الصف الثانً األساسً
عنوان الدرس :تحٌة العلم
النتاجات

عدد الحصص:
الصفحات 55-6:
2152/9/55
استراتٌجات استرتٌجٌات
المواد
التموٌم
والتجهٌزات التدرٌس
الكتاب
المدرسً

.5االستماع الى لراءة الدرس
.2التحدث ببعض الجمل عن الرسومات
الموجودة فً أتحدث
البطالات
.3لراءة الدرس لراءة جهرٌة سلٌمة
.4التمٌٌز بٌن حرفً (س،ش)
السبورة
.5محاكاة األنماط (جمل التعجب)
ٌ.6حلل الكلمات الى مماطع
الطباشٌر
ٌ.7ركب من المماطع كلمات لها معنى
ٌ.2كون من الكلمات المبعثرة جمل مفٌده
ٌ.9مٌٌز بٌن الالم الممرٌة والالم الشمسٌه
.51الكتابة بخط جمٌل (الخط النسخً)
.55نمل النص اإلمالئً إلى دفترهم
.52الترداد والتغنً لنشٌد مدرستً
معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:

تم التحمٌل من مولع األوائل
Form # QF71-1-47 rev. a

خطة الفصل الدراسً األول فً مادة اللغة العربٌة

التدرٌس
المباشر

التموٌم المعتمد
على األداء

التعلم
بالنشاط

المالحظة

التعلم
التعاونً

الفترة الزمنٌة 2152 /9/2 :الى
أدوات التموٌم

األنشطة
المرافمة

التأمل الذاتً

لائمة الرصد

حل التدرٌبات

أشعر بالرضاعن

ورلة عمل
الورلة والملم

سلم التمدٌر
اللفظً

التفكٌر النالد

علم األردن

التحدٌاتممترحاتالتحسن

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

الصف الثانً األساسً
عنوان الدرس :الحرٌة
النتاجات
.5االستماع الى لراءة الدرس
.2التحدث ببعض الجمل عن الرسومات
الموجودة فً أتحدث
.3لراءة الدرس لراءة جهرٌة سلٌمة
ٌُ.4فرق بٌن نطك حرفً (د،ت)
.5محاكاة األنماط (جمل االستفهام،جمع
التكسٌر،الهمزة المكتوبة على ألف)
ٌ.6حلل الكلمات الى مماطع
ٌ.7ركب من المماطع كلمات لها معنى
.2الكتابة بخط جمٌل (الخط النسخً)
.9نمل النص اإلمالئً إلى دفترهم
.51حفظ اآلٌة  59من سورة الشورى

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:

تم التحمٌل من مولع األوائل
Form # QF71-1-47 rev. a

خطة الفصل الدراسً األول فً مادة اللغة العربٌة

الصفحات 25-56:

عدد الحصص:

استراتٌجات استرتٌجٌات
المواد
التموٌم
والتجهٌزات التدرٌس
الكتاب
المدرسً

التدرٌس
المباشر

البطالات

التعلم بالنشاط

السبورة

التعلم
التعاونً

التموٌم المعتمد
على األداء

الفترة الزمنٌة 9/56 :الى 2152/9/31
أدوات التموٌم

األنشطة
المرافمة

التأمل الذاتً

لائمة الرصد

حل التدرٌبات

أشعر بالرضاعن

ورلة عمل
المالحظة
الورلة والملم

سلم التمدٌر
اللفظً

الطباشٌر

التحدٌاتنشاط ص 25

التفكٌر النالد
ممترحاتالتحسن

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

الصف الثانً األساسً
عنوان الدرس :الممرضه
النتاجات
ٌ 5جٌب عن اسئلة اإلستماع

خطة الفصل الدراسً األول فً مادة اللغة العربٌة

الصفحات 35-26:

عدد الحصص:

