
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف توجيهات خاصة بمنهج لغتي

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثاني ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

الملف توجيهات خاصة بمنهج لغتي

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثاني ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني والمادة لغة عربية في الفصل األول

تحميل كتاب الطالب 1

مذكرة لغتي لمادة لغتي 2

دليل المعلم لغتي 3

سجل إعداد الدروس 4

نصوص إمالء 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/sa/2arabic1
https://almanahj.com/sa/2arabic
https://almanahj.com/sa/2
https://almanahj.com/sa
https://almanahj.com
https://almanahj.com/sa/2arabic1
https://almanahj.com/sa/2arabic
https://almanahj.com/sa/2
https://almanahj.com/sa
https://almanahj.com
https://almanahj.com/sa/id=263
https://almanahj.com/sa/id=641
https://almanahj.com/sa/id=1645
https://almanahj.com/sa/id=1657
https://almanahj.com/sa/id=1711
http://www.tcpdf.org


 (نورة حداد  –مشاعل الشبٌلً  –رٌم باخشوٌن ) الصفوف األولٌة -لغتً  -المدربات المركزٌات 1

 

 

 

 

 اإلجراءات لتحقيق األهداف الهدف منه المكون
 .استنتاج عنوان الوحدة   غالف الوحدة  

 التحدث حول مضامٌن الوحدة 

  التهٌؤ لدراسة الوحدة. 

 وتبقى حتى االنتهاء من تدرٌس الوحدةوذلك من خالل عرض لوحة مكبرة لغالف الوحدة ،  شفهيا . 

  استثارة حدٌث التلمٌذات ، واستنطاقهن حول محتوٌات الصورة. 

  استنتاج عنوان الوحدة من خالل توقعات التلمٌذات . 

  اإلعالن عن عنوان الوحدة. 
مدخل الوحدة  

 نشاطات التهٌئة 
خصص له )

 (حصة
 

  التهٌؤ لدراسة الوحدة. 

  اكتساب مهارات التحدث بطالقة. 

  اكساب التلمٌذة ألفاظ وتراكٌب
 .  تتصل بمجال الوحدة 

  اكتساب بعض القٌم اإلٌجابٌة. 

 اكتساب مهارات التفكٌر . 

 

 من خالل عرض صورة مكبرة للنشاط  شفهيا. 

  استثارة حدٌث التلمٌذات حول الصورة ، واستنطاقهن. 

 وكات اإلٌجابٌة تعزٌز السل. 

  من خالل حل أنشطة التهٌئة فً كتاب الطالبة كتابيا . 

   ًأنشطته تندرج تحت التقوٌم التشخٌص. 

  توضٌح فكرة النشاط  وإتاحة الفرصة لحله ذاتٌا من التلمٌذات ثم مالحظة إجاباتهن وتعزٌزها وتفقد حلولهن . 

 نص االستماع 
 (حصتان )

أ ـ أالحظ 
 وأستنتج 

 (األولىالحصة )

  تطبٌق آداب التحدث. 

  استنتاج مضامٌن النص من خالل
مشاهده وأحداثه المصورة الواردة 

 .فً كتاب التلمٌذة 

  استنتاج عنوان نص االستماع. 

 

  اإلعالن عن أهداف المكون الموجودة فً دلٌل المعلم تحت عنوان األهداف. 

 اإلعالن عن مسمى المهارة 

 (االستماع )  

   التحدث واالستماعتطبٌق آداب 

  من خالل طرح أسئلة مناسبة حول مشاهد وأحداث النص شفهيا . 

  تلقً إجابات التلمٌذات وتعزٌزها. 
 نص االستماع 

ب ـ أستمع 
 وأجٌب 

 (الحصة التالية )

 تطبٌق آداب االستماع. 

  استنتاج أحداث القصة حسب
 .تسلسلها 

  اإلجابة عن أسئلة النص المسموع
 . إجابة صحٌحة 

  تطبٌق آداب التحدث . 

  اكتساب قٌم واتجاهات إٌجابٌة. 

