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لغتي املادة /                                                                                                                الوحدة األولى  العنوان / 
الثاني               الصف /                                                                                                                           أقاربياملوضوع/ 

 36عدد الحصص /أربع أسابيع                                                                                          الفترة الزمنية/ 

 مدخل الوحد:      نشاطات التهيئة.

 حلة إلى البرص االستماع:     ر ن

 النشيد:      جدتي. 

 

 املسموع وتحليله.فهم 

 تذوق املسموع ونقده.

 القيم واألتجاهات:

 صلة األقارب.

 بر الوالدين واإلحسان إليهم.  

 .رتوقير الكبي                     

 االعتذار عند الخطأ.                   

 التعاون واستشعار المسؤولية.

 ال الشمسية والقمرية.الظواهر الصوتية:    

 .بحاالتها المختلفة ظاهرة التنوين                      

 الهاء والتاء المفتوحة والمربوطة

(.   األساليب اللغوية:  التوكيد بــ )إِنَّ

 أسلوب الدعاء                  

 األصناف اللغوية:    

 حسب الفاعل. تذكير الفعل وتأنيثه

 .أنواع الكلمة حرف اسم فعل

 

 :القرائيةالنصوص 

 صلة الرحم

 جدي عذًرا يا

 فهم املقروء وتحليله.

 ق املقروء ونقده.تلوين وتذو 
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 أقاربي العنوان األولى الوحدة

 لغتي الصف الثاني حصة36 الفترة الزمنية

 ملخص الوحدة:

 االقارب والوالدين.تجاه هذه الوحدة تتناول غرس القيم واالتجاهات الصحيحة 

 وأنه متعلق بالعرشحم فقد حثنا الرسول صلى هللا عليه وسلم على صلة الر 

 كما أن هللا قرن االحسان إلى الوالدين بعبادته لعظم فضلهم وحقهم علينا.

 

 : تحديد نتائج التعلم املرغوبة :الخطوة األولى 

 األهداف الرسمية :

 في نهاية هذه الوحدة ستكون الطالبة قادرة على أن :
 . دينلتجاه صلة األقارب وبر الواب اتجاهات وسلوك وقيم كتست ✓
 تتذكر أحداث وشخصيات سمعتها. ✓
 تستنتج المعنى العام للنص المسموع. ✓
 تبدي رأيها وتناقش في موضوع يناسب سنها. ✓
 صورة من محيطها.التعليق على  ✓
 تقرأ النصوص قراءة مسترسلة. ✓
 تستظهر األناشيد التي درستها. ✓
 ترسم كلمات مضبوطة بالشكل. ✓
 اسطر. دود سطرين إلى ثالثشكولة في حتنسخ جمل م ✓
 تكتب جمل من ذاكرتها القريبة والبعيدة. ✓
 تكتشف المعاني الغامضة من خالل الترادف والتضاد. ✓
 وتوظف ال حسب الحروف.تميز الحروف الشمسية والقمرية  ✓
 تميز بين أنواع التنوين  ✓
 تستخدم اسلوب التوكيد وتلون صوتها أثناء القراءة. ✓
 .نثه حسب الفاعلتذكر الفعل وتؤ ✓
 مفيدة صحيحة.لتكون جملة  ترتب الكلمات ✓
 تستخدم أسلوب الدعاء.  ✓
 فعل(. –اسم  -تتعرف على أنواع الكلمة )حرف ✓
 عبارات قصيرة من مكتسباتها. تكمل ✓
 تكتب من ذاكرتها البعيدة والقريبة كلمات تحوي )ال الشمسية والقمرية( ✓
 كلمات. 10في حدود  تكتب من ذاكرتها البعيدة جمال مكتملة المعنى ✓
 ي على ال الشمسية والقمرية.لمات تحتوتبحث عن ك ✓
 تصنف الكلمات إلى أسماء وأفعال وحروف. ✓
 صلة الرحم.تبحث عن فوائد وفضل  ✓
 تكتب رسالة لألم. ✓
 تكتب عن احترام الكبير واالعتذار عند الخطأ. ✓
قران الكريم ونصوص رصيدا من األلفاظ والتراكيب اللغوية الفصيحة تمكنها من فهم ال تكتسب ✓