استراتٌجات استرتٌجٌات
المواد
التموٌم
والتجهٌزات التدرٌس
الكتاب
المدرسً

التدرٌس
المباشر

التموٌم المعتمد
على األداء

ٌ -مرا الدرس لراءة سلٌمة

البطالات

التعلم
بالنشاط

المالحظة

ٌ -حل تدرٌبات الوحدة

السبورة

ٌ -تحدث عن صور المحادثة وعمل الممرضة

 ٌمٌز بٌن حرفً (ص،س) ٌكتب بخط جمٌلٌ -مٌز بٌن الفرد والجمع

الطباشٌر

التعلم
التعاونً

الفترة الزمنٌة 51/5:الى 2152/51/55
أدوات
التموٌم

األنشطة المرافمة

التأمل الذاتً

لائمة الرصد

حل التدرٌبات

أشعر بالرضاعن

ورلة عمل
الورلة والملم

سلم التمدٌر
اللفظً

التفكٌر النالد

البحث عن كلمة السر -التحدٌات
فً الكلمات المتماطعة
ص 35
غ
ل
ق
ض ح
ممترحاتر أ س ا ت التحسن
ل
ر
ق

 ٌكتب اإلمالء منتبها إلى ( ة،ه)ٌ-مرأ نشٌد الممرضة ملحنا .

خ
أ
م

ر
ى
ح

ج
ا
و

 ٌرتب الحروف فً نشاط الوحدة .معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:

Form # QF71-1-47 rev. a

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

خطة الفصل الدراسً األول فً مادة اللغة العربٌة

الصف الثانً األساسً

تم التحمٌل من مولع األوائل
عنوان الدرس :جزاء اإلحسان
النتاجات

الصفحات 45-36:

استراتٌجات استرتٌجٌات
المواد
التموٌم
والتجهٌزات التدرٌس
الكتاب
المدرسً

.5االستماع الى لراءة الدرس
.2التحدث ببعض الجمل عن الرسومات
الموجودة فً أتحدث
البطالات
.3لراءة الدرس لراءة جهرٌة سلٌمة
.4التمٌٌز بٌن حرفً (ع،غ)
.5محاكاة األنماط (المذكر المفرد والمؤنث السبورة
المفرد(صغٌر،صغٌرة)حروف الجر،التاء
الطباشٌر
المبسوطة والمربوطة)
ٌ.6حلل الكلمات الى مماطع
ٌ.7ركب من المماطع كلمات لها معنى
ٌ.2كون من الكلمات المبعثرة جمل مفٌده
.9الكتابة بخط جمٌل (الخط النسخً)
.51نمل النص اإلمالئً إلى دفترهم
ٌ.55تعرف الى نص جمٌل (حسن التدبٌر)
فٌه طرفه وعبره
معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:

Form # QF71-1-47 rev. a

عدد الحصص:

التدرٌس
المباشر

التموٌم المعتمد
على األداء

التعلم
بالنشاط

المالحظة

التعلم
التعاونً

الفترة الزمنٌة 51/ 56:الى 2152/51/31
أدوات التموٌم

األنشطة
المرافمة

التأمل الذاتً

لائمة الرصد

حل التدرٌبات

أشعر بالرضاعن

ورلة عمل
الورلة والملم

سلم التمدٌر
اللفظً

التفكٌر النالد

أشكال هندسٌة
ص45

التحدٌاتممترحاتالتحسن

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

الصف الثانً األساسً
عنوان الدرس :العصفور المغرد

الصفحات 55-46:

النتاجات
.5االستماع الى لراءة الدرس
.2التحدث ببعض الجمل عن الرسومات
الموجودة فً أتحدث
.3لراءة الدرس لراءة جهرٌة سلٌمة
.4كتابة الحروف(ب،ت،ث) فً المكان
المناسب وتمٌٌز بٌن (ى،ي)
.5محاكاة األنماط (جمل التعجب،الوصل
فً الالم الممرٌة والالم الشمسٌة،
لن(أدوات النصب))
ٌ.6حلل الكلمات الى مماطع
ٌ.7ركب من المماطع كلمات لها معنى
ٌ.2كون من الكلمات المبعثرة جمل مفٌده
.9الكتابة بخط جمٌل (الخط النسخً)
.51نمل النص اإلمالئً إلى دفترهم
.55حفظ الحدٌث ص 54
معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:

Form # QF71-1-47 rev. a

خطة الفصل الدراسً األول فً مادة اللغة العربٌة
عدد الحصص:

