تحضير مادة

لغتي الخالدة
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة
وحدات مشروع الملك عبد هللا

 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها
وتصرفاتها ،وتنمية محبة اهلل 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
وتحمل المسؤولية.
اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة
ّ
 تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح
واإلخالص 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.
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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 التباع 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.
شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني أداء حسنا .
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية .
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث تستطيع الطالبة تركيز االنتباه فيما سمع .
تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطالع من خالل القراءة الحرة .
اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات جديدة .
القدرة على حفظ النصوص .
القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة .
القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف .
تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي.
تنمية بعض االتجاهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباه وقوة المالحظة والعناية بالنظام والنظافة وإجادة الخط وحسن
استعمال عالمات الترقيم.
زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليه من موضوعاتها من فنون األدب
والثقافة والعلوم
حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل .
تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين .
تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم .
تتمكن من التعبير عن أفكارها وأحاسيسها .
تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين .
تستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا .
تتكون لديه القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية .
تنمي قدرتها على التفكير المنظم في حديثها وكتابتها .
توظف ثروتها اللفظية في موضوعات التعبير .
تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين .
تميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية والشفهية .
تكتسب القدرة على فن اإللقاء .
تطبق ما تعلمه من القواعد النحوية واإلمالئية في التعبير .

معلومات عن المعلمة

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

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة لغتي أول متوسط
األسبوع

التاريخ
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األحد
1442/6/4هـ

الخميس
1442/6/8هـ
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األحد
1442/6/11هـ

الخميس
1442/6/15هـ
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األحد
1442/6/18هـ

الخميس
1442/6/22هـ
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األحد
1442/6/25هـ

الخميس
1442/6/29هـ

األحد
1442/7/2هـ
األحد
1442/7/9هـ

الخميس
1442/7/6هـ
الخميس
1442/7/13هـ
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األحد
1442/7/16هـ

الخميس
1442/7/20هـ

8

األحد
1442/7/23هـ

الخميس
1442/7/27هـ
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الخميس
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األحد
1442/8/29هـ

الخميس
1442/9/3هـ
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األحد
1442/9/6هـ

الخميس
1442/9/10هـ

األحد
1442/9/13هـ
الثالثاء
1442/10/6هـ
األحد
1442/10/11هـ

الخميس
1442/9/17هـ
الخميس
1442/10/8هـ
الخميس
1442/10/22هـ
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الدروس
مدخل الوحدة  -نص االنطالق :التنمية القرائية :رسالة أم -
الصنف اللغوي :المعرب والمبني من األسماء
الوظيفة النحوية( :الجر بحرف الجر)  -األسلوب اللغوي:
النهي  -لرسم اإلمالئي :رسم األسماء المبدوءة بالالم -رسم
األسماء المبدوءة بـ أل  -الرسم الكتابي :كتبة الواو بخط
الرقعة
التواصل اللغوي :إدارة ندوة مصغرة  -شفهي  -التواصل
الكتابي :كتابة رسائل إخوانية – كتابي  -نص االستماع:
البساطة  -نص الدعم :التنمية القرائية  -لمن تبتسم الحياة
نص الدعم  -التنمية القرائية :لمن تبتسم الحياة  -الصنف
اللغوي :الضمائر  -النص الشعري :الشمعة -النص اإلثرائي:
مجتمعان
تقويم ختامي
مدخل الوحدة  -نص االنطالق التنمية القرائية :ماء الشرب -
الصنف اللغوي :أسماء اإلشارة
الوظيفة النحوية( :الجر باإلضافة) -األسلوب اللغوي :الجملة
االسمية المثبتة -الرسم اإلمالئي :رسم الهمزة المتوسطة على
ألف  -الرسم اإلمالئي :عالمات الترقيم
الرسم الكتابي :كتابة الدال ،الذال بخط الرقعة  -التواصل
اللغوي :إلقاء خطبة  -شفهي -التواصل الكتابي :كتابة
رسائل إخوانية – كتابي  -نص االستماع :أماكن الراحة
نص الدعم  -التنمية القرائية :فيه شفاء -نص الشعري:
الرياضة  -النص اإلثرائي :ورد الطائف
تقويم ختامي
مدخل الوحدة -نص االنطالق التنمية القرائية :زراعة اللؤلؤ -
الصنف اللغوي :األسماء الموصولة -أنشطـــــــــــــــة
الوظيفة النحوية :رفع الفعل المضارع الصحيح ونصبه
وجزمه  -األسلوب اللغوي :الجملة الخبرية المثبتة الفعلية -
الرسم اإلمالئي :رسم الهمزة المتوسطة على واو -الرسم
اإلمالئي :عالمات االختصار
الرسم الكتابي :كتابة ب ،ت ،ث بخط الرقعة -التواصل
اللغوي :إجراء مقابلة  -شفهي -التواصل الكتابي :التلخيص -
نص االستماع :العمل ثروة
نص الدعم  -التنمية القرائية :لذة اإلبداع -النص الشعري:
من أغاني الرعاة -النص اإلثرائي :الحرف اليدوية في العالم
العربي
تقويم ختامي
مراجعة

