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التربويللل لللل

مواصل ل ترسللل القللل والمبللل اإلسلللةم وتعزيلللز االتج هللل
التع والتع التقوي ).
من خةل (محتو المن هج  -عم
تحللل ي المفللل ه والخبلللرا التع م للل وتنظ مهللل بمللل يتفللل االتسللل مللل التع للل األس سللل
ومتط ب التع الةزم ل موا المتخصص .
إت حلل ل المزيلل ل مللللن الفللللر لتنم لل ل المهلل ل ا الةزملل ل ل تع لل ل المسللللتمر والته ئلل ل ل ح لل ل
وسو العمل.
تفع ل و المتع م ف عم التع و ف مستو مش كته ف فع ل ته .
تحف ز المع م لتقوي فر متنوع تحسن نواتج التع ومخرج ته.
التع .
تحس ن التقوي وتنوي أس ل به واست ت ج ته وتوظ ف نت ئجه ف تحس ن عم
ع ي الس وك اإليج ب وتنم ته ومع لج الس وك غ ر المةم .
والمش ك اإليج ب
تنم االنتم ء الوطن  ،وتق ير المسؤول االجتم ع وتعزيز وح المب
التنم المجتمع .
الف ع ف عم
المسل ل هم فل ل التحلللول نحلللو مجتمل ل المعرفل ل واالقتصل ل المعرفل ل المحفلللز ع ل ل التن فسل ل
اإليج ب .
عل ل ته ئل ل المتع مل ل ل لللتع الجل ل مع بمل ل يعلللزز قل ل اتهن ل نجل ل ح ف للله ،ومواصل ل اللللتع
الذات المستمر.
تفع ل أ وا الق التربوي واله ئل اإل شل ي والتع م ل فل الم سل لتحسل ن اللتع و ع يتله
وتوف ر الب ئ المةمم والمحفز ع تحق قه.
المس هم ف تحس ن الكف ء ال اخ والخ ج ل تع الث نوي.
تحف لللز بنل ل ء عةقل ل تعل ل و وشلللراك مل ل المؤسسل ل المعتمل ل فل ل المجتمل ل ومل ل األسلللر
لتعزيز وتنم الق والمه ا .
إت ح التنوع الةزم ف التع الث نوي بم يحق ل متع م
خص ئصهن وق اتهن وم ولهن

فر

االخت

وف

المتع مللل
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ال غ العرب

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:
 oتحديد الوظائف النحوية واألنماط الجملية في النصوص.
 oالتمييز بين المفاهيم النحوية المتعلقة بالوظائف النحوية للكلمات الـمعربة .
 oالتأكد من الصحة النحوية للنصوص التي يكتبها أو يستعد إللقائها.
التواصل اللغوي:
 oتحقيق خطاب لغوي منظم وسليم ومؤثر.
 oاستخدام اللغة الفصحى للتعبير عن أفكاره وأغراضه في المواقف اللغوية المختلفة .
 oاتباع استراتيجيات لغوية وعقلية واتصالية للتأثير على اآلخرين وإقناعهم .
 oاحترام آداب الحوار واالستماع وآداب االختالف في الرأي .
 oمراعاة األعراف االجتماعية اللغوية  ،والظروف المحيطة بالخطاب؛ إلنتاج الخطاب أو فهمه .
التواصل الكتابي :
 oتطبيق المهارات األساسية للتعبير الكتابي
 oاستخدام أساليب مختلفة من التعبير بحسب الغرض من الكتابة :الكتابة المعرفية أو السردية أو اإلقناعية أو الوظيفية أو االنفعالية .
 oتوظيف أساليب بالغية ،واستراتيجيات إقـناعية ،تجلو الفكرة ،وتجعلها أكثر إشراقا وتأثيرا.
 oالتأكد من خلو ما يكتبه من األخطاء النحوية واإلمالئية.
 oاستخدام عالمات الترقيم ذات األهمية في فهم دالالت النص في مواضعها المناسبة .
التواصل القرائي :
 oاختيار االستراتيجية المناسبة للقراءة بحسب الهدف ،وبحسب نوع النص.
 oتحليل البنية الـمعرفية للنصوص العلمية ،والبنية األسلوبية الجمالية للنصوص األدبية ،و تقويمهما في ضوء معايـير موضوعية.
 oفهم عبارة النص الـمقروء ودالالته الضمنية وما وراء سطوره.
 oاتباع أساليب داعمة للفهم القرائي،مثل :التخطيط ،وتلخيص األفكار ،ورسم مخطط الموضوع ،والتعليق ،و إعادة إنتاج داللة النص
.
 oتحليل ألفاظ النص و أفكاره وحججه؛ للوصول إلى أغراض من مثل :معرفة بيئة النص وزمنه وشخصية كاتبه ورؤيته وموقفه من
الموضوع .
 oاتباع استراتيجية جيدة للدراسة واالستذكار واالستعداد لالختبارات المدرسية وأدائها.
التواصل الذهني ومهارات التفكير :
 oاتباع استراتيجيات مناسبة لتعميق الفهم وتلخيص المعرفة  :خرائط المفاهيم أو الجداول أو التشجير أو التوزيع أو التوفيق...
 oالتمكن 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 .

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة اللغة العربية
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

الرسائل اإلدارية

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

الرسائل اإلدارية

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

التقارير

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

التقارير

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

كتابة المحاضر

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

كتابة المحاضر

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

الكلمات المحفلية

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

الكلمات المحفلية

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

العروض التسويقية واإلعالنات الدعائية

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

العروض التسويقية واإلعالنات الدعائية

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

مراجعة الوحدة األولى

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

مهارات الخطابة

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

مهارات الخطابة

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

اإللقاء

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

اإللقاء  -مراجعة الوحدة الثانية

الخميس 1441/8/27

التقييم النهائي

 17+16األحد 1441/8/16

مالحظات

األحد

اليوم
وحدة االتصال الكتابي
الكتابة الوظيفية
التاريخ
الرسائل اإلدارية – التقارير  -كتابة المحاضر – الكلمات المحفلية
– العروض التسويقية واإلعالنات الدعائية.