استراتٌجات استرتٌجٌات
المواد
التموٌم
والتجهٌزات التدرٌس
الكتاب
المدرسً

التدرٌس
المباشر

التموٌم المعتمد
على األداء

البطالات

التعلم
بالنشاط

المالحظة

الطباشٌر

أدوات التموٌم

األنشطة
المرافمة

التأمل الذاتً

لائمة الرصد

حل التدرٌبات

أشعر بالرضاعن

ورلة عمل

السبورة
التعلم
التعاونً

الفترة الزمنٌة 55/5 :الى 2152/55/55

الورلة والملم

سلم التمدٌر
اللفظً

التفكٌر النالد

الحٌوانات
وأصواتها

التحدٌاتممترحاتالتحسن

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

الصف الثانً األساسً
عنوان الدرس :سأكون طٌارا
النتاجات

لصفحات 65-56:

.5االستماع الى لراءة الدرس
.2التحدث ببعض الجمل عن الرسومات
الموجودة فً أتحدث
البطالات
.3لراءة الدرس لراءة جهرٌة سلٌمة
.4استخدام شكل الحرف المناسب(مـ ،م)
.5محاكاة األنماط (جمع (التكسٌر،المذكر السبورة
السالم)،أن (ادوات النصب)،الهمزة
الطباشٌر
المسبولة بألف)
.51الكتابة بخط جمٌل (الخط النسخً)
.55نمل النص اإلمالئً إلى دفترهم
.52الترداد والتغنً لنشٌد طٌارتً الورلٌة

Form # QF71-1-47 rev. a

عدد الحصص:

استراتٌجات استرتٌجٌات
المواد
التموٌم
والتجهٌزات التدرٌس
الكتاب
المدرسً

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:

خطة الفصل الدراسً األول فً مادة اللغة العربٌة

التدرٌس
المباشر

التموٌم المعتمد
على األداء

التعلم
بالنشاط

المالحظة

التعلم
التعاونً

الفترة الزمنٌة 55/56 :الى 2152/55/31
أدوات التموٌم

األنشطة
المرافمة

التأمل الذاتً

لائمة الرصد

حل التدرٌبات

أشعر بالرضاعن

ورلة عمل
الورلة والملم

سلم التمدٌر
اللفظً

التفكٌر النالد
مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

استخدام برنامج
الرسام لرسم
المهنة التً أحب
أن أعمل فٌها
بالمستمبل

التحدٌاتممترحاتالتحسن
التارٌخ :
التارٌخ :

الصف الثانً األساسً
عنوان الدرس :حمامات ماعٌن
النتاجات

الصفحات 75-66:

.5االستماع الى لراءة الدرس
.2التحدث ببعض الجمل عن الرسومات
الموجودة فً أتحدث
البطالات
.3لراءة الدرس لراءة جهرٌة سلٌمة
ٌُ.4فرق بٌن لفظ حرفً (ق،ن)
.5محاكاة األنماط (الف المد(آ)،كان(اسمها السبورة
وخبرها)ظرف المكان والزمان،التنوٌن ،ٍ،ٌ،
الطباشٌر
والنون األصلٌة(ن))
ٌ.6حلل الكلمات الى مماطع
ٌ.7ركب من المماطع كلمات لها معنى
ٌ.2كون من الكلمات المبعثرة جمل مفٌده
.9الكتابة بخط جمٌل (الخط النسخً)
.51نمل النص اإلمالئً إلى دفترهم
.55الترداد والتغنً لنشٌد بالدي

Form # QF71-1-47 rev. a

عدد الحصص :الفترة الزمنٌة 52/5 :الى 2152/52/55

استراتٌجات استرتٌجٌات
المواد
التموٌم
والتجهٌزات التدرٌس
الكتاب
المدرسً

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:

خطة الفصل الدراسً األول فً مادة اللغة العربٌة

التدرٌس
المباشر

التموٌم المعتمد
على األداء

التعلم
بالنشاط

المالحظة

التعلم
التعاونً

أدوات التموٌم

األنشطة
المرافمة

التأمل الذاتً

لائمة الرصد

حل التدرٌبات

أشعر بالرضاعن

ورلة عمل
الورلة والملم

سلم التمدٌر
اللفظً

التفكٌر النالد

نشاط ص75

التحدٌاتممترحاتالتحسن

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

الصف الثانً األساسً
عنوان الدرس :ما اغلى عٌوننا

الصفحات 24-76:

