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التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بالطريقة البنائية

اإ مم دددددد ا وب ددددددد ا

ددددددبرو ا

ددددددب و

ا ي دددددد يامردددددديا

يهددددددم المددددددباامرحلددددددنومةاإبرحنحدددددددةامرعبل يددددددةامردددددديامحددددددممهاللدددددددةال وددددددةا ددددددإامر دددددددو امرعددددددبل
تحلوقامآلتإ:ا
 مرح ب حةا إاتحلوقا نم إا وب ةامر دو ا إامرححدكةامر نإوةامر ديةا نامر دو امرعبل ا ناذركا
 ت زيزامر لومةامإل ال وةامر إات لو اإهبالمنةامرطبر ةاردك نا مإلل بنا مرحوبةا إامرملوبا مآلخنة.ا
 ت زيزاقو امرح مط ةا مرلو امالج حب وةارمىامرطبر ة.ا
 مرح ب حةا إام ببامرح دحبةامرلموامرحالئ ا نامرح بو ا مرحهبومةامرحفومة ا قاتخطوطا هجإاينم إاخصبئصامرطبر بةا إا ذهامرحنحدة.ا
 ت حوةاشخصوةامرطبر ةاشح روبًا؛ا ت يعامرخ نمةامر دوحوةامرحلم ةارهحب.
 تلدددددددوصامرهددددددموا ددددددإامر قدددددد ا مر كددددددبروت ا ذرددددددكاإ لدودددددد احددددددبالةامرن دددددد با مر عددددددنا ددددددإامرموم ددددددةا ددددددباي نتدددددد ا دوهحددددددبا ددددددنا ددددددكالةالف ددددددوةا
مج حب وةا مق صبدية ا ذركا ماام بدةامر باامرموم إا ب ال.
 تلدو ا تن وزا مدامرحلنومةامرموم وةامر إاتمو هبامرطبر ةا إامرفص امرموم إامر محم.
 ت حوددددددةاقددددددموةامرطبر ددددددةا ددددددديامتخددددددبذامرلددددددنمومةامرصددددددحوحةاإح دددددد ل دهب ا حددددددباي حددددددقا ل هددددددبا ددددددإالف ددددددهب ا يزيددددددمامق برهددددددبا ددددددديامرحمو ددددددةا مر دددددددو ا
طبرحبا لهباتموساإ ب ًءا ديامخ وبو با قاقمومتهب ا إامرحمو ةامر إاتنيم ب.
 و عامرح ىامر حصودإا مر د إا ناخاللات يمامرطبر ةاردجميةا مرح مظ ة.
 م دددددببامرطبر دددددةامرحهدددددبومةامن ب دددددوةامر دددددإاتحك هدددددبا دددددنام ددددد الاا طد دددددبةامرحودددددبةامر حدودددددةا مرحه ودددددةا دددددناخددددداللاتلدددددمي ا لدددددنومةا هبويدددددةاي طدددددد ا
دوم هبا ناق اجحوعامرطبر بة.
ةات وحاردطبر ةا نصةامر حثا مالإ كبوا مر فكونامإلإمم إ.
 تحلوقا م امر دو ا نا ج امر حكنا مإلتلبناإب خمماام نمتوجوبةا طنقات د ا
 ت حوددددددةامرحهددددددبومةامرحوبتوددددددةاردطبر ددددددة ا عدددددد نامردددددد د امرددددددذمتإا هددددددبومةامر ددددددب نا مر مصدددددد ا مر حدددددد امرجحددددددب إ ا مر فب دددددد ا ددددددعامآلخددددددنينا مرحدددددد موا
مرح بق ةا ق لامرن امآلخن ا إامطبوا نامرلو امرح ن ةا مرحصبرحامر دوباردحج حعا مر طن.
 تط ينا هبومةامر ب ا عا صبدوامر د امرحخ دفةا امر ل وةامرحميعةا مرح د بتوةا ات ظوفهباميجبإوبا إامرحوبةامر حدوة
 ت حوةامالتجب بةامإليجبإوةامرح دلةاإح امر ح امرحه إامرح ج ا مإلخالصا إامر ح ا مالر زمااإ ا

