المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة
 . 1تعهد تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في
قلبها .
 . 2تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة
 . 3و المبادئ األساسية للثقافة والعلوم .
 . 4تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
 . 5تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
 . 6تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل المسؤولية .
 . 7تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها .
 . 8حفز همة الطالبة ال ستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي ينتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 . 9تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها ومجتمعها .
تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب اله دامة و المبادئ الدخيلة.
.10
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة .
.11

األهداف الخاصة للمادة

أهداف الوحدة األولى












اكتساب اتجاهات وقيم إسالمية.
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهل للتواصل الشفهي والكتابي في مجال القيم اإلسالمية.
فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
تعرف األسماء من حيث التنكير و التعريف و التذكير و التأنيث و تمييزها و استخدامها
تعرف أحوال المبتدأ و الخبر .
معرفة أسلوب األمر و تمييزه و استخدامها .
معرفة همزة الوصل و تمييزها .
معرفة أساسيات خط الرقعة و أنواع الوصالت .
المحاورة و ال مشاركة في إبداء الرأي بجرأة و طالقة وفق األسس الصحية لذلك .
كتابة نهاية مغايرة لقصة سمعتها أو قرأتها .
استظهار خمس آيات من القرآن الكريم و عشرة أبيات شعرية .

أهداف الوحدة الثانية





اكتساب اتجاهات وقيم إسالمية وتمثيلها في سلوكياتي و تعامالتي .
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهل للتواصل الشفهي والكتابي في مجال األعالم .
فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
معرفة المفرد و المثنى والجمع و تمييزهما و استخدامهما .








معرفة األفعال الناسخة واستخدامها .
امتالك مهارة الحوار .
معرفة همزة القطع و تمييزها و كتابتها في مواضعها .
رسم بعض الحروف القائمة بخط الرقعة
معرفة أسلوب االستفهام و تمييزه و استخدامه .
استظهار خمسة أسطر من الحديث الشريف و عشرة أبيات شعرية .

أهداف الوحدة الثالثة












اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال الوطن .
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهل للتواصل الشفهي والكتابي حول مجال الوطن .
فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
معرفة الجمع السالم بنوعيه ،وجمع التكسير و تمييزها و استخدامها .
معرفة معاني الحروف الناسخة و أحوال اسمها و خبرها .
معرفة أسلوب النداء و تمييزه و استخدامه .
تمييز ال تاء المربوطة من التاء المفتوحة .
رسم حرفي الراء و الزاي بخط الرقعة رسما صحيحا .
بناء خطبة وطنية و فق األسس الصحيحة لذلك و إلقاؤها .
معرفة االستبانات و تمييزها و تعبئتها .
استظهار خمسة أسطر من النثر العربي و عشرة أبيات شعرية .

توزيع منهج مادة ( لغتي )
األسبوع

التاريخ

للصف ( األول المتوسط)
الدروس

1

االحد  1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد  1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد  1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

التنمية القرائية  -الصنف اللغوي :جمع التكسير  -الوظيفة النحوية :الحروف الناسخة.

5

االحد  1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الرسم اإلمالئي :رسم التاء المفتوحة والتاء المربوطة  -النص الشعري :من أجل عينيك يا وطني.

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد  1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

النص اإلثرائي :الدرعية  -مدخل الوحدة  -نص االنطالق :رسالة أم

7

االحد  1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

التنمية القرائية  -الصنف اللغوي :المعرب والمبني من األسماء  -الوظيفة النحوية :الجر بحرف الجر.

8

االحد  1443/6/27هـ

الثالثاء  1443/6/29هـ

األسلوب اللغوي :النهي  -الرسم اإلمالئي :أ  -رسم األسماء المبدوءة بالالم بعد دخول (ال) الشمسية
عليها

9

االحد  1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

ب  -رسم األسماء المبدوءة بـ (ال) بعد دخول الباء والفاء والكاف والالم المكسورة عليها  -الرسم
الكتابي :كتابة الواو بخط الرقعة  -التواصل الشفهي :إدارة ندوة مصغرة  -التواصل الكتابي :كتابة
رسائل شخصية

10

االحد  1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

نص االستماع :البساطة  -نص الدعم :لمن تبتسم الحياة  -التنمية القرائية  -الصنف اللغوي :الضمائر

11

االحد  1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد  1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد  1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

مدخل الوحدة  -نص االنطالق :األفعال تسبق األقوال  -التنمية القرائية  -الصنف اللغوي :الجمع ا لسالم
(المذكر والمؤنث) وملحقاته.
األسلوب اللغوي :النداء  -الرسم الكتابي :رسم حرفي (الراء والزاي) بخطى الرقعة  -التواصل الشفهي:
إلقاء خطبة وطنية  -التواصل الكتابي :تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية.
نص االستماع :فَرسان الجزيرة الحالمة  -نص الدعم :بئر الدمام

االحد اجازة مطولة

األربعاء والخميس إجازة مطوله

النص الشعري :الشمعة  -النص اإلثرائي مجتمعان  -نموذج اختبار

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
داية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
 1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني  1443/06/13هـ 2022/01/16-م
 1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

األحد

اليـوم
األول متوسط
لغتي
المادة
التاريخ
مدخل الوحدة :الوطن
موضوع الدرس
الحصة
ما واجبنا تجاه الوطن؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أوالً  - 1أمأل بطاقة التعريف الشخصية التالية:
ذكر أنثى
الجنس:
االسم
األول:
في بداية الدرس أشرح األفكار العامة التي
 / /هـ  / /م
تاريخ
يشتمل عليها ال درس ،ثُم أطلب من الطالبات أن
الميالد:
يتأملن بطاقة التعريف بالكتاب المدرسي جيداً ،ثُم
أن تمأل الطالبة بطاقة التعريف
مكان الدولة :المنطقة :المدينة/القرية :أطلب من كل طالبة داخل الصف أن تكمل البيانات
املئي بطاقة التعريف التالية.
التالية.
الميالد:
الناقصة ببطاقة التعريف.
أجيبي عن األسئلة التالية.
أن تجيب الطالبة عن األسئلة
 - 2في أي عنصر من عناصر البطاقة أشترك مع أترك الطالبات لمدة دقيقة يتأملن الصور جيداً ،ثُم
أكملي الفراغات الموضحة
التالية.
أطلب منهن أن يجيبن عن األسئلة الموضحة بعد
مجموعتي؟
أفراد
أغلب
بالصور.
أن تكمل الطالبة الفراغات
ان أقوم بقراءة األسئلة وشرح مضمونها
لي؟
هذا
يعني
ماذا
3
اكتبي رقم الصورة في المكان
الموضحة بالصور.
للطالبات.
ً
مناطق
أسماء
إكمال
في
ي
بجوار
من
أشارك
:
ا
ثاني
المناسب.
أن تكتب الطالبة رقم الصورة في
أشرح الصور والتعليق على كل صورة منها
بالدي في المستطيالت الفارغة:
المكان المناسب.
ووصفها للطالبات ،ثُم أقوم بإجراء مسابقة
ترفيهية معهن على نظام المجموعات حيث أطلب
ثالثا ً:أكتب رقم الصورة في المكان المناسب:
من كل مجموعة أن تكمل الفراغات المبينة بكل
مكة المكرمة 2الرياض 1جدة 4تبوك 5الطائف7
صورة.
المدينة 6أيها  3القصيم8
رابعاً :أسمي أبرز معلم في مدينتي /قريتي:
الواجب

حل أسئلة الكتاب

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا َوبَ َر َكاتُهُ
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم 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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
( من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  40لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  70لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  140لاير
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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان

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

