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 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه
ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان
والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على
الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية
السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية
اإلسالمية.
 .6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع
المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادرة لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف
التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عدداً من المتعلمين والمؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية
واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح
وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع
والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية
الفرد وأحوال المجتمع .
 .13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة
واالتجاهات المضللة.
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يتوقع من المتعلمة بعد دراسة المادة أن تكون -
بإذن هللا تعالى -قادرة على:
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تحديد الوظيفة النحوية ،والحالة اإلعرابية ،والعالمة اإلعرابية المناسبة للكلمات
المعربة في النص.
التمييز بين المفاهيم النحوية المتعلقة بالوظائف النحوية للكلمات المعربة.
التأكد من الصحة النحوية للنصوص التي يكتبها ،أو يستعد إللقائها.
التواصل الشفهي ،في المواقف الرسمية ،بلغة عربية سليمة من اللحن.
اختيار االستراتيجية المناسبة للقراءة بحسب الهدف (القراءة السريعة ،القراءة
المركزة لالستذكار ،القراءة التحليلية الناقدة) ،وبحسب نوع النص (علمي /شعري/
نثر أدبي /وظيفي).
تحليل البنية العرفية للنصوص العلمية ،والبنية األسلوبية الجمالية للنصوص األدبية،
وتقويمهما في ضوء معايير موضوعية.
فهم عبارة النص المقروء ودالالته الضمنية وما وراء سطوره.
اتباع أساليب داعمة للفهم القرائي ،كالتخطيط ،وتلخيص األفكار ،ورسم مخطط
الموضوع ،والتعليق ،وإعادة إنتاج داللة النص.
تحليل ألفاظ النص وأفكاره وحجبه؛ للوصول إلى أغراض من مثل :معرفية بيئة
النص /زمنه /شخصية كاتبه /رؤيته /موقفه من الموضوع.
اتباع إستراتيجية جيدة للدراسة واالستذكار واالستعداد لالختبارات المدرسية وأدائها.
اتباع استراتيجيات مناسبة لتعميق الفهم وتلخيص المعرفية (خرائط المفاهيم ،جداول
المواقع النحوية ،التشجير ،العقدة).
التمكن من مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت (المالحظة ،التصنيف ،التنظيم،
التفسير ،التنبؤ ،فرض الفروض ،اختبار الفروض ،التعميم).
التمكن من مهارات التفكير الناقد (التمييز بين الحقائق واالدعاءات ،التمييز بين
المعلومات المرتبطة بالموضوع وغير المرتبطة به ،تحديد مستوى دقة الرواية أو
العبارة ،تحديد مصداقية مصدر المعلومات ،التعرف على االدعاءات والحجج أو
المعطيات الغامضة ،التعرف على االفتراضات غير المصرح بها ،تحري التحيز ،تحديد
قوة البرهان أو االدعاء ،التنبؤ بمترتبات القرار أو الحل).
التمكن من مهارات التفكير اإلبداعي :الخيال ،الطالقة ،المرونة ،األصالة ،التفصيل.

يتوقع من المتعلمة بعد دراسة المادة أن تكون -
بإذن هللا تعالى -قادرة على:
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تعرف عالمات االسم ،عالمات الفعل ،والتفرقة بين كل منهما وغيرهما من
ُّ
أقسام الكلمة.
التفرقة بين الحرف وغيره من أقسام الكلمة.
تصنيف كلمات النصوص إلى اسم وفعل وحرف واسم فعل.
تحديد مفهوم المعرفة والنكرة.
تعرف أنواع المعارف.
ُّ
التمييز بين المعرفة والنكرة.
تحديد مفهوم المبني والمعرب.
تعرف أنواع األسماء المبنية.
ُّ
التمييز بين المبني والمعرب من األسماء.
تعرف عالمات إعراب االسم المفرد.
ُّ
تعرف عالمات إعراب المثنى.
ُّ
تعرف عالمات إعراب جمع المذكر السالم.
ُّ
تعرف عالمات إعراب جمع التكسير.
ُّ
تعرف األسماء الخمسة ،وشروط إعرابها بالحروف.
ُّ
تعرف العلل التي تمنع االسم من الصرف.
ُّ
تعرف عالمات إعراب الممنوع من الصرف.
ُّ
تعرف عالمات إعراب الفعل المضارع صحيح اآلخر.
ُّ
تعرف عالمات إعراب الفعل المضارع معتل اآلخر.
ُّ
تعرف عالمات إعراب األفعال الخمسة.
ُّ

معلومات عن المعلمة:
 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 اسم المدرسة:

..

