معلمة املادة

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

توزيع منهج مادة ( النحو والصرف  ) 4للصف ( الثالث الثانوي أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9441-9441هـ )
األسبوع

0443/5/4هـ

0443/4/03هـ

األسبو
ع

المنادى
األسبوع

0443/5/11هـ

األسبوع

0443/6/16هـ

0443/6/1هـ

المنادى
األسبوع

التعجب

0443/6/03هـ

األسبوع

0443/7/14هـ

األسبوع

األسبوع

التعجب

0443/6/01هـ 0443/6/06ه
ـ

األسبوع

0443/6/09هـ

اسم الفاعل

0443/7/0هـ 0443/7/7هـ

األسبوع

0443/1/1هـ 0443/1/6هـ

0443/7/03هـ 0443/7/04ه
ـ

األسبوع

0443/1/9هـ

0443/6/10ه
ـ

اسم الفاعل
األسبوع

0443/7/07هـ

اسما الزمان والمكان

الجمل التي لها محل من اإلعراب

مالحظات

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

0443/6/5هـ 0443/6/9هـ

األسبوع

اسما الزمان والمكان

الجمل التي لها محل من اإلعراب

األسبو
ع

العدد

اسم التفضيل

اسم المفعول

0443/7/11هـ

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

األسبوع

0443/5/10هـ

0443/5/15ه
ـ

0443/7/10ه
ـ

صيغ المبالغة

0443/1/00ه
ـ

األسبوع

0443/1/06هـ

0443/1/13ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

الجمل التي ال محل لها من اإلعراب

 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

معلمة المادة:

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

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

املادة

موضوع الدرس

النحو والصرف ( ) 4

احلصة

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

الفصل
مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

األنشطة ( كتاب الطالبة )

احملتوى وعرض الدرس

أن تحللللل الطالبلللللة أنشلللللطة  أوال  :النشاطات التمهيدية :
 -0أبين نوع االرتباط بلين لل لمتلين تحتهملا خلإل ا ا /لا ة /
النشاطات التمهيدية
نشاط ص 01
أ ق بين المبني
والمع ب  ،وأو/ح
ذلك باألمثلة :
...............................
...............................

أن تحللللل الطالبلللللة أنشلللللطة  ثانيا  :نشاطات التعلم :
نشاطات التعلم

نشاط ص 04
أستخ ج المنادى مما
يلي  ،وأبين نوعه ... :
...............................
...............................

الطالبلللللة أنلللللواع

التقويم الختامي

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

○حلي المشكالت

غي ا /ا ة ) :

أدوات التقويم

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ما مفهوم المنادى ؟

األهداف السلوكية

أن تللل ل
المنادى

التاريخ

تقويم اهلدف

حلي أنشطة النشاطات
التمهيدية

○اال تشاف واالستقصاء
○العصف ال هني
○الخ ائإل ال هنية
○التعلم ال اتي

حلي أنشطة نشاطات
التعلم

○التعلم التعاوني
○أخ ى............

اذ ي أنواع المنادى

⃝

حل أنشطة نشاطات التعلم ص  04إلى ص 13
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝
متابعة حل أنشطة

المالحةة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

الواجبات المنزلية ⃝

الواجب المنزلي

أخرى ..............
حلي أسئلة الكتاب

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وب اته
يس مؤسسة التحا/ي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم ل ما يخص تحا/ي ثالث ثانوي صلي المستوى السادس
–أنواع التحا/ي –
است اتيجيات التعلم الحديثة – خماسي با ست اتيجيات –تعلم نشإل –وحدات مش وع الملك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–الم قات–
ع وض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكت وني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خ ائإل ومفاهيم
+
ش ح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل لل ياض والخ ج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عب الفيد س ا المستعجل  14ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات ا ستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم الك تسجيل الطلب
إلكت ونياً عن ط يق ال ابإل
www.mta.sa/c
لك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفد س لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سع المادة على سي دي  20ريال
سع المادة عن ط يق االيميل  20ريال
سع المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سع المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة ال ياض يضاف قيمة االرسالية  53ريال للفيد س المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
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 ال اغبين ي أن يكونوا و الء لتحا/ي
0554466161

واز الح بي ي مدنهم االتصال بجوال المدي

