مادة لــغتي

الصف الثاني االبتدائي

عِنْد عَوْدَة فواز ونورة من الْمَدْرَسَة
بِصُحْبَة أبيهما ،اسْ َتمَعوا إلى مذيع يَقْرَأ
عةِ قَوْلَ الرسول”صَلََّى الَلَ
فِي اْلْذَا َ
عَلَيْه َوسَلََّم( :مَن كَان يُ ْؤمِن بِالَلََّْ وَالْيَوْم
حمَه) .رواه البخاري.
اآلخِر فَلْيَصِل رَ ِ

تحضير التعلم الرقمي

لغتي ـ الصف الثاني
االبتدائي

نوع الدرس

اليوم

االهداف

األربعاء

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

أن تقرأ التلميذة الحروف بحركاتها
أن تقرأ التلميذة الكلمات قراءة صحيحة
أن تمأل التلميذة الفراغات بالحروف والكلمات بما هو مناسب
أن تكمل التلميذة الكلمة بالحرف المناسب
أن تقرأ التلميذة الكلمة بعد إكمال الحرف الناقص

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

اقرئي الحروف بحركاتها
اقرئي الكلمات قراءة صحيحة
املئي الفراغات بالحروف والكلمات بما هو مناسب
أكملي الكلمة بالحرف المناسب
اقرئي الكلمة بعد إكمال الحرف الناقص

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى
..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باالقرئين ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين
الثالثاء

موضوع الدرس

(أنشطة التهيئة واالستعداد)

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

أقاربي

مالحظات

توقيع المعلمة/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
ليوم

التاريخ

التمهيد

أسبوع واحد

الزمن المتوقع للوحدة

التهيئة واالستعداد

الصف

المكون (المحتوى)

الهدف

• أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا

• أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة
( أنشطة التهيئة )
ص7

• أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف والكلمات مبا هو
مناسب

• أن تكمل الطالبة الكلمة ابحلرف املناسب
•

• أن ترسم الطالبة خطا حتت الكلمات اليت هبا اتء مفتوحة
ص 10-9 -8

الحصة
إستراتيجية التدريس

✓ من أنا  +الكرسي

المعينات التعليمية

⃝

الساخن  +القصة

⃝

√
√
√
√
√

أخرى ...................:

⃝

⃝
⃝

⃝

أداء التقويم

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى.......

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

أن تقرأ الطالبة الكلمة بعد إكمال احلرف الناقص

• أن تقرأ الطالبة العبارة قراءة صحيحة
أنشطة التهيئة

األسبوع

• أن ترسم الطالبة خطني حتت الكلمات اليت هبا اتء مربوطة
• أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا

• أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة

• أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف والكلمات مبا هو مناسب

✓ إستراتيجية العمل
الجماعي +
األلعاب واإللغاز +
خرائط المفاهيم
أخرى ...................:
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

⃝

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى.......

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

• أن حتلل الطالبة الكلمات إىل مقاطع وحروف
• أن تكمل الطالبة الكلمات بتاء مناسبة
أنشطة التهيئة
ص 12-11 -10

• أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا

• أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة

• أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف والكلمات مبا هو مناسب

• أن حتلل الطالبة الكلمات إىل مقاطع وحروف

✓ من أنا  +الكرسي
الساخن  +القصة
أخرى ...................:
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........
⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

المادة  /لغتي ثاني ابتدائي
أنشطة التهيئة
ص 13 -12

الفصل الدراسي األول

• أن تكون الطالبة اسم الصورة من احلروف املعطاة
• أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا

• أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة

• أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف والكلمات مبا هو مناسب
• أن ترتب الطالبة الكلمات لتكوين مجال مفيدة
• أن تكتب الطالبة الكلمات يف الفراغ
أنشطة التهيئة
ص14

• أن تدخل الطالبة ال على الكلمات املعطاة

• أن متيز الطالبة ال الشمسية من القمرية يف الكلمات
•
• أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة

✓ فكر,زاوج,شارك +
البطاقات المروحية
 +مسرح العرائس
⃝

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

✓ الرؤوس المرقمة +
لعب األدوار  +فرز
المفاهيم

⃝

⃝

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

⃝

⃝

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

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

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................

⃝

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

• أن ترسم الطالبة دائرة حول الكلمات املنونة
• أن تركب الطالبة من املقاطع واحلروف كلمات
أنشطة التهيئة
ص 15

• أن تكتب الطالبة الكلمات يف الفراغ

• أن متيز الطالبة بني حرف املد واحلرف املمدود
• أن تقرأ الطالبة اآلية الكرمية بصوت واضح

• أن تقدر الطالبة أمهية العلم

معلمة المادة :أ......................................................... /

✓ الرؤوس المرقمة +
لعب األدوار  +فرز
المفاهيم
أخرى ...................:

المشرفة التربوية  :أ................................................/

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........
⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

مديرة المدرسة  :أ....................................................../

الطريقة البنائية – فواز الحربي
(أنشطة التهيئةواالستعداد)

