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تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا وتقواه
وخشيته في قلبها .
تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية للثقافة
والعلوم .
تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل
المسؤولية .
تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها .
حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد
تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها ومجتمعها.
تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ الدخيلة
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف الخاصة للمادة

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

توزيع منهج مادة لغتي
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

حب الوطن المدخل -نص عدت إلى وطني -نص االستماع

2
3
4

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

نص الفهم القرائي -نص قبلة المسلمين -استراتيجية قراءة
التحليل األدبي
الدروس اللغوية -الرسم الكتابي -الصنف اللغوي

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

األسلوب اللغوي -الوظيفة النحوية -استراتيجية الكتابة

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

األداء الكتابي -استراتيجية مهارة التحدث

7
8

األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ

قضايا الشباب المدخل -نص االستماع -نص االستماع -نص الفهم القرائي
نص الفهم القرائي -خطوات القراءة المتعمقة

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

التحليل األدبي -الرسم اإلمالئي -الرسم الكتابي

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

االسم المقصور والمنقوص -الترجي -الوظيفة النحوية-
استراتيجية الكتابة -الفن الكتابي -تخطيط كتابة الموضوع -استراتيجية مهارة
التحدث

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

البيئة الصحية -نص المدخل -نص االستماع

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

نص الفهم القرائي -استراتيجية قراءة

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

التحليل األدبي -الرسم اإلمالئي
الرسم الكتابي -الصنف اللغوي -األسلوب اللغوي -الوظيفة النحوية -
استراتيجية الكتابة -الفن الكتابي -استراتيجية مهارة التحدث
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة  :لغتي
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني متوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )

األهداف
أن تحاكي الطالبة االبيات إلقاء
أن تتأمل الطالبة في الصور
وتمال الفراغات ص 15
أن تشارك الطالبة مع من
بجوارها لشطب الكلمات
المطلوبة
أن تمأل الطالبة الفراغات بأحرف
تتم كلمة مع االبتداء بما في
الدائرة
أن تحكي الطالبة عناصر القصة
المناسبة للصور المعروضة
أن تتعاون الطالبة مع زميالتها
لتنفيد مهمات المشروع

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

نص االستماع

-11الفهم ( )

جهاز العرض

مدخل الوحدة الرابعة
( حب الوطن )

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

الفصل الدراسي  :الثاني

أن تحرص الطالبة على
آداب االستماع الجيد .من
حيث
( الجلسة ،اإلصغاء ،عدم
مقاطعة المتحدث )
أن تذكر الطالبة شخصيات
النص المسموع
أن تربط الطالبة بين
الشخصية والعمل الذي تقوم
به
أن تكون الطالبة موجهة
ً
إيجابيا نحو موضوع
توج ًها
الوحدة
أن تبين الطالبة رأيها في
العرض
ان تجيب الطالبة عن أسئلة
النص

إستراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

حاكي االبيات إلقاء ؟
تأملي بالصور وامأل الفراغات
ص  15؟
شارك مع من بجوارك لشطب
الكلمات المطلوبة ؟
املئي الفراغات بأحرف تتم كلمة
مع االبتداء بما في الدائرة ؟
احكي عناصر القصة المناسبة
للصور المعروضة
تعاوني مع زمالئه لتنفيد مهمات
المشروع ؟

المالحظة والتصويب
أذكري شخصيات النص المسموع
؟
االستماع والتصويب
رقابة ذاتية
االستماع والمناقشة حول العرض
أجيبي عن أسئلة النص ؟

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ 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 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 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