العنوان
ملخص الوحدة

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية
يُتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن:
 يكتب موضعات وظيفية جيدة في ضوء خصائصها الفنية وعناصرها األساسية .
 يوظف أساليب البالغة والتأثير لخدمة أهدافك الكتابية .
 يصمم مخططا لموضوعات قبل الشروع في كتابتها .

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:

كتابة الرسائل اإلدارية والتقارية والمحضارات واإلعالنات
وغيرها بنجاح.
ستفهم المتعلمات أن :
 كتابة الموضوعات الوظيفية بنجاح يعتمد على معرفةخصائصها الفنية وعناسرها األساسية.
 التصميم الجيد ينتج مشروعا جيد. -معالجة األخطاء التي تقع في كتابة الوظيفية.

األسئلة األساسية
س أعدد أنواع الكتابة الوظيفية.
س كيف تكتب موضوعا وظيفيا بنجاح.
س ما المطلوب قبل كتابة الموضوع ليكون ناجحا؟

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات






الرسائل اإلدارية
التقارير
كتابة المحاضر
الكلمات المحفلية
العروض التسويقية واإلعالنات الدعائية

ستكون المتعلمات قادرات على
 كتابة موضوع وظيفي بنجاح
 تكوين اتجاه ايجابي لحب اللغة والكتاب الوظيفية

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

 كتابة قصة .
 كتابة تقرير .
 عمل مطوية.

المحكات الرئيسية





تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي
يتم من خالل جدول المتابعة المعد (مبتدئ  -نام – كفء – متميز)

أدلة أخرى





من خالل األدلة التالية :
النشاط المنزلي .
كتابة تلخيص .

* اختبارات فجائية قصيرة .
* اختبارات طويلة .

* تذكير اكاديمي
* المالحظات

* المفكرات

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية





مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض قصة قصيرة ومناقشة الطالبات
في مضمون القصة وعرض مجموعة من البطاقات مكتوب فيها جمل قصير تشمل
أمثلة لموضع الوحدة وقراءة طالبة لها واستدعاء ما درس سابقا والتعليق حوله
.
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات
األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات بترتيب الكتاب
لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة وهي

كالتالي(الكتابة الوظيفية – الرسائل اإلدارية – التقارير والمحاضرات –
اإلعالنات والعروض – الخطابة المحفلية) ويتم من خالل معرفة الخبرة السابقة
للطالبة من خالل جدول يوزع على الطالبات ماذا اعرف – اذا أريد ان أعرف -
ماذاتعلمت).



 توزع بروشور توضحي لموضوعات الوحدة كملخص سبوري يقرأه
الطالبات وتتم المناقشة حوله ويكون بعنوان تذكر أن :
 تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلمة وتقوم الطالبات بتعبئتها
ومتابعة المعلمة لهم للوصول التقان الموضوع كامال .
 مسابقة بين المجموعات في موضوع الوحدة على أن تشارك المجموعة
كاملة في إعداد مجموعة من األسئلة تطرحها على المجموعة األخرى
وهكذا .
 عمل بحث جماعي عن موضوع الوحدة
 قي النهاية يطلب من الطالبات عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيان
مدى االستفادة من الموضوع .


ستقوم المتعلمات
بما يأتي
* المناقشة

يقدم التمهيد .

والحوار.

* تحدد

* كتابة البحث .

استراتيجية

* عمل مطوية .

التدريس(تعلم
تعاوني – طريقة

* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات
كتابي الطالبة

إلقائية – تعلم نشط
– حوار ومناقشة
– تفكير ناقد

والنشاط.

تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات
الدرس (خبرة تعليمة) ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلمة لهذه اإليجابات
وتثبيت الخبرة المطلوبة.

ستقوم المعلمة
بما يأتي

* قراءة نموذجية

* حل أوراق

للنصوص.

العمل.

* التعزيز المناسب

* المشاركة في

* تقسيم

رسم خرائط

المجموعات.

ذهنية أو خرائط

*إعداد أورق

مفاهيم .

العمل.

* جمع

*إعداد

المعلومات

الخرائط
الذهنية
وخرائط

عقد اختبار ويكون بطرح موضوعات الوحدة وينفذها كل طالبة على حده لتقييمه
وال مانع من مشاركة الطالبات في التقييم كأن يصحح كل طالبة ألحد طالبات
الفصل.

المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نامِ

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على
درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر
القصة ة وكان الربط
بين جميع العناصر
وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع
نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق
في كتابة القصة وابتعد
عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق
في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع
األحوال

اشتمل جميع
األحوال مع التدعيم
بدالئل

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

وحدة االتصال الكتابي

المهمة األدائية :

اسم الوحدة
 تتمثل مهمتك في : -1عمل مطوية
 -2قصة يراعى فيها ما درس من مهارات بالوحدة .
 الشخصيات .
 الحوار.
 الصراع .
 االثنيناث .
 االطارين  :الزماني والمكاني  ،والحبكة

هـ

الهدف

د

الدور

مهمتك :

معلمة

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميز .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والمطوية .
ج

الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

ا

الناتج
واألداء
والغرض

 تنفيذ رسم القصة والمطوية .

ع

معايير
ومحكات
النجاح

 األلمام بجوانب القصة والم .
 اإلجراء بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

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  22ساعة)

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكتروني ًا 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 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
 / 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