اسم الدرس

م
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التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة النحو والصرف للصف الثالث الثانوي
التاريخ

األسبوع

من

إلى

1

األحد 1439/12/22

الخميس
1439/12/26

2

األحد 1439/1/29

الخميس 1441/1/3

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1441/1/11

4

األحد 1441/1/13

الخميس 1441/1/17

5

األحد 1441/1/21

الخميس 1441/1/24

6

األحد 1441/1/27

الخميس 1441/2/2

7

األحد 1441/2/5

الخميس 1441/2/9

8

األحد 1441/2/12

الخميس 1441/2/16

9

األحد 1441/2/19

الخميس 1441/2/23

11

األحد 1441/2/26

الخميس 1441/2/31

11

األحد 1441/3/3

الخميس 1441/3/7

12

األحد 1441/3/11

الخميس 1441/3/14

13

األحد 1441/3/17

الخميس 1441/3/21

14

األحد 1441/3 /24

الخميس 1441/3/28

15

األحد 1441/ 4/2

الخميس 1441/4/6

 17+16األحد 1441/4/9

..

الخميس 1441/4/21

الدروس

المفعول به ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات
التعلم 2
المفعول المطلق ـ نشاطات التعلم  1ـ
نشاطات التعلم
المفعول ألجله ـ نشاطات التعلم  1ـ
نشاطات التعلم
المفعول فيه ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات
التعلم 2
الحال ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات التعلم
2
التمييز ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات التعلم
2
االستثناء ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات
التعلم 2
مراجعة عامة
االختصاص ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات
التعلم
االسم المجرور بحرف الجر ـ نشاطات
التعلم  1ـ نشاطات التعلم 2
المضاف إليه ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات
التعلم 2
النعت ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات التعلم
2
البدل ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات التعلم
العطف ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات التعلم
2
التوكيد ـ نشاطات التعلم  1ـ نشاطات التعلم
2
االختبارات

مالحظات

المادة :النحو والصرف 3
العنوان :الوحدة األولى
المستوى :الخامس النظام الفصلي للتعليم الثانوي
الموضوع :المتممات المنصوبة ()1
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 oتتعرف المفعول به.
 oتضبط المفعول به بالعالمة اإلعرابية المناسبة.
 oتتعرف المفعول المطلق.
 oتضبط المفعول المطلق بالعالمة اإلعرابية المناسبة.
 oتتعرف المفعول ألجله.
 oتضبط المفعول ألجله بالعالمة اإلعرابية المناسبة.
 oتتعرف المفعول فيه.
 oتضبط المفعول فيه بالعالمة اإلعرابية المناسبة.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
 اذكري الفرق بين الفعل التا ّم والفعل الناقص،
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى:
ومثلي لكل منهما.
 اذكري الفرق بين الفعل االزم والفعل المتعدي،
(من المتممات المنصوبة المفعول به والمفعول المطلق
ومثلي لكل منهما.
والمفعول ألجله والمفعول فيه).
 مثِّلي لثالثة أفعال متعدّية في جمل مفيدة.
 استخدمي األفعال التالية (كافا – سال – يوفر –
(األفهام الباقية):
يحفظ – يصافح – تعلم) في جمل مفيدة مع
 مما يُس ّهل معرفة المفعول به أن تصوغ من الفعل
مراعاة عالمة إعراب المفعول به وفق ما ُحدّد
اسم مفعول ،ثم تنظر الكلمة التي تمثله في الجملة
أمام كل منها.
فتعربها مفعوال به.
 وضحي كيفية صياغة المصدر.
ضحي معنى كلمة (ظرف) في مفهومها اللغوي.
 و ّ
 ينقسم المفعول المطلق إلى ثالثة أقسام :المؤكد
لفعله ،المبين للنوع ،المبين للعدد.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة.....:
 التعرف على المفعول به.
 المفعول به.
 المفعول المطلق.
 ضبط المفعول به بالعالمة اإلعرابية المناسبة.
 المفعول ألجله.
 التعرف على المفعول المطلق.
 المفعول فيه.
 ضبط المفعول المطلق بالعالمة اإلعرابية المناسبة.
 التعرف على المفعول ألجله.
 ضبط المفعول ألجله بالعالمة اإلعرابية المناسبة.
 التعرف على المفعول فيه.
 ضبط المفعول فيه بالعالمة اإلعرابية المناسبة.