 هرةالسنة المط
  وتقويمها . تكتسب قدرة لغوية تعينها على تفهم األحداث اللغوية التي تتعرض لها وتحليلها ✓
 ُخلق االعتذار وصلة الرحم وبر الوالدين . تكتسب ✓
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 األسئلة األساسية : األفكار الكبرى )األفهام الباقية( :

 سيفهم الطالب أن :
 ع له دالالت متعددة .و المسموالمقروء  -
 صل مع األخرين.داة توااللغة أ -
 للكتابة أسس ومبادئ . -
المتعلم للقراءة المبدعة التفكير اإلبداعي يقود  -

 والتحدث الجيد.
 ن إليهم.ساصلة األقارب والرحم والبر بهم واإلح -
 االعتذار عند الخطأ واحترام الكبير. -
 الحرص على بر الوالدين. -

 وع؟مقروء والمسمأهمية فهم الا م ❖

 رين؟كيف نتواصل مع األخ ❖

 ما هي قواعد الكتابة الصحيحة ؟ ❖

 اإلبداعي؟ما أهمية التفكير  ❖

فضل صلة األقارب اإلحسان إليهم في ضوء القرآن  ❖
 والسنة ؟

كيف تتصرف عند الخطأ وماذا سيحدث إذا لم تحترم  ❖
 من هو أكبر منا؟

 ما واجبنا اتجاه الوالدين؟ ❖

 

 ؟د تعلُّم الوحدة بها المتعلمات بعالرئيسة التي ستكتسالمعرفة والمهارات 

 ستعرف الطالبات :
 مهارات القراءة الصحيحة و المعبرة. ✓
 قواعد الكتابة الصحيحة. ✓
✓ .  أسلوب التوكيد بإنَّ
 ال القمرية والشمسية. ✓
 أسلوب الدعاء. ✓
 تأنيث الفعل وتذكيره حسب الفاعل. ✓
 ترتب الكلمات وتكون جمل صحيحة. ✓
 كتسباتها.بكلمة من م تغني الجملة ✓
 واالعتذار عند الخطأ.حترام الكبير صلة الرحم وا  ✓
 مية فوائد صلة الرحم  في الحياة.أه ✓

 
 

 ستكون الطالبات قادرات على :
 معبر . بأسلوبقراءة النص قراءة صحيحة  •
 كتابة النصوص مراعيه قواعد الكتابة الصحيحة. •
  المسموع . استنتاج المعنى العام للنص •
  إليه وشاهدته.استمعت وصف ما  •
  وشاهدته . إليه فيما استمعت تحديد موقفها •
  لسنها . إبداء رأيها والمناقشة في موضوع مناسب •
  التسلسل . سرد قصة قصيرة استمعت إليها مراعية •
  تجيب على أسئلة موظفة جذر السؤال. •
  مصورة . تعبر شفهي عن أحداث قصة •
التضاد من خالل  الكلمات الجديدة داللة تكتشف •

 .والترادف
.تستخدم أسلوب التو •  كيد بـ إنَّ
 على ال الشمسية والقمرية.تكتب كلمات تحتوي  •
 تستخدم أسلوب الدعاء. •
 تؤنث الفعل وتذكره حسب الفاعل. •
 ترتب الكلمات لتكون جمل صحيحه •
 تكمل الجمل بكلمات من مكتسباتها. •
 تطبق   ما اكتسبته من آداب في حياتها. •
 م .تدرك أهمية صلة الرح •
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 نواتج التعلمبراهين واألدلة على تحقق د التحديالخطوة الثانية : 

 مشروع الوحدة األولى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أميرتي
 ،في تصميم بطاقات تعاوني مع مجموعتك والديهاواصلة الرحم البارة ب

 ،تك أو أقاربكتعبر عن حبك ألحد أفراد أسر وكتابة جمالً 
 سرتك.أألحد أفراد  ثم أعدي مغلفات للبطاقات وقدميها

 
 وتعلمي طريقة صنع البطاقات شاهدي

 
 

 شروع:خطوات تنفيذ الم
 ن عن المشروع وأهدافه.اإلعال -1

 تقسيم المهام على أعضاء المجموعة. -2
 إعداد مغلفات للبطاقات( -كتابة جمل معبرة -تصميم بطاقات)