المادة

ص7

المكتسبات والمفردات

الصف

الثاني

الجديدة

أساليب وطرق التدريس

○

موضوع الدرس

○

لغتي

اليوم

حل أنشطة حول ما سبق دراسته يف الصف األول

○

○

التاريخ
الحصة

○

○

○

التمهيد

األهداف السلوكية

مستوى الهدف

المحتوى وعرض الدرس

تقويم الهدف

إجراءات التعليم والتعلم

أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا

تطبيق

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة اقرئي احلروف حبركاهتا

أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة

تطبيق

❖ أبدأ بعرض أنشطة التهيئة الواردة يف الكتاب أمام اقرئي الكلمات قراءة

أن متأل الطالبة الفراغات ابحلروف

تطبيق

❖ أطلب مالحظة اجلدول يف النشاط رقم (  ) 1مث أطلب

األنشطة واإلجراءات التالية :

الطالبات من خالل وسائل العرض امليسرة

من الطالبات قراءة احلرف حبركته مث قراءة الكلمة أسفل

والكلمات مبا هو مناسب

كل حرف

أن تكمل الطالبة الكلمة ابحلرف املناسب

تركيب

أن تقرأ الطالبة الكلمة بعد إكمال احلرف

تطبيق

صحيحة

املئي الفراغات ابحلروف

❖ يشاركن الطالبات يف نطق وكتابة ابقي كلمات وأحرف والكلمات مبا هو مناسب
اجلدول ينفس الطريقة

❖ أعرض النشاط رقم (  ) 2مث أطلب من الطالبات أكملي الكلمة ابحلرف
مالحظة الصورة مث إكمال الكلمة أسفلها ابحلرف

الناقص

الناقص

❖ أنتقل لباقي الصور وأطلب من الطالبات إكمال
احلرف الناقص بنفس الطريقة

املناسب

اقرئي الكلمة بعد إكمال

❖ أراعي مشاركة اجلميع يف أنشطة التهيئة للتعرف على احلرف الناقص
مستوايت الطالبات

التقويم الختامي

متابعة حل انشطة الكتاب

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

يى
أقارب ى

العنوان

قىالتيىجيبىعلىىاملسلمىأنىيتحلىىبهاى ى؟ ى
ماىاألخال ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تتدرب على القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه واستثمارها.
❖ تكتسب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور " أقاربي ".
❖ تقرأ نصا مشكوال عدد كلماته من (  ) 80 – 70كلمة .
❖ تجيب عن أسئلة تذكرية تبدأ بـ ( من  ،أين  ،كيف  ،لماذا  ،كم ) .
❖ ترسم كلمات مضبوطة بالشكل .
❖ تكتب من ذاكرتها البعيدة والقريبة كلمات تحوي ( ال ) الشمسية والقمرية .
❖ تتعرف على ظاهرة التنوين في حاالتها المختلفة .
❖ تؤكد الجملة االسمية بـ ( إن ) .
❖ تستخدم أسلوب الدعاء .
❖ تذكر الفعل وتؤنثه تبعا للفاعل .
❖ تتعرف أنواع الكلمة ( اسم  ،فعل  ،حرف ) .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :أهمية بر الوالدين وصلة األقارب .
ستفهم المتعلمات أن :
❖ قراءة نصـو الوحـدة ( صـلة الـرحم  ،عـذرا يـا السؤال األول  :ما فضل بر الوالدين ؟
جدي ) .
السؤال الثاني  :أذكر أنواع الكلمة .
❖ ظاهرة التنوين في حاالتها المختلفة .
❖ توكيد الجملة االسمية بـ ( إن ) .
السؤال الثالث  :ما فوائد صلة األقارب ؟
❖ أسلوب الدعاء .
❖ تذكير الفعل وتأنيثه تبعا للفاعل .
❖ أنواع الكلمة .
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•

قراءة نصو الوحدة (صلة الرحم  ،عذرا يا جدي).
ظاهرة التنوين في حاالتها المختلفة .
توكيد الجملة االسمية بـ ( إن ) .
أسلوب الدعاء .
تذكير الفعل وتأنيثه تبعا للفاعل .
أنواع الكلمة .








ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

قراءة نصو الوحدة ( صلة الرحم  ،عذرا يا جدي ) .
معرفة ظاهرة التنوين في حاالتها المختلفة .
بيان توكيد الجملة االسمية بـ ( إن ) .
ذكر أسلوب الدعاء .
معرفة تذكير الفعل وتأنيثه تبعا للفاعل .
ذكر أنواع الكلمة .

