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مادة لغتي
تحضير بوابة التعليم الوطنية }عين{
الصف الثاني الإبتدائي
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة التربوي/ة

 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 الله 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.
























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 عليه االتباع 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
معفهم 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 تطلبه 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.
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توقيع المعلم

توقيع المدير

بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير و اوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال
امية وايضآ جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو واثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم
إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً
لحقوقنا في التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون
علمنا.

ق اللَّهَ يَجْ عَ ْل لَهُ َم ْخ َرجاً،
 تذكر قوله تعالى (( َو َم ْن يَت َّ ِ
َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َح ْي ُ
ب))
ث ال يَحْ ت َ ِ
س ُ
للشراء الكترونيآ علي الرابط
www.mta.sa/c
او االتصال
1555117125

مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية

مؤسسة التحاضير الحديثة

تلفون المكتب 1557977722 /

WWW.MTA.SA

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻐﺘﻲ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﺃﻗﺎﺭﺑﻲ (  ،ﻭﺳﻴﺴﺘﻐﺮﻕ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺣﺼﺺ  ،ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ). (5-1
ﺳﺄﻣﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ) ﺃ  ،ﺏ  ،ﺕ  ،ﺙ  ،ﺝ  ،ﺡ  ،ﺥ  ،ﺩ  ،ﺫ  ،ﺭ  ،ﺯ  ،ﺱ  ،ﺵ ،
ﺹ ( ﻭﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻘﺮﺍءﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ).(10-6
ﺳﺄﻣﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ) ﺽ  ،ﻁ  ،ﻅ  ،ﻉ  ،ﻍ  ،ﻑ  ،ﻕ  ،ﻙ  ،ﻝ  ،ﻡ  ،ﻥ  ،ﻩـ  ،ﻭ ،
ﻱ ( ﻭﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻘﺮﺍءﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ).(15-11
ﺳﺄﻣﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻨﻮّﻧﺔ  ،ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺤﺘﻮﻱ )ﺃﻝ( ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻭ)ﺃﻝ( ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺹ .19- 17
ﺳﺄﻣﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﻜﻦ ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺴﻤﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ؟
ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ؟
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ )ﺃﻻﺣﻆ ﻭﺃﺳﺘﻨﺘﺞ(.
ﺳﺄﻣﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺧﺮﺟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ؟
ﻣﻊ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ؟
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ) ﺃﺳﺘﻤﻊ ﻭﺃﺟﻴﺐ(.
ﺳﺄﻣﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺘﺬﻛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺂﺩﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ  ،ﺇﻧﺸﺎﺩ ﻧﺸﻴﺪ ) ﺟﺪﺗﻲ(
ﺳﺄﻣﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺃﻡ ﺍﻷﺏ؟
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ  ،ﺗﺴﻤﻴﻊ ﻧﺸﻴﺪ ) ﺟﺪﺗﻲ(.
ﺳﺄﻣﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) :ﺭﻭﺿﺔ  ،ﺑﻬﺠﺔ  ،ﺗﺄﻣﻞ (.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺭﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ .
45

8

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ " ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ".
45

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺺ ﻧﺸﻴﺪ "ﺟﺪﺗﻲ".
45

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  ،ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻱ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼً ﻣﺎ ﺑُﺪﺉ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ؛ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﺳﺄﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺑﺪﻗﺔ  ،ﻭﺳﺄﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ .
ﺳﺄﺗﺎﺑﻊ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﺸﻴﺪ ) ﺟﺪﺗﻲ (.
ﺳﺄﻓﻌّﻞ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ،
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.
ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.
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