 .لإلنجازحصر األدوات المطلوبة  -3
 مرحلة أسبوعل كل ى مراحيتم انجاز المشروع عل -4

 تصميم البطاقات األول األسبوع
 كتابة الجملالثاني  األسبوع

 اعداد مغلف للبطاقات الثالث األسبوع
 وتقديم البطاقات. عرض المشروع ومناقشته الرابع األسبوع

 
 

"إن من أحِب األعماِل إىل اهلل " صلُة الرحم  

 صلُة الرحم تعين اإلحساُن إىل األقارب وإيصاُل ما أمكَن من اخلرِي إليهم ودفِع ما أمكنَ من الشر عنهم

  اإلحساِن إىل األقارب ، وقد تصُل إىل اإلساءِة إليهموعكُس ذلك قطيعِة الرحم اليت تعين عدُم

: يف األرحاميدخُل  

الوالدان ووالديهم وإن علو ، واألوالد وأوالدهم وإن نزلوا، واإلخوة وأوالدهم ، واألخوات وأوالدهن، 
 .واألعمام والعمات واألخوال واخلاالت
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 معايير ومحكات النجاح

 

 

 

 الشواهد متميز كفء نام مبتدئ التوقعات

 واملجموع

وجود أخطاء  اللغة
 إمالئية كثيرة

وجود ثالث أخطاء 
 إمالئية

 ود خطئينجو 
 إمالئيين

اء عدم وجود أخط
 إمالئية

 

مفكرة صغيرة  ورقتان بيضاء ورقة عادية التصميم
 وغير مبعثرة

مفكرة مصممة 
بشكل  ومرتبة

 مميز وجذاب

 

كتبت بالقلم  الخط
وبخط  الرصاص

 رديء.

كتبت بخط  
 صغير ورديء

كتبت بخط  كتبت بخط مرتب
 جميل ومرتب .

 

 

 

 

 

 

 جملة  معبرة املضمون 
 االقاربعن حب 

 .رتانتان معبجمل
 

أكثر من ثالث  ثالث جمل معبرة.
 .معبرة  جمل
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   تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمالخطوة الثانية : 

 أدلة أخرى:
اختبارات شفهية -مطويات -أنشطة منزلية –االختبارات القصيرة  -ملف اإلنجاز
تقويم -حظةالمال -التجميعي قويمالت العمل. أوراق-كراسات اإلمالء-وتحريرية

 التقويم الذاتي -راناألق

  

   خبرات التعليم والتعلم :الخطوة الثالثة: 

 دور المعلمة دور المتعلمات  خبرات التعلم والتعليم:

 :مدخل الوحدة
إثارة انتباه الطالبات عن طريق الواقع المعزز وتحويل الصورة الى مقطع فيديو  

 ن.معبر عن بر الوالدي
اطئة و الصحيحة وتحفيز تفكير الطالبة عض السلوكيات الختمثيل أدوار عن ب

 للتمييز بينها .
 وذكر األدلة واألحاديث التي تدعم ذلك.

 والتحدث حول مضامين الوحدة. واستنتاج عنوان الوحدة,
 المناقشة في نشاطات التهيئة وحث الطالبة على التعلم الذاتي

 والتعرف عليه وشرح خطوات التنفيذ. مشروع الوحدةعرض 

 اقشةمنال
التفكير الناقد والتفكير 

 اإلبداعي
 التعلم الذاتي.

مثيرة وموجهة وميسرة 
 للتعلم

ومعززة لنواتج التعلم 
 ومحفزة للمتعلمات.

 للقيم.غارسة 
 
 

اإلعالن عن الفكرة 
الكبرى في وحدة 

وهي التواصل   (  )أقاربي
اللغوي )شفهيا وكتابيا ( 

  تحدثًا وكتابة .
سئلة المتعلقة األ طرح

األفكار الكبرى ب
  الباقية . األفهامو

  الرسمي . عرض الهدف
تحفيز المتعلمات إلنجاز 

أنشطة االستماع والتحدث 
والقراءة والكتابة 

والتراكيب اللغوية لتكوين 
رصيد لغوي ومعرفي 
يمكن المتعلمات من 

والكتابي  اإلنتاج الشفهي
.  