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية
– تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصو .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن بر الوالدين .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح صلة األقارب .
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 :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مـدخل وتمهيـد إلرـارة انتبـاه الطالبـات بعـر صـور لبــر الوالـدين رـم عـر صـور ونشـاطات المـدخل بمبــدأ
االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها وتعزيز ذلك ببعض اآليات واألحاديث عن مكارم األخالق .
إبراز األفكار واأل فهام الباقية للوحدة بتقـديم األسـئلة األساسـية مـع مناقشـة المهمـات األدائيـة التـي تعمـل علـى
تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو
األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
مدخل الوحدة  ( :أعبر شفهيا بجملة مفيدة عن كل صورة وأبين رأيي في السلوك الوارد فيهـا – أمـ الفراغـات
بالحروف حسب األرقام رم أكتب الكلمة  ،أكتب اسمي في الدائرة رم أصلها بأقاربي  ،أالحظ صور الجـد رـم أكتـب
الكلمة ) تقسيم الطالبات لعدة مجموعات  ،تنفيذ وعر الصور من الكتاب المدرسي ومتابعة تعبير المجموعات
حول هذه الصور .
نص االستماع  ( :أالحظ وأستنتج  ،أستمع وأجيب ) السماع إلى نص االستماع من المسـجل أو مـن المعلمـة رـم
اإلجابة عن أنشطة النص .
النشيد  :أنشد ( جدتي )  -استماع النص من شريط أو من المعلمة ومحاكاة الطالبات .
الدرس األول ( صلة الرحم )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات .
أنشــطة الــدرس األول  :الفهــم واالســتيعاب ( أجيــب  ،أنمــي ل،تــي )  ،األداء القرائــي ( أقــرأ وأالحــظ  ،أحلــل ) ،
التراكيب الل،وية ( أستخرج من النص  ،أكتب  ،أستخدم  ،أحول )  ،الخط  ،التعبيـر ( أعبـر )  ،تشـارك الطالبـات
في حل أنشطة الدرس السابقة .
الدرس الثاني ( عذرا يا جدي )  :قراءة النص في منافسة بين المجموعات .
أنشطة الدرس الثاني  :الفهـم واالسـتيعاب ( أجيـب  ،أنمـي ل،تـي )  ،األداء القرائـي ( أقـرأ وأالحـظ  ،أحلـل ) ،
التراكيب الل،وية ( أستخرج من النص  ،أكتب  ،أستخدم  ،أحول )  ،الخط  ،التعبيـر ( أعبـر )  ،تشـارك الطالبـات
في حل أنشطة الدرس السابقة .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .
• إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح بر
الوالدين وصلة
األقارب

جمعت الصور
كلها

جمعت صور
أجمل مما سبق

جمعت الصور وزودتها
بعبارات جميلة

جمعت الصور
وأحسنت في
ترتيبها وكتابة جمال
موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المــهمة األدائيــة )
اسم الوحدة  :أقاربي
الصف  :الثاني االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن بر الوالدين وعمل مطوية عن :
( أسلوب الدعاء – أنواع الكلمة )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس الل،وية .
هـ الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
وال،ر
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ نشطات التهيئة .

14 / /هـ

❖ أنجز مشروعي .

14 / /هـ

❖ نص االستماع .

14 / /هـ

❖ النشيد .

14 / /هـ

❖ الدرس األول .

14 / /هـ

❖ أنشطة الدرس األول

14 / /هـ

❖ الدرس الثاني .

14 / /هـ

❖ أنشطة الدرس
الثاني .

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
أقاربي

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

لغتي

الثاني االبتدائي

احلصة
الفصل

أهمية التعرف على صلة الرحم

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات
ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

كتاب الطالبة

أقاربي
مكون أعرب شفهيا جبملة مفيدة عن كل صورة وأبني رأيي يف السلوك الوارد فيها ص 19

التقويم
ﺱ

ﺱ

أمأل الفراغات ابحلروف حسب األرقام مث أكتب الكلمة ص20
مكون أكتب امسي يف الدائرة مث أصلها أبقاريب ص 20
مكون أالحظ صور اجلد مث أكتب الكلمة ص 21

ﺱ

ﺱ
ﺱ

مكون أالحظ وأستنتج ص 25 - 22
مكون أنشد ص 26

ﺱ
ﺱ

الدرس األول  :صلة الرحم
ﺱ

أقرأ الدرس قراءة صحيحة ص 28-27

مكون أجيب ص 29

ﺱ

مكون أمني لغيت ص 29

مكون أقرأ وأالحظ ص 30
مكون أحلل ص 30

ﺱ

مكون أستخرج من النص ص 31
مكون أكتب ص 31

مكون أستخدم ص 32

مكون اخلط ص 34

مكون أحول ص 33

مكون أعرب ص 35

الدرس الثاين  :عذرا اي جدي

ﺱ
ﺱ
ﺱ

أقرأ الدرس قراءة صحيحة ص 37-36
مكون أجيب ص 38

مكون أمني لغيت ص 39 - 38

ﺱ

مكون أقرأ وأالحظ ص 40
مكون أحلل ص 40

ﺱ

مكون أستخرج من النص ص 41

مكون أكتب ص 42

مكون أستخدم ص 43

مكون اخلط ص 45

التقومي التجميعي ( )1ص 52 - 47

الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات كتاب الطالب

مكون أحول ص 44
مكون أعرب ص 46

ﺱ
ﺱ
ﺱ

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ

التهيئة

الدرس

(أنشطة التهيئة واالستعداد)
ص7

واالستعداد

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

األهداف

أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا

اقرئي احلروف حبركاهتا

أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة

اقرئي الكلمات قراءة

أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف

املئي الفراغات ابحلروف

أن تكمل الطالبة الكلمة ابحلرف

أكملي الكلمة ابحلرف

صحيحة

صحيحة

والكلمات مبا هو مناسب

والكلمات مبا هو مناسب

املناسب

املناسب

اقرئي

أن تقرأ الطالبة الكلمة بعد إكمال

احلرف الناقص

التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

احلرف الناقص

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الكلمة بعد إكمال

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

طريقةالمسرد – فوز الحربي
التهيئة واالستعداد

عنوان الوحدة(الفصل)

الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

المهارة
o

• أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا
( أنشطة

التهيئة )
ص7

• أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة

• أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف والكلمات مبا هو مناسب
• أن تكمل الطالبة الكلمة ابحلرف املناسب

التهيئة )

ص 10 -9 -8

o

• أن ترسم الطالبة خطني حتت الكلمات اليت هبا اتء مربوطة
• أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا

• أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة

o

( أنشطة

التهيئة )

ص 12 -11 -10

• أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة

• أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف والكلمات مبا هو مناسب
• أن حتلل الطالبة الكلمات إىل مقاطع وحروف










 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
الدالالت اللفظية
فكر-زاوج-شارك

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

• أن حتلل الطالبة الكلمات إىل مقاطع وحروف

• أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا










حل المشكالت
االستنتاج
المناقشة النشطة
هيكلة السمكة
القصة
التدريس التبادلي
تعليم األقران
.................