االختبارات

مالحظات

العنوان :الوحدة الرابعة
الموضوع :الحياة االجتماعية












المادة :لغتي الخالدة
الصف :األول المتوسط (الفصل الدراسي الثاني)

الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
تكتسب قيم واتجاهات متصلة بمجال الحياة االجتماعية.
تكتسب رصيد معرفي ولغوي يؤهلها للتأصل الشفهي والكتابي حول مجال الحياة االجتماعية.
تفهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
تعرف المعرب والمبني وتمييزهما واستخدامها.
تعرف الضمائر وتمييزها واستخدامها.
تعرف الجر بحرف الجر وتمييزه واستخدامه.
تعرف أسلوب النهي وتمييزه واستخدامه.
ترسم حرف الواو بخط الرقعة رسما ً صحيحا ً.
تكتب رسائل إخوانية.
تستظهر عشرة أبيات.

األفكار الكبرى (األفهام
الباقية)

سيفهمن الطالبات أن:
الفكرة الكبرى:
(التصرفات والسلوكيات
االجتماعية منها اإليجابي
ومنها السلبي).
(األفهام الباقية):
 لالسم حالتين :المعرب
والمبني.
 النهي :طلب الكف عن
الفعل أو االمتناع عنه.
 الرسالة :فن مخاطبة
الغائب بواسطة الكتابة.

األسئلة األساسية














كيف تصبحين ناجحة في حياتك االجتماعية؟
اكتبي تعريفا ً ميسراً عن الحق والواجب.
ما هي واجبات األم نحو أسرتها؟
ماذا نسمي األسماء التي ال يتغير ضبط أخرها؟
عددي أنواع االسم.
عرفي أسلوب النهي.
اذكري الحروف الشمسية.
بيني صورتي الحرف (و) منفرداً ومتصالً بخط الرقعة.
اعقدي حلقة نقاش مع مجموعتك حول فوائد اإلنترنت في حياتنا المعاصرة.
اذكري أكثر عدد ممكن من وسائل االتصال بين المتباعدين مكانا ً.
متى يكون اإلنسان قادراً على التغلب على معوقات الوراثة والبيئة؟
ما أنواع الضمائر؟
ما أهمية العيد في حياة المجتمع المسلم؟

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستعرف الطالبة.....:
 رسالة أم.
 لمن تبتسم الحياة.
 مجتمعان.
 الشمعة.
 البساطة.









ستكون الطالبة قادرة على...
إكتساب قيم واتجاهات متصلة بمجال الحياة االجتماعية.
فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
تعريف المعرب والمبني وتمييزهما واستخدامها.
تعريف الضمائر وتمييزها واستخدامها.
تعريف الجر بحرف الجر وتمييزه واستخدامه.
تعريف أسلوب النهي وتمييزه واستخدامه.
رسم حرف الواو بخط الرقعة رسما ً صحيحا ً.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن الحياة االجتماعية تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن السلوكيات االجتماعية اإليجابية
وتأثيرها في حياة الناس والوطن.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (كيف تصبحين ناجحة في حياتك االجتماعية؟).
 أقدم األسئلة األساسية و أناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (الحياة االجتماعية).
 مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية
(المعرب والمبني والضمائر  -الجر بحرف الجر  -النهي  -رسم األسماء المبدوءة بالالم بعد (ال)
الشمسية  -كتابة الواو بخط الرقعة.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن الحياة االجتماعية ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة
جيدة ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح كيفية نجاح اإلنسان في أن يكون أكثر
فعالية في المجتمع.
 أقدم للطالبات عرض تقديمي عن المعرب والمبني من األسماء ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز
وانتباه ،ومن ثم يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح الفرق بين المعرب والمبني من
األسماء ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء
العرض.
 أكلف الطالبات بجمع صور ملونة توضح كيفية كتابة الواو بخط الرقعة ،تتعاون الطالبات فيما
بينهن من أجل صياغة مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت والصور
الملونة التي تدعم الفكرة في لوحة تعليمية جاذبة.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن فن الرسالة ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة
والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن مضمون الرسالة.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن البمسة في حياة الناس ،ثم أقوم
بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها :ما فائدة االبتسام في حياة الناس؟ ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما
بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة
ومبرراتها.
س ِج ٍد َو ُكلُوا
 أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية " يَا بَنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْ
س ِرفِينَ ( )31قُ ْل َمنْ َح َّر َم ِزينَةَ َّ
َّللاِ الَّتِي أَ ْخ َر َج لِ ِعبَا ِد ِه
َوا ْ
س ِرفُوا ۚ إِنَّهُ َال يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْ
ش َربُوا َو َال تُ ْ
َ
َّ
ً
ت
صة يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة ۗ َكذلِ َك نُفَ ِّ
ق ۚ قُ ْل ِه َي ِللَّ ِذينَ آ َمنُوا فِي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َخالِ َ
ص ُل ْاآليَا ِ
َوالطيِّبَا ِ
ت ِمنَ ال ِّر ْز ِ
لِقَ ْو ٍم يَ ْعلَ ُمونَ ( ،")32ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :حددي أسلوب النهي الوارد في
اآليتين ،يقمن الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل
النقاش.






يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن أهداف
شعر المناسبات ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم
الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح أهمية العيد في حياة المجتمع المسلم ،أكلف الطالبات
بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم بكتابة تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم و التي تخدم
الهدف التربوي المخطط له.
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن السلوكيات االجتماعية اإليجابية وتأثيرها في حياة الناس
والوطن ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :الحياة االجتماعية
الصف :األول المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن السلوكيات االجتماعية اإليجابية وتأثيرها في حياة الناس والوطن
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
ف الهدف:

مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :أن تتناولي السلوكيات االجتماعية اإليجابية وتأثيرها في حياة الناس والوطن.
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ والمتلقي.
ر الدور:
أنت باحثة مدققة.
لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي السلوكيات االجتماعية
اإليجابية وتأثيرها في حياة الناس والوطن على شكل بحث علمي دقيق.
وظيفتك :بيان السلوكيات االجتماعية اإليجابية وتأثيرها في حياة الناس والوطن.
و الجمهور :طالبات المدرسة أو المجتمع.
تحتاج إلى :توعية الجمهور بالسلوكيات االجتماعية اإليجابية وتأثيرها في حياة الناس
والوطن.
ق الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة
التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث
تمتعين القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض:
 بحث علمي توضحين فيه السلوكيات االجتماعية اإليجابية وتأثيرها في حياة الناس
والوطن.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية متعددة
ذكرت بعض
عناصر البحث
وافتقدت إلى
الربط الجيد
بين عناصره

عناصر البحث

األسلوب

المحتوى

اختارت
األسلوب
السطحي
والغير علمي
في كتابة
البحث
تناولت
الموضوع من
جانب واحد
وأغفلت بقية
الجوانب

نام 2
ٍ

كفء 3

متميز 4

استخدمت لغة
استخدمت لغة استخدمت لغة
فصيحة خالية من
صحيحة
شابتها بعض
األخطاء النحوية
خالية من
األلفاظ العامية
العامية
– أخطاء
إمالئية قليلة
ذكرت جميع
ذكرت جميع
ذكرت أغلب
عناصر البحث
عناصر
عناصر البحث
ً
رابطا بين جميع
البحث ولم
ولم يكن الربط
العناصر بنفس
يكن الربط
بين عناصره
القوة
بين عناصره
على درجة
على درجة
واحدة من
واحدة من
القوة
القوة
اختارت األسلوب
اختارت
اختارت
العلمي المدقق
األسلوب
األسلوب
والمشوق في
العلمي في
السطحي في
كتابة البحث
كتابة البحث
كتابة البحث
وابتعدت عن
وابتعدت عن
مع قدر من
الغموض
السطحية
التدقيق
تناولت الموضوع
تناولت
تناولت
الموضوع من الموضوع من من جميع الجوانب
بشكل دقيق
جميع
جميع الجوانب
ومنضبط مع
وأغفلت جانب الجوانب مع
تضمين البحث
إهمال
واحد
لكافة التفاصيل
تفاصيل
المطلوبة والمهمة
حيوية
ودقيقة

األخوة المعلمين والمعلمات

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة َّ
ال ّ
َّللاِ َوبَ َر َكاتُهُ
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  +وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد
النشط الجديد  +بطافات تخطيط 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 الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

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

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

