اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة االبتدائية
 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

 تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس حب
وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف العامة لمادة لغتي

















صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة.
تعويد التالميذ 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 التالميذ القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث ينطق الكلمات نطقا صحيحا ويؤدي المعاني أداء حسنا.
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية.
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث يستطيع 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 تحتاج 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 .
يتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين.
تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.
يتمكن من التعبير عن أفكاره وأحاسيسه.
يكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين.
يستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا.
تتكون لديه القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية.
ينمي قدرته على التفكير المنظم في حديثه وكتابته.
يوظف ثروته اللفظية في موضوعات التعبير.
يستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين.
يميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية والشفهية.
يكتسب القدرة على فن اإللقاء.
تطبق ما تعلمته من القواعد النحوية واإلمالئية في التعبير.

توزيع منهج مادة (لغتي)

الدروس

مالحظات

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول

األسبوع

التاريخ

للصف (الثاني ابتدائي)

من

إلى

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

التهيئة واالستعداد

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

نشاطات التهيئة  -نص االستماع

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

النشيد :جدتي

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

الدرس الثاني :عذرا يا جدي

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

التقويم التجميعي ()1

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

نشاطات التهيئة – نص االستماع

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

التقويم التجميعي ()2

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

مراجعة وتقييم

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

الدرس األول :صلة الرحم
الأربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

النشيد :الجار والصديق
الاحد والاثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

الدرس األول :الصديقان
الدرس الثاني :الجار الصغير
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

الصف

الثاني ابتدائي

الدرس
ملخص الوحدة

المــــادة

لغتي

األحد

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

أقاربي
نصوص الوحدة إلى البر – جدتي – صلة الرحم -عذرا يا جدي )-الدروس اللغوية والتواصل
اللغوي ( ال الشمسية والقمرية – التنوين توكيد الجملة بـ(إن ) – تذكير الفعل وتأنيثه تبعا للفاعل-
أنواع الكلمة – اسم – فعل – حرف )

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
 )1تكتسب اتجاهات وقيم إسالمية حول صلة األقارب وبر الوالدين  )2 .تتذكر أحداثا وشخصيات سمعها .
 )3تجيب عن أسئلة تذكيرية فيما استمع إليه  )4 .تجيب عن أسئلة موظفا جذر السؤال  )5 .تبدي رأيها وتناقش في موضوع يناسب
سنها في جملتين  )6 .ترتب الكلمات والجمل في ضوء ما تعلمته من أساليب )7.تقرأ كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية درستها مثل (ال
) الشمسية والقمرية والتاء المربوطة – المدود  -التضعيف – همزة الوصل  )8.تستظهر ستة أبيات من الشعر  )9 .تقرأ نصا مشكال
عدد كلماته ( )80-70كلمة  )10 .تكتشف داللة الكلمة من حيث الترادف والتضاد  ) 11.تقرأ اناشيد قصيرة كلماتها من حصيلتها اللغوية
 )12 .تجيب على أسئلة تذكيرية تبدأ بـ ( من – أين – كيف – لماذا – كم )  ) 13 .تستنتج مما تقرأ ما يدل على مشاعر وردت في النص .
 )14 .تحل الحرف محله الصواب من السطر وتمنحه مساحته المناسبة )15 .ترسم كلمات مضبوطة بالشكل  )16 .تنسخ جمال في حدود
( )6-4كلمات مشكلة  )17.تكتب من ذاكرته البعيدة جمال مكتملة المعنى  )18 .ترتب كلمات بسيطة لبناء جملة مفيدة  )19 .تفرق بين ال
الشمسية والقمرية  )20 .تتعرف ظاهرة التنوين في حاالتها المختلفة  ) 21 .تؤكد الجملة االسمية بـ إن  )22.تذكر الفعل ويؤنثه تبعا
للفاعل ويتعرف أنواع الكلمة .

الفكرة الكبرى:
من قيمنا العظيمة صلة األقارب وبر الوالدين .
ستفهم المتعلمات أن :
 صلة الرحم وبر الوالدين من قيمنا العظيمة التي تزيد بزيادة الرصيد المعرفيواللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية .

-

تعديل المفاهيم الخاطئة مثل الخلط ال الشمسية والقمرية أنواع التنوين
والفعل المذكر والمؤنث مع الفاعل وأنواع الكلمة وضعف القراءة
واالستظهار والخجل والتلعثم في الحوار الشفهي وضعف الخط .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س
س

ماذا تالحظ من خالل الصور ص 20وص21؟
ما المقصود بالرحم ؟
أضع فعال مناسبا مكان النقط  .يزور الوالد
األقارب........األم األقارب
كيف نميز ال الشمسية وال القمرية ؟
أبين نوع الكلمة فيما يلي )الوالد – يساعد – في ) ؟
أنون هذه الكلمة بتنوين الفتح والضم والكسر (
حديقة ).

ستعرف المتعلمات :






اتجاهات وقيم تتصل بمجال صلة األقارب وبر
الوالدين
رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل الشفهي
والكتابي في مجال صلة األقارب وبر الوالدين.
نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة .
ال الشمسية والقمرية – التنوين – التوكيد بإن –
تذكير الفعل وتأنيثه  -أنواع الكلمة .
رسم كلمات وجمل مشكلة .

