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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده  ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في كافة جوانبها .
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة  ،وتزويدها
بالمفاهيم األساسية والثقافة اإلسالمية التي تجعلها معتزاً باإلسالم قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه .
تمكين االنتماء الحي إلى أمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن الخاص ( المملكة العربية السعودية ) بما يوافق هذه السن من
تسام في األفق وتطلع إلى العلياء  ،وقوة في الجسم .
تعهد قدرات الطالبة  ،واستعداداتها المختلفة التي تظهر في هذه الفترة  ،وتوجيهها وفق ما يناسبها وما يحقق
أهداف التربية اإلسالمية في مفهومها العام .
تنمية التفكير العلمي لدى الطالبة  ،وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي  ،واستخدام المراجع  ،والتعود
على طرق الدراسة السليمة .
إتاحة الفرصة أمام الطالبات القادرات  ،وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعاهد العليا
والكليات الجامعية  ،في مختلف التخصصات .
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق .
تخريج عدد من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد في المرحلة األولى من التعليم والقيام بالمهام الدينية
واألعمال الفنية من (زراعية وتجارية وصناعية ) وغيرها .
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة .
إعداد الطالبات للجهاد في سبيل هللا روحياً وبدنياً .
رعاية الشباب على أساس اإلسالم ،وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة
الحرجة من حياتهم بنجاح وسالم.
إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ
على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع .
دامة واالتجاهات المضل ّلة.
تكوين الوعي اإليجابي الذي تواجه به الطالبة األفكار اله ّ







التواصل اللغوي الناجح بالعربية الفصحى (حديثا وقراءة وكتابة) في المواقف اللغوية المناسبة
مهارات فهم النصوص ( المقروءة و المسموعة )  ،وتحليلها  ،وتقويمها .
اتباع استراتيجيات مختلفة للقراءة  :بحسب هدفها:القراءة التصفحية أو التفحصية أو السريعة أو الـمركزة أو
التحليلية أو النقدية ،وبحسب نوع النص :ديني أو علمي أو أدبي أو وظيفي.
مهارات الدراسة والتعلم الذاتي.
مهارات التفكير  :العلمي والناقد واإلبداعي.

التواصل اللغوي
التواصل النحوي:

 تحديد الوظائف النحوية واألنماط الجملية في النصوص.
 التمييز بين المفاهيم النحوية المتعلقة بالوظائف النحوية للكلمات الـمعربة .
 التأكد من الصحة النحوية للنصوص التي يكتبها أو يستعد إللقائها.

التواصل اللغوي:







تحقيق خطاب لغوي منظم وسليم ومؤثر.
استخدام اللغة الفصحى للتعبير عن أفكاره وأغراضه في المواقف اللغوية المختلفة .
اتباع استراتيجيات لغوية وعقلية واتصالية للتأثير على اآلخرين وإقناعهم .
احترام آداب الحوار واالستماع وآداب االختالف في الرأي .
مراعاة األعراف االجتماعية اللغوية  ،والظروف المحيطة بالخطاب؛ إلنتاج الخطاب أو فهمه .

..........................................