 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
المناقشة النشطة
هيكلة السمكة
القصة
التدريس التبادلي
تعليم األقران
.................

مهارات التفكير

• أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف والكلمات مبا هو مناسب

• أن تكمل الطالبة الكلمات بتاء مناسبة










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
الدالالت اللفظية
فكر-زاوج-شارك

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

• أن ترسم الطالبة خطا حتت الكلمات اليت هبا اتء مفتوحة
( أنشطة

إستراتيجية التعلم النشط

مهارات التفكير

• أن تقرأ الطالبة الكلمة بعد إكمال احلرف الناقص

• أن تقرأ الطالبة العبارة قراءة صحيحة

التاريخ










 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
الدالالت اللفظية
فكر-زاوج-شارك










 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
المناقشة النشطة
هيكلة السمكة
القصة
التدريس التبادلي
تعليم األقران
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

الوسائل واألنشطة

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

مسرد مادة:

لغتي

الصف

الثاني االبتدائي

التهيئة واالستعداد

عنوان الوحدة(الفصل)

الحصة

للصف:

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )
• أن تكون الطالبة اسم الصورة من احلروف املعطاة

( أنشطة

التهيئة )

ص 13 -12

• أن تقرأ الطالبة احلروف حبركاهتا

• أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة صحيحة

• أن متال الطالبة الفراغات ابحلروف والكلمات مبا هو

• أن ترتب الطالبة الكلمات لتكوين مجال مفيدة

ص 14

• أن تكتب الطالبة الكلمات يف الفراغ

• أن تدخل الطالبة ال على الكلمات املعطاة

• أن متيز الطالبة ال الشمسية من القمرية يف الكلمات
• أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة

• أن ترسم الطالبة دائرة حول الكلمات املنونة

معلمة المادة :أ................................. /










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
الدالالت اللفظية
فكر-زاوج-شارك

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

o

التهيئة )

إستراتيجية التعلم النشط









حل المشكالت
االستنتاج
المناقشة النشطة
هيكلة السمكة
القصة
التدريس التبادلي
تعليم األقران
.................

مهارات التفكير

مناسب

( أنشطة

التاريخ

المهارة
o

الفصل الدراسي:

األول










 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
الدالالت اللفظية
فكر-زاوج-شارك










 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
المناقشة النشطة
هيكلة السمكة
القصة
التدريس التبادلي
تعليم األقران
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 







المشرفة التربوية :أ................................. /

الوسائل واألنشطة

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

مديرة المدرسة :أ................................. /

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة

مادة لغيت للصف الثاني االبتدائي

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

الفصل الدراسي األول

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

االســم:

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

الفصل:

ثاني/

الوحدة:

أقاربي

الدرس:

صلة الرحم

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

أضع كل كلمة مما أييت يف الفراغ املناسب :
َرِِحَه

حامنا
أ َْر َ

األَقا ِر ِ
ب

الر ِح ِم
َّ

َّ
إن … ..........اْسمُ لِك ِل َم ْن تَ ْربِطنا ِبِِم صلَة ق ْرَب

ُِصلَة َّ ِ
ايرةَ .................
الرح ِم تَ ْعين ِز َ

ِ ِ ِ
ِ
صل ))........
َ
((م ْن َكانَ يؤمن ِِبهلل واليَوم اآلخ ِر فَليَ ْ

ُنَصص ي وما نصل ِ
فيه ...............
َ َْ ً

أحلل الكلمات التالية إىل مقاطع كما يف املثال األول :
الكلمة
الرِح ِم
َّ

التحليل الصويت
ر

ال

ح

-

م

ذياع
ِ
الم ِ
السؤال

-

احلاجة

-

أقرأ العبارة التالية مث أكتبها خبط مجيل :

الرِح ِم تَ ْعين ِ :زَاي َرةَ األَقا ِر ِ
ب  ،والسؤال َع ْن ه ْم
صلَة َّ
...............................................................................................................................................

متفوقة

متقدمة

متمكنة

غير مجتازة

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

معلمة المادة....................................... /

القائدة التربوية....................................... /

نموذج التحضير الجديد باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

لغتي 2ب ف1
الوحدة األولى :نشاطات التهيئة
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
آداب التعامل مع الوالدين،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
طرق التعامل مع أقاربنا.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(آداب التعامل مع الوالدين)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.
التناقش الجاد حول طرق
التعامل مع أقاربنا.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

اذكري آداب
التعامل مع
الوالدين.

بيني طرق التعامل
مع أقاربنا.