 من خالل طرح األسئلة فً مكون أستمع وأجٌب الواردة فً كتاب الطالبة ، وتلقً إجابات التلمٌذات  شفهيا
 .وتعزٌزها 

  من خالل إجابة التلمٌذات على األنشطة الواردة فً كتاب الطالبة من مثل كتابيا : 

 أستمع وأرسم خطا تحت العبارة الصحٌحة 
 .أمام اإلجابة المناسبة لألسئلة التالٌة )   ( أستمع ثم أضع عالمة 

  تفقد حلول التلمٌذات ومناقشتها. 

 (1) للمزيد من خطوات تدريس االستماع الرجوع للنشرة المرفقة 
 

 (  األول والثاني ) توجيهات خاصة بمنهاج لغتي للصف الثاني للفصلين الدراسيين
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 المكون

 
 الهدف منه

 
 اإلجراءات لتحقيق األهداف

النشٌد قراءة منغمة مقتدٌة  قراءة أبٌات  أنشد
 .بقراءة المعلمة 

  تطبٌق القٌم اإلٌجابٌة الواردة فً النص
. 

  اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالنشٌد
 .لفهم مضمون النص الشعري 

  استظهار األناشٌد القصٌرة المقررة. 

 .لحفظ النشٌد : لتدرٌس النص والثانٌة  : حصتان األولىللنشٌد خصص 
  خالل تسمٌع النشٌد من شفهيا  

 منغما من التلمٌذة وتأدٌة المعنى بإشارات الٌدٌن وتعبٌرات الوجه 
  ٌُضمن ملف إنجاز التلمٌذة  . تأدٌة التلمٌذة النشٌد منغما على قرص أو شرٌط 
  إعانتهن على حفظ األناشٌد إما بطرٌقة المحو التدرٌجً أو االستفادة من الوسائط التعلٌمٌة الحدٌثة (

 ( www.loghati.com)موقع لغتً : بالرجوع للشبكة العنكبوتٌة مثل ( ت الصوتٌا

 أقرأ النص 
 (حصة )

  قراءة نص مشكول عدد كلماته
كلمة قراءة صحٌحة ( 07ــ07)

 .مسترسلة 

  تلوٌن األسالٌب التً درستها صوتٌا. 

 مراعاة مهارات النطق والتلفظ. 

  آٌات من القرآن الكرٌم قراءة قراءة
 .سلٌمة 

  ًمراعاة مهارات التحلٌل الصوت 

  توظٌف اإلشارات المناسبة للمواقف
 .التً ٌعبر عنها النص 

 شفهيا  

 صحة الضبط ، سالمة )  خالل هذه الحصة تدرب المعلمة التلمٌذة على مهارات القراءة الجهرٌة
 ( .الوصل ، سالمة الوقف ،تمثٌل المعنى والتهجً الصحٌح لمفردات وجمل النص

  تدرٌب التلمٌذة على القراءة المسترسلة. 

وٌتم التدرٌب علٌها شفهٌا وكتابٌا للكلمات ( 07) مهارة التحلٌل الصوتً من مهارات القراءة  رقم  - أ
   .   من المعلمة  الصعبة على السبورة

 – ةطوٌلحركات  –ساكنة ) تستخرج المعلمة كلمات صعبة النطق وتقوم بتحلٌل الكلمة إلى مقاطع  
   بهدف مساعدة التلمٌذة على التهجً الصحٌح وذلك بعرض الكلمات على التلمٌذات (   ةقصٌرحركات 

 (.ــ السبورة جهاز العرض  –بطاقات ) 
 .كلمة المدرسة : مثال 

 ة س   ر   مد   ال  
مقطع 
 ساكن

مقطع 
 ساكن

صوت 
 قصٌر

صوت 
 قصٌر

صوت 
 قصٌر

 
  .شفهيا  ها وٌكتفى بقٌاسمهارة التحلٌل الصوتً من مهارات القراءة فال تقاس كتابٌا       
 
مكونات النص القرائً تبدأ المعلمة   فً بداٌة الحصة لكل مكون من/  القراءات الفردية للنص القرائي  

