معلمة املادة

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

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

توزيع منهج مادة ( القراءة والتواصل اللغوي  ) 4للصف ( الثالث الثانوي أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9441-9441هـ )

توزيع منهج مادة ( القراءة والتواصل اللغوي  ) 4للصف ( الثالث الثانوي أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9441-9441هـ )
األسبو
ع

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

األسبوع

0443/5/10هـ

0443/5/15ه
ـ

األسبوع

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

األسبوع

0443/6/5هـ 0443/6/9هـ

األسبوع

0443/6/01هـ 0443/6/06ه
ـ

األسبوع

0443/6/09هـ

0443/6/10ه
ـ

األسبوع

0443/6/16هـ

0443/6/03هـ

األسبوع

0443/7/0هـ 0443/7/7هـ

األسبوع

0443/7/03هـ 0443/7/04ه
ـ

األسبوع

0443/7/07هـ

0443/7/10ه
ـ

األسبوع

0443/7/14هـ

0443/7/11هـ

األسبوع

0443/1/1هـ 0443/1/6هـ

األسبوع

0443/1/00ه
ـ

األسبوع

0443/1/06هـ

0443/1/13ه
ـ

األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

0443/1/9هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

مالحظات

األسبو
ع

 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

القراءة والتواصل اللغوي ( 4كتاب التطبيقات)

احلصة

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

⃝

جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝

نماذج وعينات ⃝

الفصل
مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

األنشطة ( كتاب التطبيقات )

العرض والتدريب

أن تقرأ الطالبة المقالة التالية * تقرأ الطالبات المقالة التالية قرارة سريعة
قرررررارة سررررريعة رر ر ح رررراب

ح اب ال م

لى ال م الي
نشاط ص 04
أن تحرررررردل الطالبررررررة سررررررر ة
أقرأ المقالة التالية
قرائتي بنار لى ال م الري استغرقوه .
قرارة سريعة وأح ا
استغرقته
أن تكترررررا الطالبرررررة لخصرررررا * تكتا الطالبات لخصا للموضوع ميما ال ي يد م جالجة ال م ا جن أجيا م
الألسئلة بعدها .... :
للموضرروع ميمررا ال ي يررد ررم أسطر .

..............................
جالجة أسطر .
* تيكر الطالبات الكاتا بع
وا ل القوة مي ر ية المملكة ..............................
أن تيكر الطالبة الكاتا بعر
..............................
وا رررررل القررررروة مررررري ر يرررررة . 1303
..............................
المملكة . 1303
..............................
أن تبرريم الطالبررة لور كررل ررم * تبيم الطالبات لور كل م ا الم والتعلين مي ن ا هيه
..............................

ا رررالم والتعلرررين مررري ن رررا
هيه الر ية وتحقيقها معليا .
أن توضررا الطالبررة كيررك كرران * توضا الطالبات كيك كان طر الكاتا ألمكاره .
طر الكاتا ألمكاره .

الر ية وتحقيقها معليا .

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات الترريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

○حل المشكالت

الرررر م ا جرررررن ا جابرررررة رررررم ا جن ا جابة م األسئلة بعدها .
األسئلة بعدها
* تحدل الطالبات سر ة قرارتهن بنار

التقويم الختامي

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ما استراتيجيات القراءة المتعمقة لزيادة التركيز والفهم ؟

األهداف السلوكية

أدوات التقويم

التاريخ

○االكتشاف واالستقصار
○العصك اليهني
○الخرائط اليهنية
○التعلن الياتي
○التعلن التعاوني
○أخرى............

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

الواجبات المنزلية ⃝

الواجب المنزلي

تقويم اهلدف
اقرئي المقالة التالية قرارة
سريعة ح اب ال م ا
جن ا جابة م األسئلة بعدها
حدل سر ة قرائتي بنار
لى ال م الي استغرقته
اكتبي لخصا للموضوع
ميما ال ي يد م جالجة أسطر
وا ل
اذكر الكاتا بع
القوة مي ر ية المملكة
1303
بيني لور كل م ا الم
والتعلين مي ن ا هيه
الر ية وتحقيقها معليا
وضحي كيك كان طر
الكاتا ألمكاره
أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام ح ابات المؤس ة للمعلميم
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التراضير الرديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجري
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجري
 / 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 الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

