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

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

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

5
األسبوع

9

9331/3/41ه
ـ

(القراءة والتواصل اللغوي  ) 2للصف ( الثاني الثانوي فصلي  -أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ)
9331/5/3هـ

القراءة السريعة
9331/5/21ه 9331/6/2هـ
ـ

نشاطات التعلم
9331/6/26ه 9331/6/41ه
ـ
ـ

نشاطات التعلم

األسبوع

2
األسبوع

األسبوع

األسبوع

13

مهارات اإلقناع
الوحدة الثانية  :التواصل اإلقناعي

14

9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

9331/7/4هـ

9331/7/7هـ

نشاطات التعلم
نشاطات الغلق والتلخيص
9331/1/2هـ

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

9331/1/6هـ

نشاطات التعلم
نشاطات التعلم

األسبوع

تابع نشاطات التمهيد
9331/6/92هـ

األسبوع

9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

الوحدة الثانية :
التواصل اإلقناعي ونماذج التأثير

11
األسبوع

9331/6/96هـ

إستراتيجيتان لتسريع القراءة
إستراتيجيتان لتسريع القراءة

7

تابع نشاطات التعلم

ملاحظات

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

نشاطات التمهيد

11

9331/7/23ه 9331/7/21ه
ـ
ـ

3

تابع القراءة السريعة

6

األسبوع

9331/1/24ه 9331/1/27ه
األسبوع
ـ
ـ

9331/5/7هـ

9331/5/99هـ

األسبوع 9331/5/93هـ

9331/5/91هـ

9331/1/1هـ

15

9331/1/94هـ

نشاطات التعلم
نشاطات التعلم

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

9331/5/29هـ

9331/5/25ه
ـ

أنواع القراءة السريعة
أنواع القراءة السريعة
9331/6/91هـ

9331/6/24ه
ـ

نشاطات التعلم
تابع نشطات التعلم
9331/7/97هـ

9331/7/29ه
ـ

عناصر التواصل اإلقناعي
9331/1/96هـ

9331/1/21ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/27 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

القراءة السريعة

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

الأهداف السلوكية
أن توضححححححح الطالبحححححححة أهميحححححححة
القراءة السريعة

أن تبححححححين الطالبححححححة المقصححححححود
بالقراءة السريعة

⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

المادة
المكتسبات
والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات ⃝

التاريخ

القراءة والتواصل اللغوي  ( 2العلمية )
المقصود بالقراءة السريعة وأهميتها  -هل

الحصة

تعد القراءة السريعة أم ار يسي ار ؟

الفصل

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ ما أهمية القراءة السريعة ؟
المحتوى وعرض الدرس

الأنشطة ( كتاب التطبيقات
)

استراتيجيات التعليم الحديثة

 أهمية القراءة السريعة :
 -9تمثل القراءة السريعة برنامجا عقليا جديدا يحوي نظاما متكامال يقحود
الفكحححر اإلنسحححاني إلحححو التحححدرج والتطحححور فحححي اسحححتيعاب الحركحححة السحححريعة
حل المشكالت
للمعرفة ليس لمرة واحدة ولكن لمرات عديدة .
 -2إنها طريقة تضمن السرعة والجودة في نفس الوقت
:
تعني
السريعة
إن القراءة
 المقصود بالقراءة السريعة :
االكتشاف واالستقصاء
 المالحقة السريعة لكل ما يدور حولنا بأقصو كفاءة ممكنحة فحي القحراءةواالطالع
 السحححيطرة علحححو حجحححم األوراق ومصحححادر المعرفحححة حولنحححا ت وتسحححخيرهاالعصف الذهني
نشاط ص 96
لخدمة أهدافنا وسعادتنا
أفسر .... :
 سرعة القراءة ترفع مستو االستيعاب :
الخرائط الذهنية
يححالزم أبلححب المبتححدئين فححي مجححال القححراءة السححريعة شححعور بححأن مسححتو
االستيعاب عندهم قد انخفض ت إال أن هذا الشعور ال يعبحر عحن الحقيقحة ت ..............................
فقد أثبتت الدراسات التي أجريت في هذا الجانب بحأن مسحتو االسحتيعاب ..............................
التعلم الذاتي
..
يزداد بازدياد سرعة القراءة
 هل تعد القراءة السريعة أمرا يسيرا ؟ :
محن
أصحعب
لحيس
فتعلمهحا
ت
حركية
إن القراءة السريعة تعد مهارة نفسية
التعلم التعاوني
لعححب التححنس أو اسححتخدام لوحححة مفححاتي الحاسححب اكلححي أو الحياكححة  .فححأي
شخص لديه الدوافع ويسحتطيع القحراءة السحليمة بامكانحه أن يحتعلم مهحارة
القراءة السريعة .
أخر ............
 كيف تطور سرعة قرائتك ؟ :
نعم يستطيع أي شخص أن يزيد من سرعة قرائته بمجرد تعلمه ألسحاليب
القراءة السريعة شأنها كشأن األلعاب الرياضية ككرة القدم
الواجبات المنزلية ⃝
األنشطة ⃝
التدريبات ⃝
المناقشة ⃝
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝
⃝
متابعة حل أنشطة الكتاب
الواجب المنزلي

تقويم الهدف
وضحي أهمية القراءة السريعة

○

○

بيني المقصود بالقراءة
السريعة

○

أن تشحححححححر الطالبحححححححة سحححححححرعة
القحححححححححراءة ترفحححححححححع مسحححححححححتو
االستيعاب
أن تفسحححححر الطالبحححححة هحححححل تعحححححد
القراءة السريعة أمرا يسيرا ؟

○

اشرحي سرعة القراءة ترفع
مستو االستيعاب

○
○

فسري هل تعد القراءة
السريعة أمرا يسيرا ؟

○

أن تلخححص الطالبححة كيححف تطححور
سرعة قرائتها ؟
أدوات التقويم
التقويم الختامي

لخصي كيف تطور سرعة
قرائتك ؟
أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
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:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً 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  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

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

8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