تحفيز المتعلمات إلنجاز 
ستماع والتحدث أنشطة اال

ة راءة والكتابوالق
والتراكيب اللغوية لتكوين 

رصيد لغوي ومعرفي 
يمكن المتعلمات من 

  والكتابي اإلنتاج الشفهي
 

  رات والخبرات التعليمية المراد إكسابها للطالبات :عرض المعرفة والمها
صحيحة وتحليلها والتمييز بين السلوكيات ال المعطاةالتحدث عن الصور التحدث: 

 والخاطئة.
 والمناقشة  وارالح

وتحليل الصور بشكل 
 ابداعي

 نص االستماع: رحلة الى البر
 التهيئة العامة من خالل آداب االستماع

والتهيئة الخاصة لنص االستماع بمشهد صامت بعد التناقش تميز الطالبة عنوان 
 النص من خالل الربط بالواقع.

 حظ وأستنتجالأمكون 
 حداث القصة.تنتج أها وتسالصور و تناقشتحلل الطالبة 

 مكون أستمع وأجيب
 .االستماعتستمع الطالبة للنص صوتيا المناقشة ثم اإلجابة وتفعيل منظم 

 تطبيق القوانين
المناقشة تعبئة منظم 

 االستماع.

 النشيد : جدتي
 اسماع النشيد  من الجهاز –تقديم مقدمة شيقة للنشيد 

ات المعبرة. توضيح معاني يماءقراءة المعلمة للنشيد قراءة معبرة ومنغمة باإل
التدرب على حفظ  –انشاد النشيد زمرًيا وفرديًا   –األبيات من خالل المناقشة 

 تسميع النشيد. –النشيد 

انشاد النشيد بطريقة 
 معبرة .

 حفظ النشيد.

 

 النصوص القرائية:
 عنى العام للنصواستنتاج الممناقشة صور الدرس  -

 ثم قراءة المعلمة قراءةوالقراءة عبر جهاز البروجكتر 
 نموذجية مع مراعاة الوصل والوقف وتغيير نبرة

 الصوت ثم القراءة الزمرية من قبل المتعلمات ثم القراءة
 الترددية الفردية  .

 ثم التحليل  الصوتي للكلمات كتابيا وصوتيا. -
 متعلمات ية من قبل القراءة النص قراءة فرد -

 المناقشة والحوار
 

قراءة النصوص قراءة 
 معبرة وبطالقة.

 
البحث و تحديد اإلجابة 

 في النص.
 

   اثارة تفكير المتعلمات
التهيئة المناسبة قبل كل 

  درس
   ديو وأناشيديبمقاطع ف
  شيقة . أو قصة
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 تنفيذ مكون الفهم واالستيعاب. -
أجيب قراءة السؤال قراءة صحيحة  ثم اإلجابة عليه من  مكون تنفيذ -

 جذر السؤال ثم تنفيذ المنظم القرائي.
-  
من خالل التعرف على ترادف وتضاد الكلمات ثم  تنفيذ مكون أنمي لغتي -

 جملة مفيدة. يوضعها ف
-  
 تنفيذ األداء القرائي  -
 وين.الشمسية والقمرية وتمييز التنال تمييز   حظأقرأ وأالأواًل  -
 .مالحظة الكلمات الملونة -
 القراءة قراءة معبرة. -
 ثانيًا: أحلل.. -

 أقرأ وأحلل الكلمات
 قراءة الكلمات وتحليلها الى مقاطع وحروف.

-  
 تنفيذ مكون التراكيب اللغوية: -
 مكون استخرج  أواًل  -
ييز بينها كتابة ونطقًا عرض مقطع فديو عن ال القمرية والشمسية والتم -

ومناقشة الفرق بينها تعطي الطالبة أمثلة لكلمات شمسية وقمرية 
 السبورات ثم تستخرج الطالبة من النص تعلم ذاتي. لىوتكتبها ع

-  
 ثانيًا أكتب -
 االمالء المنسوخ -
 منسوخ في الكتابكتابة الجمل مضبوطة بالشكل امالء  -

الكتابة بخط النسخ مع  مناقشة كتابة الكلمات على السبورة وطريقة
 رسم الحروف. مراعاة

 
 :االمالء المنظور

 ى السبورة ويتم مناقشة الظواهر اللغوية والصوتيةلة عتكتب الجمل
 ثم تمسح وتملى على الطالبات .

 
 االمالء االختباري:

 امالء جمل من النص على الطالبات .
 