قراءة  المعلمة للنص ثم قــراءات فردٌـة من ) قة لمدة عشر دقائق باسترجاع المكتسبات الساب

http://www.loghati.com/
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للتدرٌب على مهارات القراءة وتنظم المعلمة القراءات الفردٌة بحٌث تتمكن جمٌع التلمٌذات من (التلمٌذات
 .حصص للنص القرائً ( 6)التدرب على قراءة النص خالل 

 
 

 .ط لتقوٌم وقٌاس مهارات القراءة أقرأ فً كتاب النشا: تخصص حصة مكون           
 
تطالب التلمٌذة بنسخ النص القرائً كامال ، وٌكتفى باختٌارجمل بسٌطة من النص من سطرٌن إلى  ال    

ثالثة أسطر للتدرٌب على الكتابة لما فً ذلك من إرهاق للتلمٌذة وأثر سلبً على عضالت الٌد وتقلٌل من 
 .دافعٌة التعلم 

 
  (  توقع مضمون النص من العنوان أو الصور المصاحبة )من مهارات القراءة ( 4)لقٌاس مهارة رقم
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  (2)لمزيد من خطوات تدريس القراءة الرجوع للنشرة المرفقة. 
 

 

 

ــ تعرض المعلمة صورة النص 1
 مكبرة 

 ــ مناقشة  مكونات الصورة 2

ــ تلقي أكبر عدد من 3
 التوقعات عن عنوان النص 

ــ اإلعالن عن العنوان وتدوينه 4
على السبورة  ثم اإلعالن عن 

 .األهداف 
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 أجيب 

 إلجابة عن أسئلة تذكرٌة المتعلقة ا
ــ كم من ــ أٌن ــ متى ) بالنص 

 ( .ــكٌف ــ لماذا 

  التعبٌرعن مضامٌن النص. 

  استنتاج المعنى العام لما ٌقرأ. 

  ًتذكر األسماء واألماكن الواردة ف
 .النص 

 شخصٌة : الربط بٌن مكونات ماٌقرأ
 . وزمان ــ شخصٌة ومكان 

  توضٌح رأٌه فً السلوكٌات الواردة
 .فً النص 

 

  خصص له مع مكون أنمً لغتً حصة واحدة. 

   من خالل عرض لوحة مكبرة تحوي أسئلة الدرس شفهيا. 

  فردي أو مجموعات   -المعلمة تطرح السؤال أو التلمٌذات ٌطرحن األسئلة : التنوٌع فً طرح األسئلة
 (تلمٌذة تسأل مجموعة  –تلمٌذة تسأل تلمٌذة ) 

  تلقً إجابات التلمٌذات مع تعزٌز الصائب منها وتصوٌب الخطأ. 

 إما بوضع خط أو عالمة  من النص القرائً  ت على تحدٌد اإلجابةتعوٌد التلمٌذا. 

  (جملة مفٌدة كاملة المعنى) تدرٌب التلمٌذات على اإلجابة  الكاملة موظفة جذر السؤال 

   

  بعد االنتهاء من أسئلة الكتاب فً مكون أجٌب تصوغ المعلمة أسئلة شفهٌة مناسبة لقٌاس هذه
 (07ــ01ــ00ــ 00ـ06ـ  0ـ 0) المهارات 

 ( .3) مرفق منظم يساعد المعلمة على تنظيم المهارات القرائية) 
 

 . شفهٌا ،دون تسجٌلها كتابٌاتكون اإلجابة عن أسئلة مكون أجٌب        
 أنمي لغتي

 
أنمي +أجيب )

 (لغتي حصة

  اكتشاف داللة الكلمات الجدٌدة  من
 .خالل الترادف والتضاد 

  اكتساب حصٌلة لغوٌة جدٌدة. 

  من خالل تعبٌر التلمٌذة عن المعنى بالتمثٌل الحسً ، وضع الكلمة فً جملة أو تحدٌد الصورة شفهيا
 ...الدالة على المعنى أو اإلتٌان بضد الكلمة أو مرادفاها أو تحوٌلها من جمع لمفرد 

 تناقش المعلمة مع تلمٌذاتها  كلمات أخرى  غامضة  من النص . 

  مٌذات للنشاط الوارد فً كتاب الطالبة توجه المعلمة التل كتابيا. 
  توضح المعلمة فكرة النشاط. 