النتاجات
.5االستماع الى لراءة الدرس
.2التحدث ببعض الجمل عن الرسومات
الموجودة فً أتحدث
.3لراءة الدرس لراءة جهرٌة سلٌمة
ٌُ.4فرق بٌن لفظ حرفً (د،ض)
ٌ.5حلل الكلمات الى مماطع
ٌ.6ركب من المماطع كلمات لها معنى
ٌ.7مٌٌز الشدة وٌلفظ كلمات منتبه الى
الحرف المشدد
.2الكتابة بخط جمٌل (الخط النسخً)
.9نمل النص اإلمالئً إلى دفترهم
.51التعرف الى نص جمٌل(الخادم الذكً)
فٌه طرفه وعبره
معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن /المعلمات:

Form # QF71-1-47 rev. a

خطة الفصل الدراسً األول فً مادة اللغة العربٌة
عدد الحصص:

استراتٌجات استرتٌجٌات
المواد
التموٌم
والتجهٌزات التدرٌس
الكتاب
المدرسً

التدرٌس
المباشر

التموٌم المعتمد
على األداء

البطالات

التعلم
بالنشاط

المالحظة

الطباشٌر

أدوات التموٌم

األنشطة
المرافمة

التأمل الذاتً

لائمة الرصد

حل التدرٌبات

أشعر بالرضاعن

ورلة عمل

السبورة
التعلم
التعاونً

الفترة الزمنٌة 52/56 :الى نهاٌة الفصل

الورلة والملم

سلم التمدٌر
اللفظً

اختبار
البحث فً
االنترنت عن
حدٌث ٌحث على
بر الوالدٌن

التفكٌر النالد

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التحدٌاتممترحاتالتحسن
التارٌخ :
التارٌخ :

تحلٌل المحتوى  /المبحث :اللغة العربٌة

الصف الثانً األساسً

الوحدة

المفاهٌم
والمصطلحات

األفكار
(الحمائك والتعمٌمات)

المٌم واالتجاهات

الدرس األول
تحٌة العلم

تحٌة
العلم،اصطف
الوطن،بفخر
رددوا

ـ النظام من صفات المؤمن

ـ حب الوطن واالنتماء له
والدفاع عنه

مهارة االستماع
مهارة التحدث
مهارة المراءة

النشٌدالوطنً
ٌزهو ،بنظام

مهارة الكتابة
النشٌد مدرستً

Form # QF71-1-47 rev. a

ـ االلتزام بمواعٌد المدرسة
ـ ألوان العلم األردنً
(اسود ابٌض ،أخضر،أحمر )

ـ الحرص على النظام فً
حٌاته
ـ االعتزاز والفخر بوطنه

المهارات

الرسوم والصور
الصور ص7

األسئلة
فهم ص2-6

ـ االصطفاف فً
ساحة المدرسة أمام
صورة العلم
العلم
األردنً
ـ ترداد النشٌد
الوطنً متهٌئن
ناظرٌن للعلم

تحلٌل ص51

ـ الكتابة بخط
نسخً جمٌل

تركٌب ص51
ص55

ـ كتابة اإلمالء
المنمولة

معرفة وتذكر
ص54

تفكٌرص7
تطبٌك ص-9
55+ 53

تحلٌل المحتوى  /المبحث :اللغة العربٌة

الصف الثانً األساسً

الوحدة

المفاهٌم
والمصطلحات

األفكار
(الحمائك والتعمٌمات)

المٌم واالتجاهات

الدرس الثانً
الحرٌة

الحرٌة  ،بحث

ـ لال تعالى"هللا لطٌف بعباده
ٌرزق من ٌشاء وهو الموي
العزٌز"

ـ حب الحرٌة وغرسها فً ـ لراءة الدرس
نفوسهم والدفاع للحصول لراءة سلٌمة
علٌها
ـ تفسٌر المعانً

