اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

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

توزيع منهج مادة (اللغة العربية  ) 4للصف ( الثاني الثانوي علمي )
األسبوع

1
األسبوع

5
األسبوع

9

9441/4/41ه
ـ

9441/5/4هـ

الوحدة األولى  :الكتابة العلمية
9441/5/11ه 9441/6/1هـ
ـ

االختبار البنائي
9441/6/16ه 9441/6/41ه
ـ
ـ

نشاطات الغلق والتلخيص

األسبوع

األسبوع

األسبوع

13

مهارات اإلقناع
الوحدة الثانية  :التواصل اإلقناعي

14

9441/6/1هـ

البرهنة واالستدالل العلمي
البرهنة واالستدالل العلمي
9441/7/4هـ

11

األسبوع

9441/7/7هـ

9441/1/1هـ

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

9441/1/6هـ

نشاطات التعلم
نشاطات التعلم

3
األسبوع

7
األسبوع

11

االختبار البعدي

ملاحظات

17

9441/6/5هـ

6

9441/7/14ه 9441/7/11ه
ـ
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبع الثاني

الوحدة األولى  :النشاطات
التمهيدية

2

األسبوع

9441/1/14ه 9441/1/17ه
األسبوع
ـ
ـ

9441/5/7هـ

9441/5/99هـ

األسبوع

األسبوع

15

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9441-9441هـ )
9441/5/94هـ

9441/5/91هـ

االختبار القبلي
الوصف العلمي
9441/6/91هـ

9441/6/96هـ

نشاطات التعلم 5 – 9
نشاطات التعلم 1-6
9441/7/91هـ

9441/7/94هـ

الوحدة الثانية :
التواصل اإلقناعي ونماذج التأثير
9441/1/1هـ

9441/1/94هـ

نشاطات التعلم
نشاطات التعلم

9441/5/19هـ

األسبوع

9441/5/15ه
ـ

الوصف العلمي
نشاطات التعلم

4

9441/6/91هـ

األسبوع

8

9441/6/14ه
ـ

االختبار البنائي
9441/7/97هـ

األسبوع

12

9441/7/19ه
ـ

عناصر التواصل اإلقناعي
9441/1/96هـ

األسبوع

16

9441/1/11ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبع األل

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9441/4/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9441/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9441/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

الوحدة األولى  :الكتابة العلمية

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

المادة

اللغة العربية  ( 4المادة العلمية )

المكتسبات
والمفردات
الجديدة
نماذج لعينات ⃝

مفهوم الكتابة العلمية – خصائص الكتابة

الحصة

العلمية

الفصل

مجسمات ⃝

صعر ⃝

لعحات لرسعمات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع لدلريات ⃝

أخرى .....

ﺱ ما خصائص الكتابة العلمية ؟

التمهيد

الأهداف السلوكية

الأنشطة ( كتاب التطبيقات )

المحتوى وعرض الدرس

أن توضحح الطالبححة مفهحححوم  الكتابة العلمية :
أسحححلوب كتحححابي يخاطحححب العقحححل بقصحححد اإلفهحححام واإلقنحححاع
الكتابة العلمية
وتستخدم فيح األدلحة والبحراهين والحجحج المنطقيحة دون
االهتمام بالعواطف والمشاعر والصور البالغية .
ويهدف الكاتب في إلحى نقحل المعرفحة للقحارف وتفسحيرها
وتقويمها .
أن تحححدد الطالبححة خصححائص  خصائص الكتابة العلمية :
نشاط ص 95
 -9صدق المحتوى
الكتابة العلمية
 -1جححححودة تناححححيم األفكححححار والمعلومححححات بحيحححح تكححححون أكمل ما يأتي .... :
واضحة ومتتابعة ومنطقية
...................................
 -4المباشرة في الطرح بال تكرار
...........................
 -4سهولة األلفاا والتراكيب ووضوحها وتحديدها بدقة
على قدر المعنى
 -5مخاطبة العقل بقصد اإلفهام واإلقناع
 -6اسححتخدام األدلححة والبححراهين والحجححج المنطقيححة التححي
تؤيد ما يطرح الكاتب من حقائق وآراء
 -7خلوها من العاطفة والشعور
 -1موضوعية الكاتب
 -1استخدام المصطلحات العلمية
أدوات التقويم
التقويم الختامي

التاريخ

⃝

االختبارات الشفعية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

استراتيجيات التعليم الحديثة

○حل المشكالت

تقويم الهدف

وضحي مفهوم الكتابة
العلمية

○االكتشاف واالستقصاء
○العصف الذهني

حددي خصائص الكتابة
العلمية

○الخرائط الذهنية
○التعلم الذاتي
○التعلم التعاوني
○أخرى............

العاجبات المنزلية ⃝
األنشطة ⃝
الواجب المنزلي

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخعة المعلمين ل المعلمات
السالم عليكم لرحمة هللا لبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانعي فصلي المستعى الرابع
تحضير – تعزيع – أهداف
أنعا التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +لحدات مشرل الملك عبد هللا  +ثالثي -خطعات اربع
المرفقات
عرلض بعربعينت لجميع درلس المادة
+
ألراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدرلس
+
دليل المعلم ل كتاب الطالب
+
الكتاب االلكترلني

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديع لجميع درلس المنهج
التعصيل للرياض لالخرج مجانا
التعصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم لتسجيل معلعمات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصا على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
لاتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ليمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترلنيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التعصيل عن االيميل ال الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملعنة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملعنة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05لاير للفيدكس المستعجل
لهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض لالخرج

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
لمن بنعك آخرى يمكنكم التحعيل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي

8001852539
البنك السععدي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخعة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكعنعا لكالء لتحاضير فعاز الحربي في مدنهم االتصا بجعا المدير
0554466161