  تفقد المعلمة إجابات التلمٌذات وتعزٌزها. 

 .إلعداد نشاط كتابً  لقٌاس المهارة  تقاس المهارة شفهٌا وال حاجة    

 .ال تطالب التلمٌذة بحفظ المعنى     
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 الهدف منه
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 أقرأ وأالحظ 
 (حصة ) 

 قراءة كلمات من النص تشكل صعوبة.
  مراعاة مهارات النطق والتلفظ. 

  قراءة كلمات أومقطع من النص حول
لغوٌة درستها قراءة / ظاهرة صوتٌة 

 .صحٌحة 

  مراعاة صحة الوصل عند االسترسال
 .القراءة  ًف

  شفهيا 

  فردٌا وتدوٌن مالحظات وصفٌة على أداء التلمٌذة فً سجل المالحظة متابعة قراءة التلمٌذة. 

  تدرٌب على الظواهر الصوتٌة ، والقراءات المعبرة. 

 .دون شرحها قاعدٌا  -صوتا-ٌكتفى بتوضٌح الظاهرة اللغوٌة  

التراكيب اللغوية  
 أستخرج : أوال

 (حصة )

استخراج الظاهرة الصوتٌة المستهدفة 
 :النصوص القرائٌة من مثل الواردة فً 

  الشمسٌة ( أل ) التفرٌق بٌن
 .والقمرٌة 

  ًالتعرف إلى ظاهرة التنوٌن ف
 .حاالته المختلفة 

 التعرف إلى ظاهرة التضعٌف. 

  استخدام المد بأنواعه. 

  استخدام التاء المربوطة والهاء. 

 استخدام األلف المقصورة. 

  التفرٌق بٌن همزتً الوصل
 .والقطع 

 هذا ):ٌن الكلمات البصرٌة التمٌٌز ب
 ( ، هذه ، هذان ، هاتان ، هؤالء 

 

  من خالل قراءة المعلمة السؤال كتابيا 

  شرح الظاهرة الصوتية واللغوية 

 تدعٌمها بأمثلة إضافٌة والتدرٌب علٌها ثم االنتقال ألنشطة الكتاب. 

   إعطاء توجٌهات لتنفٌذ المطلوب بطرٌقة صحٌحة. 

  المتابعة إلجابات التلمٌذات أثناء تنفٌذ المطلوب من المكون مع التوجٌه والتصوٌب . 

 .إعداد أوراق عمل للتدرٌب على هذه المهارة  

 
  ( أالحظ وأقرأ ) ٌتم فً هذا المكون استكمال للظاهرة الصوتٌة  التً درستها سابقا فً مكون 
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 الهدف منه
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محاكاة األسالٌب اللغوٌة الجدٌدة    أستخدم : ثانيا 
المستهدفة الواردة فً دلٌل الوحدات من 

 :مثل 

   ( .إن ) تأكٌد الجملة االسمٌة بـ 

   استخدام أسلوب الدعاء. 

  ن ، ماذا ، ) استخدام االستفهام بـ م 
 ( كٌف ،متى ، أٌن ، لماذا 

  ( ال ) استخدام النهً بــ 

  المفرداستخدام العدد. 

   (  إال)استخدام أسلوب االستثناء بــ 

  (لٌت ) استخدام أسلوب التمنً بـ 

   من خالل تعرٌف التلمٌذات باألسلوب وتدرٌبهن على كٌفٌة صٌاغة جمل باستخدام األسلوب شفهيا
 .المستهدف بالمحاكاة والتمثٌل والصور 

  شرح األسلوب للتلمٌذات مع تجنب تفصٌالت القاعدة النحوٌة. 
  تدعٌم األسلوب بأمثلة إضافٌة من المعلمة ومحاكاة التلمٌذة له شفهٌا. 
  قراءة المثال والتعرف على اإلجراء لمحاكاته فً :  توجٌه التلمٌذات للنشاط الوارد فً كتاب الطالبة

 . بقٌة األمثلة ثم االستماع إلجاباتهن وتصوٌبها

 

 . شفهٌا دون الحاجة إلى إعداد أوراق قٌاس ( أستخدم ) ٌكتفى بقٌاس المهارات فً مكون        
 

 أحول : ثالثا 
أستخدم ) 
 (أحول حصة +

  محاكاة األصناف اللغوٌة التً سبق
دراستها أواألصناف الجدٌدة  الواردة فً 

 : دلٌل الوحدات من مثل 

  تذكٌر الفعل وتأنٌثه تبعا للفاعل 

  التعرف إلى أنواع الكلمة. 