التواصل الكتابي :
تطبيق المهارات األساسية للتعبير الكتابي
استخدام أساليب مختلفة من التعبير بحسب الغرض من الكتابة :الكتابة المعرفية أو السردية أو اإلقناعية أو الوظيفية أو االنفعالية .
توظيف أساليب بالغية ،واستراتيجيات إقـناعية ،تجلو الفكرة ،وتجعلها أكثر إشراقا وتأثيرا.
التأكد من خلو ما يكتبه من األخطاء النحوية واإلمالئية.
استخدام عالمات الترقيم ذات األهمية في فهم دالالت النص في مواضعها المناسبة .
التواصل القرائي :
اختيار االستراتيجية المناسبة للقراءة بحسب الهدف ،وبحسب نوع النص.
تحليل البنية الـمعرفية للنصوص العلمية ،والبنية األسلوبية الجمالية للنصوص األدبية ،و تقويمهما في ضوء معايـير موضوعية.
فهم عبارة النص الـمقروء ودالالته الضمنية وما وراء سطوره.
اتباع أساليب داعمة للفهم القرائي،مثل :التخطيط ،وتلخيص األفكار ،ورسم مخطط الموضوع ،والتعليق ،و إعادة إنتاج داللة النص .
تحليل ألفاظ النص و أفكاره وحججه؛ للوصول إلى أغراض من مثل :معرفة بيئة النص وزمنه وشخصية كاتبه ورؤيته وموقفه من الموضوع .
اتباع استراتيجية جيدة للدراسة واالستذكار واالستعداد لالختبارات المدرسية وأدائها.
التواصل الذهني ومهارات التفكير :
اتباع استراتيجيات مناسبة لتعميق الفهم وتلخيص المعرفة  :خرائط المفاهيم أو الجداول أو التشجير أو التوزيع أو التوفيق...
التمكن من مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت :المالحظة والتصنيف والتنظيم و التفسير و التنبؤ و فرض الفروض واختبار الفروض و التعميم.
التمكن من مهارات التفكير الناقد  :التمييز بين الحقائق واالدعاءات والتمييز بين المعلومات المرتبطة بالموضوع وغير المرتبطة به وتحديد مستوى دقة
الرواية أو العبارة و تحديد مصداقية مصدر المعلومات والتعرف على االدعاءات والحجج أو المعطيات الغامضة والتعرف على االفتراضات غير المصرح
بها و تحري التحيز والتعرف على المغالطات المنطقية والتعرف على عدم االتساق في مسار التفكير أو االستنتاج وتحديد قوة البرهان أو االدعاء واتخاذ
قرار بشأن الموضوع و التنبؤ بنتائج القرار أو الحل .
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السبورة  -الكتام المدرسي – األقالم الملونة – عروض تقديمية

في نهاية الدرس يتوقع من الطالبة:







معرفة المكونات األساسيية للجملية الفعليية
.
اتقييان إعييرام المكونييات األساسييية للجمليية
الفعلية نظريا وتطبيقا.
التفريييييق بييييين الجمليييية الفعلييييية والجمليييية
االسمية .
التمثيل للجملة الفعلية
استنتاج الخالصة لمكونات الجملة الفعليية
من خالل األنشطة
تحدييييد الفاعيييل وعالمييية رفعيييه فيييي جميييل
معطاة .

الواجب :

إجابة النشاط المصاحب للدرس ؟
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مناقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات تتنافس فيما
بينهم :
ثم تدور المناقشة مع الطالبات حول األمثلة اآلتية :
أكتب أمام كل جملة مما يلي نوعها (اسمية  /فعلية):
أ) التوكل على هللا من أسباب السعادة ().......................
ب) اشتاق المسافر إلى وطنه).................................( .
ت) ال تستهن بمن هو أدنى منك (.)..............................
أكمل كل جملة مما يأتي بإضافة كلمة واحدة إليها ،ثم أكمل االستنتاج بعدها:
متأخرا.
أ) حضر  ....................اليو َم
ً
ب) استع َّد  ....................قبل أن يحضر إلى المدرسة.
ت) يتكون  ....................من أربعة طوابق.
ث) اعتذر  ....................ألستاذه.
أمثل لما لي في جملة مفيدة:
أ) فاعل عالمة رفعه الواو.......................................... :
ب) فاعل عالمة رفعه الضمة الظاهرة............................... :
ت) فاعل عالمة رفعه األلف.......................................... :

طرح هذه األسئلة التالية على
الطالبات واستقبال اإلجابات
وتصويبها :
أذكر المكونات األساسية للجملة
الفعلية.
أفرق بين الجملة االسمية
والجملة الفعلية مع التمثيل.
أمثل لما يلي في جملة مفيدة:
فاعل عالمة رفعه الضمة المقدرة
منع من ظهورها التعذر.
فاعل عالمة رفعه الضمة المقدرة
منع من ظهورها الثقل.

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 كتام الطالب
+
الكتام االلكتروني

+
حل أسئلة الكتام
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 أصحام المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

