معلمة املادة

أ....................................... /

اسم املعلمة ................................................................ :

توزيع منهج مادة ( اللغة العربية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي علمي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
0443/5/4هـ

األسبوع 0443/5/7هـ 0443/5/00هـ األسبوع 0443/5/04هـ 0443/5/01هـ

األسبوع

0443/5/10هـ 0443/5/15هـ

األسبوع

0443/4/03هـ

األسبوع

0443/6/5هـ 0443/6/9هـ

األسبوع

0443/6/01هـ 0443/6/06هـ

األسبوع

0443/6/09هـ 0443/6/10هـ

األسبوع

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

0443/7/0هـ 0443/7/7هـ

األسبوع

0443/7/03هـ 0443/7/04هـ

األسبوع

0443/7/07هـ 0443/7/10هـ

األسبوع

0443/6/16هـ

0443/6/03هـ

األسبوع

0443/1/1هـ 0443/1/6هـ

األسبوع

0443/1/00هـ

األسبوع

0443/1/06هـ 0443/1/13هـ

األسبوع

0443/7/14هـ

0443/7/11هـ

األسبوع

0443/1/9هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

مالحظات

األسبوع

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ

املادة

موضوع الدرس

اللغة العربية  ( 6العلمية )

احلصة

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

⃝

جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝

نماذج وعينات ⃝

الفصل
مجسمات ⃝

األنشطة ( كتاب التطبيقات )

احملتوى وعرض الدرس

أن توضحح الطالبححة مفهحححوم  مفهوم الكتابة الوظيفية :
كتابة تهدف إلى مد جسور االتصال بي الناس وتنظيم حيحاتهم
الكتابة الوظيفية
وقضححاح حاجححاتهم اهححي النصححون التححي ينت هححا ا نسححان أل اح
مهام عمله أو ل ل مصلحة أو اع مشكلة أو المحااظحة علحى
عالقة .
الكتابة الوظيفية :
 خصا
أن تبححي الطالبححة خصححا
 -1ألفاظها محد ة ومختصرة
 -0ال تهتم بالعواطف
الكتابة الوظيفية
 -4أسلوبها اي الغال علمي
 -0اللتها قاطعة
 -5تلتزم بأنماط موحدة ومتعارف عليها
 -6ال تهتم بت ميل األسلوب بالخيال والمحسنات البديعية
أن تخطح ح الطالبحححة للكتابحححة  التخطي للكتابة الوظيفية :
يأتي التخطي احي مددمحة عمليحات الكتابحة الوظيفيحة وهحو يبحدأ
الوظيفية
ذهنيا بالتفكير اي أهداف العمل الكتحابي الحوظيفي ومحتحوام حم
كتابيا برسم مخط لهذا العمل .
أن تعححححد الطالبححححة أسححححالي  أسالي عرض الكتابة :
 -0الصدق
عرض الكتابة
 -1االستشها واالقتباس
 -0إنشاح استعارات ومدارنات تخدم الفكرة
 -4اختيار األلفاظ
التقويم الختامي

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ما خصائص الكتابة الوظيفية ؟

األهداف السلوكية

أدوات التقويم

التاريخ

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

○حل المشكالت
نشاط ن 04
أع تعليال منطديا
يفسر أهمية الديام
باألعمال التخطيطية
التالية قبل الكتابة :
....
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

○االكتشاف واالستدصاح
○العصف الذهني
○الخرا

○التعلم التعاوني
○أخرى............

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

وضحححححي مفهححححوم الكتابححححة
الوظيفية

بينححححي خصححححا
الوظيفية

الكتابححححة

الذهنية

○التعلم الذاتي

األنشطة ⃝

تقويم اهلدف

الواجبات المنزلية ⃝

الواجب المنزلي

خططي للكتابة الوظيفية

عد ي أسالي عرض
الكتابة

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخواة المعلمي و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تددم كل ما يخ تحاضير الث انوي اصلي المستوى السا س
–أنواع التحاضير–
استراتي يات التعلم الحديثة – خماسي با ستراتي يات –تعلم نش –وحدات مشروع الملك عبداهلل – ال ي “خطوات أربع”
–المرادات–
عروض بور بوينت ل ميع روس الما ة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـا ة ل ميع الدروس
+
ليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرا ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو ل ميع روس المنهج

التوصيل للرياض والخرج م انا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستع ل  14ساعة)
لح ز طلبكم وتس يل معلومات ا ستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تس يل الطل
إلكترونياً ع طريق الراب
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ع االيميل او الفدكس ل ميع مدن المملكة
حس طلبكم ( سي ي _ طباعة ملونة _ طباعة عا ية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر الما ة على سي ي  20ريال
سعر الما ة ع طريق االيميل  20ريال
سعر الما ة مع السي ي طباعة عا ية  50ريال
سعر الما ة مع السي ي طباعة ملونة  100ريال
لم هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  53ريال للفيدكس المستع ل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي

 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي اي أن يكونوا وكالح لتحاضير اواز الحربي اي مدنهم االتصال ب وال المدير
0554466161

