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الصف الثاني المتوسط
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالميي الحالحيح لاليعال را لالياال رام الي يالدة لاات اال م لالقاليو اليرغل ال لالد
الطمب ليش لا ر ا ا -أل نس ء ف ايين لدلراو في الحي ة ،لاعين عقيدتاو يدافعين عنا لع يلين فالي
ضلئا لخير الدني لاآلخرة يع .
 -2تلفير الكلادر ال شري المزيال لتطاللير الي تيال اقتحال دي لا تي عيال لاق فيال يال يخالدو خطالط التنييال
الطيلح في الييلك ليدف اذه الخطط ين ن ح إلى ن ح.
 -3الحرص على يحلح ال رد لال ي ع يعال  ،فاالل ي ت الي يحاللح ال الرد يالن خالمل تعلييالي تعلييال ك فيال
ي يدا لذاتي  ،كي ي ت ي يحلح ال ي ع
أ ) ي ش الالالالالالالالالرة لذل الالالالالالالالال ي الالالالالالالالالن

إلف دة يي يتعليي األفراد لتطلير الي تي
خ الالالالالالالالالمل اإلس الالالالالالالالالا و ف الالالالالالالالالي اإلنت الالالالالالالالال

حلرتين :

لالتنيي الالالالالالالالال .

ب ) غير ي شرة لذل ين خمل القض ء على األيي  ،لنشر اللعي
لد

يي أ ن ء األي شكل يضين لاو حي ة لاعي يستنيرة

لدلرا أكار ف علي في ن ء ي تيع تاو .
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أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تيكالالين العقيالالدة اإلسالالميي فالالي ن الالس الط ل ال ل علا ال ض ال ط لسالالللكا لتحالالرف تا  ،لتنيي ال يح ال
لتقلاه لخشيتي في قل ي.
تزليالالدا ال لخ رام لاليعال را اليم ئيال لسالالني  ،حتالالى تلالالو ألحالاللل الع يال لالي ال دا األس سالالي للاق فال
لالعللو.
تشليقا إلى ال حث عن اليعرف  ،لتعليدا التأيل العليي.
تنيي القدرام العقلي لاليا رام اليختل لد الط ل  ،لتعادا لتل يي لالتاذيب.
تر يتا ال علالالى الحي ال ة اا تي عي ال اإلسالالميي التالالي يسالاللدا اإلخ ال ء لالتع ال لن ،لتقالالدير الت ع ال  ،لتحيالالل
اليسؤللي .
تدري ا على خديي ي تيعا للطنا  ،لتنيي رلح النحح لاإلخمص للاة أيرا .
ح ز ايتا استع دة أي د أيتا اليسلي التي تنتيي إليا لاستئن ا السير في طريق العزة لالي د.
تعليدا اانت ع لقتا في القراءة الي يدة  ،لاستاي ر فراغا في األعي ل الن فعال  ،لتحالريا نشال طا
ي ي عل شخحيتا اإلسميي يزدارة قلي .
تقلي ال لعالالي الط ل الال لتعالالرا – قالالدر سالالني – كيالالا تلا الالي اإلشالال ع م اليضالاللل  ،لاليالالذااب الادايالال ،
لالي دا الدخيل .
إعدادا لي يلي اذه اليرحل ين يراحل الحي ة .
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االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق أخمق القرآن الكريو لالعيل ي لاانقي د ألحك يي .
عليي لسلو لإت ع اديي .

 -2اإليي ن ن لة يحيد حلى

 -3تنيي الن حي الديني لالرلحي لد الط ل م لت حيران لعقيدة الححيح .
 -4تعري ان حقيق دينان حتى تنيل يش عران لحب الخير لالحمح.
 -5ترليض الن س علالى يق ليال األااللاء ال سالدة يال تنييال الالدلاف ال طريال يالن غيالر إفالراط لا
ت ريط.
 -6تنظيو عمق اليسلو ر ّي لذل

يعرف العق ئد لالع دام.

 -7إنش ء شخحي قلايا اليال العلي لذل ألن قلب اليسلو يتّحل هلل تعال لى لعليالي أن
على خ ي ا  .فاي تراقب

تحرك تا لسكن تا لتسيل ن سا إلى يال قالدّر
في يي
ّ

ي ّ
طلال
لاال

ين الكي ل .
 -8ر ط يي العللو األخر

لقرآن الكريو .
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ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ
)اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ(

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

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

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
أُﺣﻀﺮ ﺻﻮرة ﻟﻔﻚ اﻹﻧﺴﺎن و ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺎرﺟﻬﺎ و أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ
ﻗﺮاءة ﻋﻨﻮان اﻟﺼﻮرة ..

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد بـ ـ )اﻟﻤﺨﺎرج( ﻓ ﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ
8

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ K-W-L

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺴﻤﺎت واﻟﻨﻤﺎذج

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﻠ ﺨ ﺺ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷدوار

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺴﻤﺎت واﻟﻨﻤﺎذج

أ ن ﻳ ﺼ ﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣ ﺨ ﺮ ج اﻟﺤﺮف
10

1

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

أ ن ﻳ ﺮ ﺑ ﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﺤﺮوف وﻣﺨﺎرﺟﻬﺎ
15

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺋﻴﴼ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻪ ﻣﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ .
أُذﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﻌﻤﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻄﻖ و ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﻨﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬه
اﻟﻨﻌﻤﻪ ﻓﺎﻟﺸﻜﺮ ﷲ اﻟﻤُﻨﻌﻢ .

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