مهارة االستماع
مهارة التحدث
مهارة المراءة
مهارة الكتابة

طعام  ،لصرا
لفصا  ،بُلبل
دَنا  ،خادم

ـ أهمٌة الطعام الى الكائن الحً

أحب
حر طلٌك،
ّ
ـ الجوع وأنا ّ
ً من الشبع فً المفص
ارتوى  ،طلٌك ال ّ

ذهب
ٌ

أحفظ  :الشورى
آٌة 59

ـ شكر هللا تعالى على
نعمه

المهارات

الرسوم والصور
الصور ص57

األسئلة
فهم ص-56
24-52
تفكٌرص57

ـ الكتابة بخط
نسخً جمٌل

تطبٌك
ص23-59

ـ كتابة اإلمالء
المنمولة

تحلٌل ص21
تركٌب ص21
ص25
معرفة وتذكر
ص24
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الصف الثانً األساسً

تحلٌل المحتوى  /المبحث :اللغة العربٌة

الوحدة

المفاهٌم
والمصطلحات

األفكار
(الحمائك والتعمٌمات)

المٌم واالتجاهات

الدرس الثالث
الممرضة

اخالص

ـ عمل الممرضل عمل نبٌل

ـ االلتداء بأخالق الرسول

تواضع

تتصف الممرضة بالرحمة
والعطاء

فً اعمالنا

مهارة االستماع
مهارة التحدث
مهارة المراءة
مهارة الكتابة
أنشد  :الحمل
األخضر
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العطاء
الفخر

تودي عملها باخالص ورافة
وتواضع

ـ التحلً بالتواضع وعدم
السخرٌة من اآلخرٌن
الرحمة والعطاءاالخالص فًالعمل

المهارات
ـ لراءة الدرس
لراءة سلٌمة
ـ تفسٌر المعانً
ـ الكتابة بخط
نسخً جمٌل
ـ كتابة اإلمالء
المنمولة
ـ ترداد النشٌد
الممرضه

الرسوم والصور
الصور ص27

تحلٌل المحتوى  /المبحث :اللغة العربٌة

الوحدة

المفاهٌم
والمصطلحات

الدرس الرابع
جزاء االحسان

جزاء االحسان ـ جزاء االحسان هواالحسان

مهارة االستماع
مهارة التحدث
مهارة المراءة
مهارة الكتابة
الرأ واستمع:
ُحسن التدبٌر

حمامة ،
نبع ماء
عُصنا،منمار
مدت  ،تعلمت
نَجت،الغرق
أنمذتنً
لرصت
انحرفت
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األفكار
(الحمائك والتعمٌمات)

ـ نجت الحمامة من بندلٌة
الصٌاد بسبب مساعدة النملة
لها
ـ لال رسور هللا"هل جزاء
االحسان إال االحسان"

الصف الثانً األساسً

المٌم واالتجاهات

المهارات

ـ التحلً بخلك الرسول
(االحسان)

ـ لراءة الدرس
لراءة سلٌمة

ـ تمدٌم المساعدة
والتعاون مع اآلخرٌن

ـ تفسٌر المعانً

ـ التعلم من لصة الخروف
حسن التدبٌر لحل مشاكله

ـ الكتابة بخط
نسخً جمٌل
ـ كتابة اإلمالء
المنمولة
ـ حل المشاكل
بحسن التدبٌر

الرسوم والصور
الصورص 32

تحلٌل المحتوى  /المبحث :اللغة العربٌة

الصف الثانً األساسً

الوحدة

المفاهٌم
والمصطلحات

األفكار
(الحمائك والتعمٌمات)

المٌم واالتجاهات

الدرس الخامس
العصفور المغرد

ٌُغرد  ،جزاء

ـ لال رسول هللا"دخلت امرأة
النار فً هرة ربطتها فلم
تطعمها ولم تدعها تأكل من
خشاش األرض"

ـ الرفك بالحٌوانات األلٌفة ـ لراءة الدرس
لراءة سلٌمة
وتمدٌم الطعام والشراب
والمأوى للحٌوانات
ـ تفسٌر المعانً

مهارة االستماع
مهارة التحدث
مهارة المراءة
مهارة الكتابة
أحفظ  :حدٌث
ص54
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سرنً
خجل ٌ ُ
تناول
َ

ـ أهمٌة الطعام الى الكائن الحً
ـ االستمتاع بتغرٌد العصافٌر
ـ الرفك بالحٌوانات وعدم
إٌذاؤهم