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

اسم المعلمة.................................. /

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة
(أنشطة التهيئة واالستعداد)
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
مراجعة الحروف بحركاتها مع الطالبات
المحتوى وفرض الدرس

لغتي ـ الصف الثاني االبتدائي
مجسمات

 oاالكتشاف
واالستقصاء

أن تقرأ الطالبة الحروف
بحركاتها

أنشطة مدخل الوحدة
 oالخرائط الذهنية

أن تمال الطالبة الفراغات
بالحروف والكلمات بما هو
مناسب
أن تحلل الطالبة الكلمات إلى
مقاطع وحروف

تقييم الهدف

أقرئي الحروف بحركاتها

 oالصف الذهني

أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة
صحيحة

فيلم تعليمي

أقرئي العبارة قراءة
صحيحة
ارسمي خطا تحت الكلمات
التي بها تاء مفتوحة
ارسمي خطين تحت الكلمات
التي بها تاء مربوطة

 oحل المشكالت

الكلمات التي بها تاء مربوطة

التقويم الختامي

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

أن تقرأ الطالبة العبارة قراءة -3أقرأ وارسم خطًّا تحت الكلماتِ التي بها تاء مفتوحة ،
صحيحة
وخطين تحت الكلماتِ التي بها تاء مربوطة:
أن ترسم الطالبة خطا تحت
الكلمات التي بها تاء مفتوحة لعِبت سارةُ في حديقةِ المنزلِ  ،فرأت هِرَّةً صغيرةً جائعةً فقدَّمت
أن ترسم الطالبة خطين تحت لها الحليب

أدوات التقويم

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

أقرئي الكلمات قراءة
صحيحة

 oالتعلم الذاتي

املئي الفراغات بالحروف
والكلمات بما هو مناسب

 oالتعلم التعاوني

حللي الكلمات إلى مقاطع
وحروف

 oأخرى........

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى....
متابعة حل أنشطة الكتاب.

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية
حل أسئلة الكتاب.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

لغتي  2ب

موضوع الدرس
(أنشطة التهيئة واالستعداد)ص 15 - 7
مراجعة الحروف بحركاتها مع الطالبات

❑سبورة ذكية

❑أوراق نشاط

 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

تأملي المشاهد في الصفحة المقابلة وأجيبي.

معلومة إثرائية

الواجبات املنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

أجيبي عن األسئلة النشاطات.

ارسمي خط تحت العبارة الصحيحة.

تقويم ختامي

مراجعة عامة على ماسبق دراسته

أعرض النشاط رقم (  ) 2ثم أطلب من الطالبات مالحظة الصورة ثم إكمال الكلمة أسفلها
بالحرف الناقص
أنتقل لباقي الصور وأطلب من الطالبات إكمال الحرف الناقص بنفس الطريقة
أراعي مشاركة الجميع في أنشطة التهيئة للتعرف على مستويات الطالبات

تقويم قبلي

اخلربات السابقة

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل مجموعة األنشطة واإلجراءات التالية :
أبدأ بعرض أنشطة التهيئة الواردة في الكتاب أمام الطالبات من خالل وسائل العرض
الميسرة
أطلب مالحظة الجدول في النشاط رقم (  ) 1ثم أطلب من الطالبات قراءة الحرف
بحركته ثم قراءة الكلمة أسفل كل حرف
يشاركن الطالبات في نطق وكتابة باقي كلمات وأحرف الجدول ينفس الطريقة

التقويم

تقويم بنائي

أن تكون الطالبة اسم الصورة من
الحروف المعطاة
أن تقرأ الطالبة الحروف بحركاتها
أن تقرأ الطالبة الكلمات قراءة
صحيحة
أن تمال الطالبة الفراغات بالحروف
والكلمات بما هو مناسب

أدوات التقويم

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أنشطة ملف اإلجناز

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

اقرئي الكلمات قراءة صحيحة

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي
الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :اذكري الحروف الهجائية.
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )

الصف :الثاني االبتدائي

المادة :لغتي

قراءة نص من مرجع صحيح

الموضوع :أنشطة التهيئة واالستعداد
عرض صور

الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

أهداف المكون

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون

• أن تقرأ التلميذة الحروف بالحركات.
• أن تنطق التلميذة الكلمات نطقاً صحيحاً.
• أن تكمل التلميذة الفراغات بالحروف المناسبة.
• أن تعتز التلميذة بلغتها العربية.
استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

 .1اختار تلميذة بطريقة عشوائية لتقرأ الحروف الواردة
في النشاط بحركاتها ،ثم أعقب عليها وأختار أخرى
وأستمر في هذا اإلجراء حتى تحقق االستفادة.
 .2أعرض للنشاط من خالل وسيلة تعليمية مناسبة ،ثم
أناقش التلميذات به ليتم االستيعاب.
 .3أطلب من التلميذات مالحظة الصورة ثم إكمال الكلمة
بالحرف المناسب ،أستمع منهن وأشيد بأفضلهن إجابة.

عرض فلم تعليمي

التقويم

• اقرئي الحروف بالحركات.
• انطقي الكلمات نطقاً صحيحاً.
• اكملي الفراغات بالحروف المناسبة.

التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات
مجسمات صور
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
فيلم تعليمي
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريري
أخرى …………………

طريقة مسرد الليزر 1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مسرد "لغتي" للصف الثاني االبتدائي

للفترة من

.......... / /ـ

إلى

.......... / /

عنوان الوحدة  :الوحدة األولى  :أقاربي

الحصة
األولى

المكون
نشاطات التهيئة

الفصل
الثانية

نص االستماع "إلى البر"
أالحظ واستنتج
نص االستماع " إلى البر"
أستمع وأجيب

الهدف
رفع وعي التلميذة بالمحتوي الجديد.
إثارة ميول التلميذة حول مجال الوحدة.
قراءة التلميذة لرموز ورسوم تفيدها في
تحسين لغتها.
االستماع إلى النص بإنصات وتركيز.
فهم المسموع جيداً.
التمييز بين األصوات المختلفة.
اإلجابة أسئلة حول النص المسموع.
االستماع إلى النشيد ملحناً.
تفسير معاني بعض الكلمات الصعبة والجديدة
التي وردت بالنص.