 مكون استخدم )األساليب اللغوية( -
 أسلوب التوكيد بإنَّ  -
رح األسلوب ثم تعطي الطالبات امثلة عليه وتالحظ تغير حركة االسم ش -

 بعد إنَّ إلى الفتحة
 تنفذ  نشاط الكتاب تعلم ذاتي. -

 
 أحول األصناف اللغوية

 الفاعلتحويل الفعل إلى مذكر و مؤنث حسب نوع  -
 ثم تنفيذ المكون تعلم ذاتي.تمثيل األدوار 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مناقشة الكلمات 
الغامضة ووضعها في 

 جمل مفيدة
 

ال تميز التنوين و
 الشمسية والقمرية

 
 تحلل الطالبة الكلمات
 الى مقاطع وحروف.

تنفيذ نشاطات 
 المكونات

 
كلمات تحتوي تستخرج 
ية القمرعلى ال 

 والشمسية.
 
 
 
 

 .نسخ جمل قصيرة
 
 
 
 

كتابة جملة من الذاكرة 
 القريبة

 
 
تابة جمل من الذاكرة ك

 البعيدة.
 

 تستخدم أسلوب التوكيد
 وأسلوب الدعاء.

 
 
 
 

تحول األفعال إلى مؤنث 
 ومذكر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قراءة النص قراءة 
صحيحة ومعبرة حتى 

  تحاكيها المتعلمات.
  
تمثيل مواقف تستنتج  

ى الكلمة منها الطالبة معن
   أو ضدها.

 
 
 

طريقة التحليل  توضيح
 بالمقاطع  ةوتذكير الطالب

 
 
 

شرح الظاهرة الصوتية 
وعرض مقطع فيديو يبين 

  الفرق بين
 ال الشمسية والقمرية

  
 
 
وضيح طريقة النسخ ت 

 الصحيحة
 
  

 
 تقويم وتصحيح االخطاء

 
 
 

 خطاءتقويم وتصحيح اال
 
 
وضيح األسلوب اللغوي ت

  للطالبات
  
  

 
 

المواقف المناسبة تصميم 
للتأنيث والتذكير, وعرض 

  مقطع فيديو.
توضيح طريقة تغيير 
ترتيب المفردات في 

الجملة بحيث تكون جملة 
  صحيحة.

توضيح آداب احترام 
الكبير وبر الوالدين 

 واالعتذار عند الخطأ.
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 :الخط
الحرف بخط بطريقة صحيحة لرسم لحروف على رسم ا تدريب الطالبة

 اب.السبورة ثم الكتعلى  النسخ
 
 

 مكون أعبر:
 تدريب الطالبة على ترتيب الكلمات وتكوين جمل صحيحة. -
 التعبير عن الصور بجمل صحيحة ومعبره. -
تدريب الطالبة على تأمل الصور من حولها وربطها بالواقع ثم التعبير  -

 عن المواقف التي تمر عليها.
 كون تعلم ذاتي.الميذ تنف -

 والجمل كلماتالرسم 
 رسما صحيحا.

 
 
 
 

ن ترتيب الكلمات لتكوي
 مفيدة. جمل

 صحيحة.كتابة جمل 
 تنمي مهاراتها

ومكتسباتها اللغوية 
ثري حصيلتها تو

لتستخدمها في التعبير 
 محيطها.عن 

 
 

 التدريب والتقويم.
 
 
 
 
 
 
 

 يمالتقو
 

 .لطالبةمالحظة ما تكتبه ا
مخيلة الطالبة إثراء 

 حصيلتها اللغوية. إثراءو
 الواجبات المنزلية

 األقارب و كتابة أرقام هواتفهم للتواصل معهم.سماء من كتابة خمسة أ -1
 

 كتابة خمس صفات تجعل الطالبة محبوبة عند أسرتها وأقاربها. -2
 
 

 ناقشة مشروع الوحدة:م
 
 
 
 

 يعي .تقويم تجم

 
كتب أسماء أقاربها ت

 وأرقامهم.
تكتب صفات تجعلها 

 محبوبة.
 

بطاقات كل عرض 
موعة على مج

 .المجموعات األخرى
  

 
 ل االختبار التجميعي.ح

 
 التقويم

 
 
 
 
 

 التقويم
 
 
 

 تقويم ناتج التعلم
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