تحضير مادة

لغتي
الصف الثاني
التعليم المستمر

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:معلمة المادة
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.

• تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في النهوض
بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
• يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
• تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
• إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
• توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
• تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف العامة لمادة لغتي
•
•
•
•
•
•

•
•
•

تهيئة الدارسات وإعدادهم ذهنيا وعمليا لتقبل تعلم لغتي .
تنمية القدرات اللغوية لدي الدارسات و إكسابهم السرعة وإجادة األداء وتعويدهم على القراءة
الصحيحة الخالية من األخطاء .
مساعدة الدارسات على تعلم المواد الدراسية األخرى .
تنمية مهارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير لدى الدارسات .
تدريب الدارسات على التحدث بجرأة وثقة أمام اآلخرين من خالل إلقاء األناشيد .
تنمية قدرة الدارسات على الحوار واالتصال باآلخرين .
تتكون لدي الدارسات القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية .
ارتقاء مستوى التعبير (الشفهي) وتنميته بأسلوب صحيح .
أن تحب الدارس لغتها (لغة القرآن) وتتعرف على مواطن الجمال فيها .

توزيع منهج مادة (لغتي)
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني التعليم المستمر )
الدروس

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

من معالم بالدي  -يا بالدي

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

مدينة الرياض  -شواطئ من بالدي

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

مصايفنا  -شبكة المعلومات

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

أجهزة االتصاالت الحديثة  -الهاتف الجوال
األقمار الصناعية  -الحطاب والنجار والصياد

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

نشيد العمال  -العمل عبادة

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

أبو الكيمياء جابر  -بن حيان

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

أمير األطباء  -أبو بكر الرازي

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

صديق الحاسوب
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

ما أجمل العمل  -عامل النظافة
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

مخترع عربي أحمد بن موسى  -بالعلم يأمر ديننا
أسد البحر ابن ماجد
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

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

من

إلى

مالحظات

المادة  :لغتي
األسبوع اليوم

الفصل الدراسي األول

الصف :الثاني تعليم الكبيرات
التاريخ

الفصل

األحد
14 / /هـ

( المكون )
موضوع الدرس

أنشطة
التهيئة

االثنين
الثالثاء

نص
االستماع (من
14 / /هـ

معالم بالدي )

•

•
•

االستماع للنص جيدا
التفكير في النص
المسموع لمحاولة فهمه
اإلجابة الصحيحة على
اسئلة النص
التفريق بين األصوات
المختلفة
التدريب على حسن
االستماع

•

التدريب على قراءة
النشيد قراءة معبرة  -10القراءة
( )
بعد سماعه
توضيح معني
-11الفهم ( )
النشيد
حفظ النشيد
محاكة النشيد
للتدريب على
األناشيد

•
•

•
•

14 / /هـ
•

النشيد يا
بالدي

الخميس

14 / /هـ

المهارة

قراءة الطالب لمشاط
الوحدة بإدراك واع بم
يرقي بمستواه لغويا
تزويد الطالب بمعلومات
جديدة من نشاطات
الوحدة
للرسوم والرموز
والصور في النشاطات
والحديث

•

األربعاء

........................................

14 / /هـ

األهداف

•
•

-1الترتيب(

الوسيلة

الوحدة  :من ربوع بالدي
إستراتيجية التدريس

حل ورقة العمل

)

-2تحديد الهدف
( )
-3االتصال ( )

السبورة

-4اإللقاء ( )

ألقالم الملونة

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

آداه التقويم

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت

شرائح الباوربوينت

ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
السَلمُُعليكمُُ اورحمةُ هُ

(

التعلم التعاوني ( )
االستكشاف ( )

واالستقصاء
تمثيل األدوار
القصة

الكتاب المدرسي

( )

حل تدريبات الكتاب
المدرسي

(
(
)

أرى
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

( )
( )
( )

(

حل ورقة العمل

يرسُمؤسسةُالتحاضيُالحديثة
ر
www.mta.sa
اسُاألولُُ1443هـُ
ر
أنُتقدمُلكمُجميعُماُيخصُموادُتعليمُالكبياتُللفصلُالدر ي
تحضي  +توزيـ ــعُ +أهدافُ
رُ
أنواعُالتحاضيُ
ر
ر
ُباالسياتيجياتُُ+الطريقةُالعرضيةُُ+التعلمُالنشطُالجديدُُ+المرسد
تحضي
ر

المرفقاتُ
أوراقُعملُلكلُدرس
+
ر
ونُ
الكتابُااللكي ي
+
س
عروضُبورُبوينتُلكلُدر ُ
+
رشحُفيديوُلكلُالدروس

التوصيلُللرياضُوالخرجُمجاناُ
ر
ُمدنُالمملكةُعيُالفيدكسُ(ُالمستعجلُُ24ساعة ُ)
التوصيلُلباق
ر
ي
لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالم:
يمكنكمُكذالكُتسجيلُالطلبُ
ً
ر
إلكيونياُعنُطريقُالرابطُ
www.mta.sa/c
كذلكُيمكنناُالتوصيلُعنُااليميلُاوُالفيدكسُلجميعُمدنُالمملك ُة
سُديُ_ُطباعةُملونةُ_ُطباعةُعادي ُة)
حسبُطلبكم ( ي
ايميلُالمبيعاتُ
T@mta.sa
عىلُسُديُ 20ريال
سعرُالمادةُ
ي
سعرُالمادةُعنُطريقُااليميلُ 20ريالُ
معُالسُديُطباعةُعاديةُ 30ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
معُالسُديُطباعةُملونةُ 60ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
لمنُهمُخارجُمدينةُالرياضُيضافُقيمةُاالرساليةُُ50ريالُللفيدكسُ(منُُ48ساعةُاىلُُ72ساعة)
وهناُأرقامُحساباتُالمؤسسةُللمعلمي
ر ُ

–———————————————————
ُالواتسُأوُالهاتفُعىلُأرقام
تواصلُمعناُعي
ر
ي
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حساباتُبنوكُبإسمُ“مؤسسةُالتحاضيُالحديثة”
ر
====================
اجحُ
مرصفُالر ي
233608010954856
ن)
(ايُبا ُ
SA5780000233608010954856
====================

حساباتُبنوكُبإسمُ“سعدُعبدالرحمنُالعتيب”
ر يُ
====================
البنكُاألهىلُ
ي
21065828000106
ن)
(ايُبا ُ
SA0610000021065828000106
______________________________
بنكُالرياضُ
2052558759940
ن)
(ايُبا ُ
SA3520000002052558759940
______________________________
البنكُالسعوديُالفرنسُ
ي
K2213000185
ن)
(ايُبا ُ
SA82550000000K2213000185

______________________________
بنكُالبالد
900127883010006
ن)
(ايُبا ُ
SA4715000900127883010006
______________________________
البنكُالسعوديُلإلستثمار
0101001926001
ن)
(ايُبا ُ
SA6065000000101001926001
______________________________
بنكُالجزيرة
030680161166001
ن)
(ايُبا ُ
SA6760100030680161166001
______________________________

بنكُاالنماءُ
68202882885000
ن)
(ايُبا ُ
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