المهارة
القراءة

إستراتيجية
التدريس
التعلم التعاوني

اإلجراءات
كتاب الطالبة

أداة التقويم
تكليف منزلي

االستماع

مهارة تفكير

كتاب الطالبة

مالحظة

التحدث
واالستماع

مهارة تفكير

كتاب الطالبة

أوراق قياس

االستماع
والقراءة

التعلم التعاوني

كتاب الطالبة

أوراق قياس

النشيد "جدتي"

استظهار النشيد جيداً.

القراءة

التعلم التعاوني

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

السادسة

النص القرائي األول "صلة
الرحم " الفهم واالستيعاب

قراءة النص قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل.

القراءة

التعلم التعاوني

كتاب الطالبة

أوراق قياس

السابعة

النص القرائي األول "صلة
الرحم " الفهم واالستيعاب

اكتشاف داللة الكلمات الجديدة من خالل
الترادف والتضاد.

القراءة والكتابة

حل المشكالت

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

األداء القرائي

قراءة كلمات من النص تشكل صعوبة ،قراءة
مقطع من النص حول ظاهرة صوتية (أل القمرية
أو الشمسية) قراءة صحيحة.

حل المشكالت

كتاب الطالبة

أوراق قياس

الثالثة
الرابعة

النشيد "جدتي"
الخامسة

الثامنة

القراءة

مسرد لغتي للصف الثاني االبتدائي الفصل الدراسي األول
األسبوع

األسبوع األول من (  ) /إلى ( ) /
األسبوع الثاني من (  ) /إلى ( ) /

المكون

الهدف

عدد
الحصص

األحد14 / / :هـ

الوحدة األولى
"أقاربي"
نشاطات التهيئة

رفع وعي التلميذة بالمحتوى الجديد.
إثارة ميول التلميذة حول مجال الوحدة.
قراءة التلميذة لرموز ورسوم تفيدها في
تحسين لغتها.

حصة

االثنين14 / / :هـ

نص االستماع
"إلى البر"
أالحظ وأستنتج
 أستمعوأجيب

االستماع إلى النص بإنصات وتركيز.
فهم المسموع جيداً.
التمييز بين األصوات المختلفة.
اإلجابة عن أسئلة حول النص المسموع.

حصتان

الثالثاء14 / / :هـ

النشيد "
جدتي"

األربعاء14 / / :هـ

النص القرائي
األول " صلة
الرحم " الفهم
واالستيعاب-

الخميس14 / / :هـ

األداء القرائي

األحد14 / / :هـ

التراكيب
اللغوية

اليوم والتاريخ

الحصة الفصل

االستماع إلى النشيد ملحناً.
تفسير معاني بعض الكلمات الصعبة
والجديدة التي وردت بالنص.
استظهار النشيد جيداً
قراءة النص قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل.
اكتشاف داللة الكلمات الجديدة من خالل
الترادف والتضاد
قراءة كلمات من النص تشكل صعوبة.
قراءة مقطع من النص حول ظاهرة
صوتية (أل القمرية أو الشمسية) قراءة
صحيحة.
التمييز بين الحروف القمرية والحروف
الشمسية بعد أل.
محاكاة استخدام (إن) لتأكيد معنى الجملة
االسمية.

حصتان

حصتان

حصة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات واألنشطة

الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني–
مهارة تفكير – هيكل
السمكة

كتاب الطالبة

الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة

كتاب الطالبة

الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة
الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة
الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة

كتاب الطالبة

كتاب الطالبة

كتاب الطالبة

حصتان

الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة

كتاب الطالبة

االثنين14 / / :هـ

التعبير

ترتيب كلمات لتكوين جملة مفيدة.

حصة

الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة

كتاب الطالبة

الثالثاء14 / / :هـ

نشاطات النص
القرائي األول
"األداء القرائي
 اإلمالءالمنسوخ"-
"الخط "

قراءة النص قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.
كتابة جملة بسيطة مضبوطة بالشكل.
رسم كلمات جمل بسيطة بخط النسخ.

حصتان

الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة

كتاب الطالبة

األربعاء14 / / :هـ

نشاطات
النص القرائي
األول "التعبير
الكتابي"

كتابة جمل بسيطة كلماتها من
مكتسباتها.

حصة

الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة

كتاب الطالبة

أداة التقويم
تكليف
منزلي–
أوراق قياس
– مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس –
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس –
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة
تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

توقيع
المديرة

الخميس14 / / :هـ

النص القرائي
الثاني "عذراً
يا جدي"
الفهم
واالستيعاب

قراءة النص قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.
اكتشاف داللة الكلمات الجديدة من
خالل الترادف والتضاد.