ـ االلتداء بمصة المرأة
التً حبست الهرة

المهارات

ـ الكتابة بخط
نسخً جمٌل
ـ كتابة اإلمالء
المنمولة
ـ حفظ الحدٌث

الرسوم
والصور
الصور ص42

تحلٌل المحتوى  /المبحث :اللغة العربٌة

الصف الثانً األساسً

الوحدة

المفاهٌم
والمصطلحات

األفكار
(الحمائك والتعمٌمات)

المٌم واالتجاهات

الدرس السادس
سأكون طٌارا

رافك ،المطار

ـ المطار مكان لنمل الركاب
والبضائع

ـ تمدٌر مهنة الطٌار فً
سالح الجو

مهارة االستماع
مهارة التحدث
مهارة المراءة
مهارة الكتابة
أنشد :طٌارتً
الورلٌة
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استمبال ،عمه
المادم  ،تُملع

ـ فً المطار طائرات تملع
وتهبط من مدرج المطار

المهارات
ـ لراءة الدرس
لراءة سلٌمة
ـ تفسٌر المعانً

ـ حب الوطن والدفاع عنه ـ الكتابة بخط
تهبط،المستمبل
نسخً جمٌل
ـ حلم بهاء أن ٌصبح فً سالح
الجو لٌحمً وطنه
تُحلك ،ألود
ـ كتابة اإلمالء
ـ تنمٌة االتجاهات السلٌمه
المنمولة
سالح الجو
حول مهنة المستمبل
أحمً
ـ ترداد النشٌد

الرسوم والصور
الصور ص57
طٌارة ورلٌة
ومجسم للطائرة

تحلٌل المحتوى  /المبحث :اللغة العربٌة
الوحدة

المفاهٌم
والمصطلحات

الدرس السابع
حمامات ماعٌن

انطلمت
حمامات ماعٌن

مهارة االستماع

محافظة مأدبا

مهارة التحدث

متعرجة ،وصلنا

مهارة المراءة

شالل متدفك
المنظر،ادهشنً

مهارة الكتابة
أنشد  :بلدي

المٌم واالتجاهات

ـ حمامات ماعٌن فً محافظة ـ االستفادة من وجود
المٌاه الساخنة والٌنابٌع
مأدبا
الحارة للعالج
ـ الٌنابٌع الحارة تساعد على
شفاء من اآلم الغظام
والمفاصل
ـ شكر هللا تعالى على
نعمه
ـ المٌاه هبة من هللا ألهل
األردن

الطبٌعة الخالبة
الٌنابٌع الحارة
اآلم،العظام
والمفاصل،غنٌّة
المعادن واألمالح
هبة
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األفكار
(الحمائك والتعمٌمات)

الصف الثانً األساسً

ـ االستمتاع بالطبٌعة
الخالبة

المهارات
ـ لراءة الدرس
لراءة سلٌمة
ـ تفسٌر المعانً
ـ الكتابة بخط
نسخً جمٌل
ـ كتابة اإلمالء
المنمولة
ـ ترداد النشٌد

الرسوم والصور
الصور ص67

تحلٌل المحتوى  /المبحث :اللغة العربٌة
الوحدة

المفاهٌم
والمصطلحات

الدرس الثامن
ما اغلى عٌوننا
مهارة االستماع
مهارة التحدث
مهارة المراءة
مهارة الكتابة
ألرأ وأستمع:
الخادم الذكً
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األفكار
(الحمائك والتعمٌمات)

الصف الثانً األساسً

المٌم واالتجاهات

اكتساب

زٌارة طبٌب العٌون

ـ

احواج

االهتمام بنظافة العٌون

الحفاظ على سالمة العٌون

تجدهما

االلتزام بعالجات الطبٌب

ضوء خافت
تمً عٌنٌن

المهارات
ـ لراءة الدرس
لراءة سلٌمة

الرسوم والصور
الصور ص77

ـ تفسٌر المعانً
االبتعاد عن اللعب الخطر

ـ الكتابة بخط
نسخً جمٌل
ـ كتابة اإلمالء
المنمولة
ـ لراءة
معرفة هللا

المصحف

البحث فً شبكة
المعلومات عن
حدٌث ٌحث على
بر الوالدٌن

