معلمة املداة
أ....................................... /

مسرد مادة ( اللغة العربية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني
توزيع منهج مادة ( اللغة العربية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي علمي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
األسبو
ع

0443/4/03هـ

األسبوع

0443/5/11هـ 0443/6/1هـ

األسبوع

األسبوع

0443/6/16هـ 0443/6/03هـ

األسبوع

0443/7/0ه
ـ

األسبوع

0443/7/14هـ 0443/7/11هـ

األسبوع

0443/1/1ه
ـ

0443/5/4هـ

األسبو
ع

0443/5/7ه
ـ

0443/5/00ه
ـ

األسبو
ع

0443/5/04ه
ـ

0443/5/01ه
ـ

األسبو
ع

0443/5/10ه
ـ

0443/5/15ه
ـ

0443/6/5ه
ـ

0443/6/9هـ

األسبوع

0443/6/01ه
ـ

0443/6/06ه
ـ

األسبو
ع

0443/6/09ه
ـ

0443/6/10ه
ـ

0443/7/7هـ

األسبوع

0443/7/03ه
ـ

0443/7/04ه
ـ

األسبو
ع

0443/7/07ه
ـ

0443/7/10ه
ـ

0443/1/6هـ

األسبوع

0443/1/9هـ

0443/1/00ه
ـ

األسبو
ع

0443/1/06ه
ـ

0443/1/13ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

مالحظدات

األسبو
ع

معلمة المادة :أ........................................................... /

 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
المشرفة التربوية :أ....................................................... /

قائدة المدرسة :أ............................................................. /

مسرد مادة ( اللغة العربية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني
عنوان الوحد
الفصل

احلصة

التداريخ

الوحدة األولى  :وحدة االتصال الكتابي ( الكتابة الوظيفية)
اهلدف

املكون

األسبوع ()9
األنشطة

نشاط ص 04
أعط تعليال منطقيا
يفسر أهمية القيام
باألعمال
التخطيطية التالية
قبل الكتابة .... :



معلمة المادة :أ........................................................... /

إسرتاتيجية التدريس
 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت

o

 oاسلوب الحوار

)

 oاختبار
تشخيصي

 oدليل المعلمة (

)

 oمالحظة

 oاالستنتاج

 oبوربوينت

(

)

 oورقة عمل

 oالعصف الذهني

 oرسوم

(

)

 oبنائي

 oخرائط المفاهيم

 oوسائط سمعية( )

........................
 o ........................التفكير اإلبداعي
............
 oهيكلة السمكة
........................
 o ........................االستقصاء
............
........................
........................
............

المشرفة التربوية :أ....................................................... /

اإلجراءات
 oكتاب الطالبة (

أةاء التقويم

 oفيديو

( )

 oاختبار
ختامي
 oإنجاز
مشروع

قائدة المدرسة :أ............................................................. /

مسرد مادة ( اللغة العربية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

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

معلمة المادة :أ........................................................... /

المشرفة التربوية :أ....................................................... /

قائدة المدرسة :أ............................................................. /

مسرد مادة ( اللغة العربية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
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

معلمة المادة :أ........................................................... /

المشرفة التربوية :أ....................................................... /

قائدة المدرسة :أ............................................................. /

مسرد مادة ( اللغة العربية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

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  53ريال للفيدكس 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
معلمة المادة :أ........................................................... /

المشرفة التربوية :أ....................................................... /

قائدة المدرسة :أ............................................................. /

مسرد مادة ( اللغة العربية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

 / 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

معلمة المادة :أ........................................................... /

المشرفة التربوية :أ....................................................... /

قائدة المدرسة :أ............................................................. /

