442/10/6ها

1442/10/8ها
االختبارات

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

أل تقرأ الطالبة النص قرا ة
معبرة
أل تعيد الطالبة كتابة ما يملى
عليها
أل تشتر الطالبة مع مل
بجوارها في سرد الصفات
وتصنفها
أل تعبر الطالبة عل مضمول
العبارة
أل تتأمل الطالبة الرسم
الكاريكاتيري وتنفذ المطلوب
أل تشار الطالبة في حل باقي
أنشطة المدخل
أل تتعاول الطالبة مع
مجموعته في إنجاز مهمات
المشروع
التقويم الختامي

المادة
الوحدة الرابعة ( قضايا العمل)
مدخل الوحدة
المكتسبات والمفردات
حل أنشطة حول مضمول الوحدة
الجديدة
الثالث متوسط
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصا ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما أهمية العمل في حياتنا ؟
لغتي الخالدة

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

إجرا ات التعليم و التعلم

الثالثاء

األربعاء

الخميس

تقويم الهدف

تتحقق أهداف هذا الدرس مل خالل مجموعة اقرئي النص قرا ة معبرة؟
األنشطة واإلجرا ات التالية
❖ أعرض أنشطة المدخل أمام الطالبات مل
أعيدي كتابة ما يملى
خالل آلة العرض المتاحة
أوال
❖ أستمع لمشاركات الطالبات حول أنشطة علي ؟
ص التَّالي قرا ةا معبإِّرةا كتاب الطالبة ص ()14
-1أقرأ ُ النَّ َ
-2أعي ُد كتابةَ مايلي محاك ايا رسمه
المدخل
❖ أبدأ بالنشاط األول فأعرضه أمام
الطالبات ثم أطلب مل البعض قرا ته أشتر في سرد الصفات
-3مما جا في مقال الجاحظ في معرض و صفه القرشييل ) َ :و ُوصفَت ل جالدتهم ،
وأستمع لمشاركات الطالبات واحده بعد وصنفيها ؟
ونُ ِّعتَت ل أحالمهم(.
اآلخرى
إ
أ )شتر ُ مع مل بجواري ؛لسرد بعض الصفات وأصنِّفها وفق الجدول التالي :كتاب الطالبة ❖ أقدم التغذية الراجعة وقت الحاجة مع
ص 15
عل مضمول
عبري
االستماع لكل المشاركات وتشجيعها
ب االستثنا
ثانيا أعبإِّر عل مضمول العبارة التَّالية
باستخدام أ سلو ِّ
ِّ
❖ أدول اإلجابات على السبورة لتدوينها في العبارة ؟
كتاب الطالبة ص16
الكتاب
ُ
ُ
إ
َّ
الرسم الكاريكاتوري التالي و أن ِّفذ المطلوب
ثالثا أتأم ُل َّ
❖ أنتقل لباقي أنشطة المدخل بنفس
كتاب الطالبة ص16
التأمل والتطبيق !
الطريقة حتى تنهي جميع األنشطة
رابعا أستشير مل بجواري ؛الختيار الرقم المناسب للقصاصات التَّالية كتاب الطالبة
❖ أراعي مشاركة الجميع في أنشطة
ص16
أختار المكال المناسب لعمل هؤال ص 17
خامسا
التهيئة للتعرف على مستويات الطالبات
ُ
َ
سادسا أتعاو ُل مع مجموعتي ؛ لتنفيذ مهمات المشروع الت َّالي
شار في حل باقي أنشطة
المدخل !
المشاركة والتقويم!
حل أسئلة الدرس

الواجب المنزلي

حل أسئلة كتاب الطالبة

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا ُ اَ ُ
ه ا َ ُ ُ
يك ْم ا
اَّلل اوب اركاته
رحمة
و
السَلم عل
ِ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
لغت للفصل الدراس ن
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده ى
الثان  1442هـ
ي
ي
تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحاضي
ى
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة  +مرسد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
الدروس  +نموذج الجوف

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

سجالت 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 ى
الفيات
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ى
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي  40ريال
سعر المادة عىل ي

سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  70ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  140ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ى
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
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يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
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0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