حصتان

الحوار والمناقشة –
التعلم التعاوني –
مهارة تفكير – هيكل
السمكة

كتاب الطالبة

تكليف منزلي
– أوراق
قياس -
مالحظة

طريقة نموذج الجوف – الليزر
الوحدة :الوحدة األولى :أقاربي
المكون

الهدف

المهارة المستهدفة

استراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

1

نشاطات التهيئة

رفع وعي المتعلمة بالمحتوي الجديد -
إثارة ميول المتعلمة حول مجال الوحدة -
قراءة المتعلمة لرموز ورسوم تفيدها في تحسين لغتها

القراءة

التعلم التعاوني

انشطة الكتاب
المدرسي

تكليف منزلي

2

نص االستماع "إلى البر"
أالحظ وأستنتج

تستمع إلى النص بإنصات وتركيز -
تفهم المسموع جيداً

االستماع

مهارة تفكير

انشطة الكتاب
المدرسي

مالحظة

3

نص االستماع "إلى البر"
أستمع وأجيب

تميز بين األصوات المختلفة -
تجيب أسئلة حول النص المسموع

التحدث واالستماع

مهارة تفكير

انشطة الكتاب
المدرسي

أوراق قياس

4

النشيد "جدتي"

تستمع إلى النشيد ملحناً -
تفسر معاني بعض الكلمات الصعبة والجديدة التي وردت بالنص

االستماع والقراءة

التعلم التعاوني

انشطة الكتاب
المدرسي

أوراق قياس

5

النشيد "جدتي"

تستظهر النشيد جيداً

القراءة

التعلم التعاوني

انشطة الكتاب
المدرسي

تكليف منزلي

6

النص القرائي األول "صلة الرحم" الفهم واالستيعاب

تقرأ النص قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل

القراءة

التعلم التعاوني

انشطة الكتاب
المدرسي

أوراق قياس

7

النص القرائي األول "صلة الرحم" الفهم واالستيعاب

تكتشف داللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف والتضاد

القراءة والكتابة

حل المشكالت

انشطة الكتاب
المدرسي

تكليف منزلي

8

األداء القرائي

قراءة كلمات من النص تشكل صعوبة -
قراءة مقطع من النص حول ظاهرة صوتية (أل القمرية أو
الشمسية) قراءة صحيحة

القراءة

حل المشكالت

انشطة الكتاب
المدرسي

أوراق قياس

الحصة

الصف

معلمة المادة
..............

المشرفة التربوية
..............

مديرة المدرسة
..............

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

االثنين الثالثاء األربعاء

اليـوم
الثاني ابتدائي
لغتي
المادة
التاريخ
(أنشطة التهيئة واالستعداد)
موضوع الدرس
الحصة
مراجعة الحروف بحركاتها مع الطالبات
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

أبدأ بعرض أنشطة التهيئة الواردة في
الكتاب أمام الطالبات من خالل وسائل العرض
الميسرة
أطلب مالحظة الجدول في النشاط رقم ( 1
) ثم أطلب من الطالبات قراءة الحرف بحركته ثم
قراءة الكلمة أسفل كل حرف
يشاركن الطالبات في نطق وكتابة باقي
كلمات وأحرف الجدول ينفس الطريقة
أعرض النشاط رقم (  ) 2ثم أطلب من
الطالبات مالحظة الصورة ثم إكمال الكلمة أسفلها
بالحرف الناقص
أنتقل لباقي الصور وأطلب من الطالبات
إكمال الحرف الناقص بنفس الطريقة
أراعي مشاركة الجميع في أنشطة التهيئة
للتعرف على مستويات الطالبات

الخميس

اقرئي الحروف
بحركاتها
اقرئي الكلمات قراءة
صحيحة
املئي الفراغات
بالحروف والكلمات بما
هو مناسب
أكملي الكلمة بالحرف
المناسب
اقرئي الكلمة بعد إكمال
الحرف الناقص

الواجب

حل أسئلة الكتاب

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :لغتي
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني ابتدائي

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

نص االستماع

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون )
موضوع الدرس

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

الدرس األول صِلةُ الرحِمِ

-7اإللقاء ( )

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تتأمل التلميذة المشاهد في
الصفحة المقابلة وتجيب.
أن تجيب التلميذة عن األسئلة
التالية.
أن ترسم التلميذة خط تحت العبارة
الصحيحةٍ.
أن تضع التلميذة عالمة ( )أمام
العبارة الصحيحة.
أن تقرأ التلميذة كلمات النشيد
بصوت عالٍ وحسن.

أن تستمع التلميذة إلى قراءة المعلمة
للدرس بإنصات.
أن تجيب التلميذة عن األسئلة التالية.
أن تصل التلميذة الكلمة بمعناها الصحيح.
أن تقرأ التلميذة وتالحظ الكلمات الملونة
الموضحة.
أن تقرأ التلميذة وال تنطق الحرف الملون.

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

o
o
o
o

o
o
o
o

تأملي المشاهد في
الصفحة المقابلة
وأجيبي.
أجيبي عن األسئلة
التالية.
ارسمي خط تحت
العبارة الصحيحةٍ.
اقرئي كلمات النشيد
بصوت عالٍ وحسن.

استمعي إلى قراءة
المعلمة للدرس
بإنصات.
أجيبي عن األسئلة
التالية.
صلي الكلمة بمعناها
الصحيح.
اقرئي والحظي الكلمات
الملونة الموضحة.