  والجمع استخدام المفرد والمثنى. 

  ( الواو، الفاء ، ثم ) استخدام العطف بـ
  األسماء الممدودة. 

  ( فوق ، تحت ، قبل ، بعد ) الظروف
  ( .أبو، أخو) األسماء الخمسة 

  هذا ، هذه ، هذان ، )أسماء اإلشارة
 هاتان ، هؤالء 

   الصنف من خالل تعرٌف التلمٌذات بالصنف وتدرٌبهن على كٌفٌة صٌاغة جمل باستخدام شفهيا
 .المستهدف بالمحاكاة والتمثٌل والصور 

 .شرح الصنف للتلمٌذات مع تجنب تفصٌالت القاعدة النحوٌة    
  تدعٌم النشاط بأمثلة إضافٌة قبل االنتقال للكتاب. 
  قراءة المثال والتعرف على اإلجراء لمحاكاته فً :  توجٌه التلمٌذات للنشاط الوارد فً كتاب الطالبة

 .  هن وتصوٌبهاثم االستماع إلجابات بقٌة األمثلة

 

  . شفهٌا دون الحاجة إلى إعداد أوراق قٌاس ( أحول ) ٌكتفى بقٌاس المهارات فً مكون       



 (نورة حداد  –مشاعل الشبٌلً  –رٌم باخشوٌن ) الصفوف األولٌة -لغتً  -المدربات المركزٌات 7

 

 

 

 
 المكون

 
 الهدف منه

 
 اإلجراءات لتحقيق األهداف

 أعبر
 (حصة )

 .ٌعنى بمهارات التعبٌر الشفهً والكتابً 
من مهارات التعبٌر الكتابٌة الواردة فً 

 : قائمة مهارات الكتابة  
  ترتٌب كلمات بسٌطة لبناء جملة مفٌدة.
  إكمال عبارات قصٌرة بكلمات من

 .مكتسباته بحسب السٌاق 

  زٌادة مفردة فً جملة. 

  إعادة تنظٌم مفردات جملة. 

  الكتابة عن بعض الصور التً تشكل
 .أحداثها قصة قصٌرة مراعٌة ترتٌب 

  ًصٌاغة أسئلة حول موضوع قصٌر ف
 . أسئلة (  4ــ3حدود

  ترتٌب جمل بسٌطة لبناء نص مترابط
  إغناء النص بجملة جدٌدة. 

  إعادة تنظٌم جمل نص بسٌط. 

  الربط بٌن الكلمات والجمل بحروف
 .الواو ـ الفاء ـ ثم : العطف 

 

  شفهيا 

  أصف الصورة / أعبر شفهٌا / للمكونات التً تندرج تحت عنوان أالحظ وأتحدث 

  الستنطاق التلمٌذات  عناصر الصورةمناقشة. 

  مهارات التعبٌر الشفهً تندرج تحت قائمة مهارة التحدث. 

  كتابيا 

  (كل ماٌطلب فٌه التعبٌر كتابٌا )مكون أعبر 

  تندرج مهاراته تحت مهارات الكتابة. 

  (.كتاب النشاط  -كتاب الطالبة) أنشطته كتابٌا فً تنفذ 

  ُتعد له المعلمة أوراق لقٌاس المهارات الكتابٌة مع االستعانة بدلٌل الوحدة لمعرفة المهارات الكتابٌة
المستهدفة ، وأٌضا بالرجوع للسجل المعد من قسم الصفوف األولٌة حٌث تم تحدٌد توزٌع المهارات على 

 .الفترات 

 ( 4)ي توضيح مهارات التعبير الكتابي نشرة المرفقة فلرجوع للا 

 