..

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن المتممات المنصوبة ( )1تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن مفهوم المفعول فيه
وأنواعه.

المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).

أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية:

o
o
o
o

o

o

o

o
o

أبدأ بسؤال تمهيدي (ما الفرق بين الفعل التام والفعل الناقص؟).
أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة ( المتممات المنصوبة (.) )1
مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (المفعول به ـ
المفعول المطلق.).......
أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن أقسام المتممات المنصوبة ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة
ومتأنية ومن ثَ َّم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح وتحديد أهم المتممات المنصوبة.
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن الفرق بين الفعل التام والفعل الناقص والفعل المتعدي والفعل الالزم ،أطلب من
الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات
بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الفعل التام والفعل الناقص والفعل المتعدي والفعل
الالزم.
يستمعن الطالبات إلى مادة تعليمية عن مفهوم المفعول به وعالمات ضبطه من خالل االستعانة بشريط فيديو أو
أسطوانة مدمجة ( ،)CDثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها( :كيف يمكن معرفة المفعول به؟) ،أكلف
الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك
المحاضرة ومبرراتها.
يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن مفهوم المفعول
المطلق ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في
مقال بشكل منظم ودقيق.
أعرض على الطالبات فيلم تعليمي يوضح مفهوم المفعول ألجله وشروطه وعالمة ضبطه ،يقدمن الطالبات بعد
االنتهاء من مشاهدة الفيلم تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم و التي تخدم الهدف التربوي المخطط
له.
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن مفهوم المفعول فيه وأنواعه مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

..

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :المتممات المنصوبة ()1
المستوى :الخامس النظام الفصلي للتعليم الثانوي
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن مفهوم المفعول فيه وأنواعه
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
ف الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :أن تتناولين بالتوضيح والتفصيل مفهوم المفعول فيه وأنواعه.
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
ر الدور:
أنت باحثة مدققة.
لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي مفهوم المفعول فيه وأنواعه على شكل
بحث علمي دقيق.
وظيفتك :توضيح مفهوم المفعول فيه وأنواعه.
و الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
تحتاج إلى :توعية الجمهور عن مفهوم المفعول فيه وأنواعه.
ق الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة.
التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعله ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض:
 بحث علمي توضح فيه مفهوم المفعول فيه وأنواعه.
ع معايير ومحكات النجاح:

..

كفء 3

متميز 4

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

اللغة

استخدم لغة
استخدم لغة
شابتها بعض
طغى عليها
األلفاظ العامية
األلفاظ العامية
– أخطاء إمالئية – أخطاء إمالئية
قليلة
متعددة

استخدم لغة
صحيحة خالية
من العامية

استخدم لغة فصيحة
خالية من األخطاء
النحوية

عناصر
البحث

استوف أغلب
استوف بعض
عناصر البحث
عناصر البحث
وافتقد إلى الربط ولم يكن الربط
بين عناصره
الجيد بين
على درجة
عناصره
واحدة من القوة

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

استوف جميع
عناصر البحث
رابطا ً بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

اختار األسلوب
السطحي والغير
علمي في كتابة
البحث

المحتوى

تناول الموضوع من
تناول الموضوع تناول الموضوع تناول
الموضوع من جميع الجوانب
من جانب واحد من جميع
جميع الجوانب بشكل دقيق
الجوانب
وأغفلت بقية
ومنضبط مع
مع إهمال
وأغفلت جانب
الجوانب
تفاصيل حيوية تضمين البحث لكافة
واحد
التفاصيل المطلوبة
ودقيقة
والمهمة

..

اختار األسلوب
السطحي في
كتابة البحث مع
قدر من التدقيق

اختار األسلوب اختار األسلوب
العلمي المدقق
العلمي في
والمشوق في كتابة
كتابة البحث
البحث وابتعدت عن
وابتعدت عن
الغموض
السطحية

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط +
وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
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 والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير
للفيدكس المستعجل

..

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

..

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

..