طريقة وحدات الرياض – وسائل
الصف

المــــادة

الثاني ابتدائي

رقم الوحدة

1

عنوان الوحدة

أقاربي

لغتي

التاريخ
الحصة

ملحوظات

الطرائق العامة لتدريسها
)
(

التعلم التعاوني
الطريقة اإللقائية

(

)

التعلم النشط

(

)

تبادل األدوار

(

)

طريقة الحوار والمناقشة

(

)

• مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات
• استخدام وسائل تعليمية مناسبة
• استخدام أوراق عمل

كفايات الوحدة
اكتساب اتجاهات وقيم إسالمية حول صلة األقارب وبر الوالدين
تذكر أحداثا وشخصيات سمعها .
اإلجابة عن أسئلة تذكيرية فيما استمع إليه .
التقاط مما استمع إليه أحداثا وأماكن.
اإلجابة عن أسئلة موظفا جذر السؤال .
ابداء رأيه في موضوع يناسب سنه في جملتين .
ترتيب الكلمات والجمل في ضوء ما تعلمه من أساليب.
قراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية لغوية درسها مثل (ال ) الشمسية والقمرية والتاء
المربوطة – المدود  -التضعيف – همزة الوصل .
استظهار ستة أبيات من الشعر .
قراءة نصا مشكال عدد كلماته ( )70-70كلمة  .يكتشف داللة الكلمة من حيث الترادف
والتضاد .
قراءة أناشيد قصيرة كلماتها من حصيلته اللغوية .
اإلجابة على أسئلة تذكيرية تبدأ بـ ( من – أين – كيف – لماذا – كم )
استنتاج مما قرأ ما يدل على مشاعر وردت في النص . .
حل الحرف محله الصواب من السطر ويمنحه مساحته المناسبة.
) رسم كلمات مضبوطة بالشكل
نسخ جمال في حدود ( )6-4كلمات مشكلة .
كتابة من ذاكرته البعيدة جمال مكتملة المعنى .
يرتب كلمات بسيطة لبناء جملة مفيدة .
التفريق بين ال الشمسية والقمرية .
تعرف ظاهرة التنوين في حاالتها المختلفة .
تؤكد الجملة االسمية بـ إن .
ذكر الفعل ويؤنثه تبعا للفاعل ويتعرف أنواع الكلمة .
تعرف أنواع الكلمة ( اسم – فعل -حرف )
استخدام أسلوب الدعاء.

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

مكوناتها

المهارات الجديدة

✓ المدخل (نشاطات التهيئة )

✓ نص االستماع
✓ نص النشيد

✓ الفهم واالستيعاب
✓ التراكيب اللغوية
✓ التعبير
✓ األداء القرائي
✓ اإلمالء
✓ الخط
✓ التعبير الكتابي

❖ اكتساب رصيد لغوي من األلفاظ واألساليب
الجديدة من خالل نصوص وأناشيد الوحدة.
❖ ابداء رأيه في موضوع يناسب عمره بجملة
واحدة يعلق على صورة في محيطة ويرتب كلمات
مكونا منها جملة مفيدة .
❖ ال الشمسية والقمرية – التنوين -توكيد الجملة
بأن –أسلوب الدعاء-تذكير الفعل وتأنيثه تبعا
للفعل –أنواع الكلمة

المعالجة عند الضعف القبلي

التعليم القبلي

❖ التعبير عن الصور وسرد قصة مصورة شفاهة
❖ قراءة وكتابة حروف الهجاء بحركاتها وكلمات مكونة منها.
❖ محكاة تذكير وتأنيث الفعل وتثنية المفرد وجمعه والعكس .
❖ رسم عالمات الترقيم  :النقطة والفاصلة وعالم االستفهام.

✓ وسائل تعليمية صوتية وبصرية لقراءة نصوص وحروف
الوحدة تساعد على فهمها واستيعاب مدلوالت األلفاظ
واألساليب الجديدة.
✓ أنشطة متنوعة تساعد على التفريق ال الشمسية والقمرية
وأسلوب الدعاء والفعل المذكر والمؤنث.
✓ زيارة معمل الحاسب اآللي بالمدرسة

سيتم تقويم الطالبات وفق ما يلي
قبل تدريس الوحدة

النشاطات الصفية
الفردية والجماعية
طرح أسئلة متعلقة
بالدرس

أوراق العمل
المالحظة
األسئلة الصفية
متابعة ملف االنجاز
التقويم الذاتي

التقويم الختامي "
التجميعي " عن طريق :
تقويم الكفايات ....
التعيينات والتكليفات
.....
تقويم المهارات ....
األداء وحل التقويم
ومالحظة تطبيق اآلداب
التي تعلمها

كتاب الطالبة
كتاب النشاط
أوراق عمل

مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

أوراق العمل

التقويم البنائي عن
طريق:

مطبوعات

مواقع تعليمية

منتديات وزارة التربية والتعليم

التقويم التشخيصي عن
طريق:

أثناء تدريس الوحدة

بعد تدريس الوحدة

مصادر ومراجع إضافية

أنشطة الوحدة
نوعه

معلومات النشاط
الرقم
1
2
ثانيا
ثالثا
أوال
أوال
ثالثا
ثانيا
أوال
ثالثا
أعرب

الصفحة
17
22
27
30
35
38
22
27
48
50
51

تشخيصي
√

إثرائي

بنائي

تقويمي

عالجي

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

المالحظات
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة

طريقة الوحدات – وسائل
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 )

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 (
تمهيد – مالحظة باالستقصاء – تحليل إمالئي – استنتاج.

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 .

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.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
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

أسعار مادة لغتي للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  70لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  140لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

