الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ....................
مدرسة .................................. :

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

 تعهد تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالب وجعله
ضابط لسلوكه وتصرفاته  ،وتنمية محبة الله وتقواه
وخشيته في قلبها .
 تزويد الطالببالخبرات والمعارف المالئمة لسنه  ،حتى يلم
باألصول العامة
و المبادئ األساسية للثقافة والعلوم .
 تشويق الطالب للبحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتبع
العلمي .
 تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالب
وتعهده بالتوجيه والتهذيب .
 تربية الطالب على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي
يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّ
مل المسؤولية .
 تدريب الطالبة على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح
النصح و اإلخالص لوالة أمره .
 حفز همة الطالب الستعادة أمجاد أمته المسلمة التي
ينتمي إليه واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 تعويد الطالب االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة واستثمار
فراغه في األعمال النافعة لدينه ومجتمعه.
 تقوية وعي الطالب لتعرف بقدر سنه كيف يواجه اإلشاعات
المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ الدخيلة.
 إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة .

 -1اكتساب اتجاهات وقیم إسالمیة.
 -2اكتساب رصید معرفي ولغوي یؤهل للتواصل الشفھي والكتابي
في مجال القیم اإلسالمیة.
 -3فھم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحلیلھا وتذوقھا
ونقدها.
 -4تعرف األسماء من حیث التنكیر و التعریف و التذكیر و التأنیث و
تمییزها و استخدامھا
 -5تعرف أحوال المبتدأ و الخبر.
 -6معرفة أسلوب األمر و تمییزه و استخدامھا .
 -7معرفة همزة الوصل و تمییزها.
 -8معرفة أساسیات خط الرقعة و أنواع الوصالت.
 -9المحاورة و المشاركة في إبداء الرأي بجرأة و طالقة وفق
األسس الصحیة لذلك.
 -11كتابة نھایة مغایرة لقصة سمعتھا أو قرأتھا.
 -11استظھار خمس آیات من القرآن الكریم و عشرة أبیات شعریة
.

 .1اكتساب اتجاهات وقیم إسالمیة وتمثیلھا في سلوكیاتي و تعامالتي.
 .2اكتساب رصید معرفي ولغوي یؤهل للتواصل الشفھي والكتابي في
مجال األعالم.
 .3فھم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحلیلھا وتذوقھا
ونقدها.
 .4معرفة المفرد و المثنى والجمع و تمییزهما و استخدامھما.
 .5معرفة األفعال الناسخة واستخدامھا.
 .6امتالك مھارة الحوار.
 .7معرفة همزة القطع و تمییزها و كتابتھا في مواضعھا.
 .8رسم بعض الحروف القائمة بخط الرقعة
 .9معرفة أسلوب االستفھام و تمییزه و استخدامه.
 .11استظھار خمسة أسطر من الحدیث الشریف و عشرة أبیات شعریة.

معلومات عن المعلم
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المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

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 للتحضيربالطرق 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

تلفون المكتب 1557977722 /

مؤسسة التحاضير الحديثةWWW.MTA.SA

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﻟﻐﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻣﺪﺧﻞ ﻭﺣﺪﺓ )ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺧﻴﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ  -ﺃﺧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ  -ﻟﺪﺧﻮﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻐﺘﻲ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻮ :ﺗﺮﺣﻴﺒﻚ ﺑﻄﻼﺑﻚ
ﻭﺗﻬﻨﺌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺗﺤﺪﺛﺎً ﻭﻛﺘﺎﺑﺔً ﻭﺣﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺗﻘﻒ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﺻﻔﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺻﻔﺤﺔ  :ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ؛ ﻟﻴﺘﻌﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ  ،ﻛﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﺧﻂ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻴﻢ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻒ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻴﺘﺄﻣﻠﻮﻫﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ؛ ﻭﻟﻴﺤﺪﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ  ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺣﻮﻟﻬﺎ .
ﺣﺼﺔٌ ﻭﺍﺣﺪﺓٌ  -ﺑﺈﺫﻥ ﷲ  -ﺳﺘﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻙ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻤﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﻫﻤﺰﺓ ﺍﻟﻘﻄﻊ.
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺧﻂ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ.
1

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ.

1
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ.
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺃﻥ ﻳﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﺔ.
5

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻗﺪﻡ ﻟﻄﻼﺑﻚ ﺻﻮﺭًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﻢ ﻭﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺇﺳﻼﻣﻴًﺎ ﻓﻲ
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ.
ﻗﻒ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻛﻬﻤﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ.

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