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال صلة الرحم وبر
الوالدين .
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهله للتواصل
الشفهي والكتابي في مجال صلة الرحم وبر
الوالدين .
قراءة نصوص الوحدة واإلجابة على أنشطتها.
التفريق بين ال الشمسية وأنواع الكلمة .
معرفة رسم كلمات وحروف وجمل بخط جميل.
تذكير الفعل وتأنيثه تبعا للفاعل .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

كتابة قصة قصيرة
يراعى فيها
المهارات اللغوية
التي درست .
إنجاز مشروع
اإلحسان للقارب
بتعبئة خريطة
ذهنية تجمع صور
اإلحسان لهم .
عمل ملصق صور
جميلة للتعامل مع
الوالدين.

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

أدلة أخرى

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

الخطوة : 3

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية
والتعليق ثم عرض صور ونشاطات المدخل بمبدأ االستكشاف ومناقشة
الطالبات فيها وتعزيز ذلك ببعض اآليات واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم
التي تدعم التعامل مع األسرة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس
المناسبة وهي كالتالي :

التهيئة( أنشطة منوعة ) تنفيذ األنشطة من خالل الحوار والمناقشة بين
المجموعات.
نص االستماع ( إلى البر) بهذه الخطوات ( -1التهيئة -2.تقديم النص
صوتيا من المعلمة أو التسجيل  -3.استثمار النص بتنفيذ النشاطات 4 .
تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص يعده المعلمة .
النشيد  ( :جدتي)  -استماع النص ومحاكاة الطالبات – نشاطات .
النصوص القرائية ( صلة الرحم -عذرا ياجاري -أمي مريضة )ويتم
عن طريق ( قراءة جهرية معبرة – فهم وتحليل د – وصف األفكار – تنفيذ
األنشطة )

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

األصناف اللغوية ( تذكير الفعل وتأنيثه -أنواع الكلمة) وتتم بهذه الطريقة
( نشاط تمهيدي -عرض األمثلة – مالحظة األمثلة ومناقشة – الربط
بالخبرات السابقة – تغذية راجعة من المعلمة – تنفيذ النشاطات)
األسلوب اللغوي (توكيد الجملة بإن -أسلوب الدعاء ) -بهذه الطريقة (
 -1التمهيد  -2.قراءة األمثلة المختارة  -3.ترديد الطالبات لألمثلة
4.التعرف على داللة األسلوب – تنفيذ النشاطات )
الظاهرة الصوتية ( :ال الشمسية والقمرية  -التنوين) ويتم بهذه الطريقة (

الخرائط

تمهيد – مالحظة باالستقصاء – تحليل إمالئي – استنتاج.

الذهنية

توزيع أوراق العمل واالبرشورات الموضحة للتركيب اللغوية.
 قي نهاية الوحدة عمل ملصق صور بعنوان ( صلة األقارب وبر الوالدين )
بعنوان التعامل مع اآلخرين لكل مجموعة مختلفة عن األخرى  .مسابقة في
كتابة قصة يراعى فيها الدروس اللغوية .

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد

وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

اسم الوحدة

أقاربي

مهمتك :

الصف

الثاني ابتدائي

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

هـ

الهدف

د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية

ع

معايير
ومحكات
النجاح

أنت  :كاتب .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

المهمة األدائية :

المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق
الفائدة والمتعة للقارئ .

ا

تتمثل مهمتك في :
 -1كتابة قصة يراعى فيها ما درس بالوحدة .
 -2عمل مطوية عن صلة األقارب وبر الوالدين
تشمل :
مقتطفات أعجبتني من نصوص
الوحدة حول صلة األقارب وبر
الوالدين.
خريطة ذهنية عن الظواهر الصوتية
مثل التنوين.
نماذج لخطوط لطالبات الفصل .
القرآن الكريم والسنة المطهرة
يحثان على صلة األقارب وبر
الوالدين .
جمل ذهبية في صلة األقارب وبر الوالدين.

صور رائعة لألخالق والفضائل في صلة األقارب وبر الوالدين .

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

اليوم

التاريخ

 مدخل الوحدة .أنشطة مختلفة

14 / /هـ

 نص االستماع ( إلى البر )

14 / /هـ

 النشيد ( جدتي )

14 / /هـ

 نصوص الوحدة

14 / /هـ

( صلة الرحم )

14 / /هـ

 ( عذرا يا جدي )

14 / /هـ

 األصناف اللغوية( تذكير الفعل
وتأنيثه – أنواع الكلمة )

14 / /هـ

 األساليب اللغوية ( توكيد الفعل بإن
– أسلوب الدعاء

14 / /هـ

 الظاهرة الصوتية :

14 / /هـ

( ال ) الشمسية والقمرية

14 / /هـ

 التنوين

14 / /هـ

خاتمة الوحدة ( عمل ملصق – كتابة قصة)

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللا اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى للفصل الدراسي األول  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس  +نموذج الجوف  +وحدات مشروع الملك عبدّللا  +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

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

تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0555107025

0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

”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 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