االًنا ب مةامرح دحونا ديات حوقامر لومةامإل ال وةا إالف ه ا تن وخامإليحبناإبهللا إاقد إه اا ت حوةامتجب بةاميجبإوةالح امإل الاا قوح نا
ناخاللادوم ه امرحخد قبةامرحوةا با دعاهللاا وهبا ناخصبئصادمرةا ديا مو اقموت ا إبرغاحكح اا ت حوةا و امرطبر امريامر حثا ناآيبةاهللاا إالف ا إا بئنا
منحوبء اا تحكونامنل حبءامرحإان ةامإل الا اا د امر لومةامإل ال وةامر إات لو اإهبالمنةامرطبر امريامرك نا مإلل بنا مرحوبةا إامرملوبا مآلخنة اا تز يمهاإبرحفب و ا
اا ناهللااخدقامرك نا ز لبًا اخد ا و ا نا امإلل بنايؤد امريا مق ا خوح .ا
من ب وةامر إاتج د ا زمًاإبإل الااقبدومًا ديامرم ةامرو ا مرم بعا
امرحلبئقا مرحفب و امر دحوةا مرحصطدحبةامر دحوةامر بروةاإطنيلةا ظوفوةناا
لواب ًنا ب مةامرح دحونا ديا
 مرخدوةا حمةامر بءا مر ظوفةا إامركبئنامرحإ.
بءامركبئنامرحإ.
 ت كب امر ظوفةا مر ن و ا إا ل جةا
 ظوفةامر كب نا إامرحخد قبةامرحوةارهبا حوةا إاإلبءامر ع.
 يخ دتامنلل باامرخد اغونامرح بشنا نامنلل باامالخ زمرإ.
 جهزةامالتز نا مر مو ا إامرحخد قبةامرحوةات ب ما ديامتز نامر وئةامرممخدوةا إامركبئنامرحإ.
 مر وم ةا إا ل لبلامرصفبةامر وم وةا نامآلإبءامريامنإ بء.
 د امر وم ةامر نيةايهم امريازيبدةامرصفبةامرجومةا مرل بءا ديامن نمضامر وم وةا ات ميدهب.
 تص تامرحخد قبةامرحوةامريا جب وعا دياح ا باإو هبا نا ج ات بإ ا امخ ال .
 ج دامر بإ ا إاتن و امرحخد قبةامرحوةا عامر عا وحباإو هبادالرةامريا حم لوةامرخبرقا زا ج .
مًا نامن بءا وص حاغوناقبدوا ديا دمءا ظوف اإص وةاط و وة.
 مرحنضاخد ا ظوفإايصو ا
 دوم ةا د امنحوبءات طد ا ن ةاإ ضامرحصطدحبةامر دحوةامنج وةانلهبات ك امرياحما بارغةا د امنحوبء.
امالتجب بةا مرلو ا مر بدمةامرح ب ةاإص وةا ظوفوةنا
برعبًناا ب مةامرح دحونا ديا
ع نامرح ض وةا ةامن قا ماامر ص امن حيا ح امال طالعا مر ن ا إامصمموامنحكباا مر مضعامر دحإ اا من لةامر دحوةا مح نماامر ح امروم ا آومءا
منخنين اا م بإه ا بدمةاح ةا إامر ح ا(لمبا اادقة اا بية)ا مرححب مةا ديامند مةا منجهزةامر دحوة اا ت د اإ ضامره ميبةامرحفومةا( ع اجحعا و بةامحوبئوةا وفوةا
حفمهب) اا ت حوةامر ح امرجحب إا( ع امرنحالةا مرزيبومةامر دحوة)ا مالق بعاإ حوةا د امنحوبءا إا ن ةا نموامرحوبةا تف ونامرم م نامرحو ية.ا
ا هبومةا لدوةا ب ةا ع نا
ومإ بًنا ب مةامرح دحونا ديا
مر حووزاإونامرحخد قبةامرحوةا تص وفهب اا دقةامرحالحمةا تف ونا د اامرحخد قبةا مر ؤاإ ا( ع ا جنةامرطو و) اا مت بعامرطنيلةامر دحوةا إامر فكونا مر حثا مال لصبءا
ت حوةاقمومته امالإ كبوية اا مر ط وقا( ع اح ا بئ ا د امر وم ة) اا هبوةامرفحصا( ع ا حصاشنيحةادا اا حصاقطبعا نضإا إا بقال بة اا حصال وجا
ص إ) اا هبوةامرك تا( ع اتحميما صبئ امرما ااتد هامنر ن ااتد هامرحوبه).ا

ا هبومةا دحوةا حدوةا ب ةا ع نات حوةامرحهبوةامروم يةامر وطةا مرحن ةا نام خمماامرحجهناإص وةاصحوحة اا م ممدا
خب بًنا ب مةامرح دحونا ديا
إ ضامر نمئحامرحجهنية اا ح اتح ونمةا جهني اا هبوةام خمماا د مةامر نيح اا ت نيحاإ ضامرحخد قبةا مصالحاإ ضامنجهزةامر دحوة اا ا هبوةا
مر ب ا عامنجهزةا مر و بةامر إاتدزااإلجنمءامر جبوب اا هبوةامرن امرمقوق اا م ممداإ ضامر بئ امر دوحوةا( ع امرحص ومةا مرحج حبة)امرخبصةاإ د امنحوبء.ا
امال حب بةا مرحو لامر دحوةامرح ب ةاإطنيلةا ظوفوةنا
بد بًنا ب مةامرح دحونا ديا
ت حوةامر واإبرح كالةا م بوةامر بؤالةاح رهبا حب رةاتف ون باي حإامرحو لالح ا ذهامنشوبءا إبر برإاج امرطبر اشنيكبًا إا حدوةامر د ا مر دو اا
نا ذهامال حب بةا مرحو لامر دحوةناا
مال حبااإ ص وتامرحخد قبةامرحوةا تجحوعامر و بةا مرلوبااإ حدوةامر ح وطا طنقاحفظامرحخد قبةامرحوة اا مرلنمءةامر دحوةامرح جهةا م خمماامنجهزةا مند مةا
مرح مدا إامش بعامره ميبةا ت حوةاح امنحوبءامر ب ةا إالف ه ا مرحو امرياو بي هبا شغ ا قبةامرفنمغا ح نامخ وبوامرحه ةا قا بات ححاإ اقمومته .ا
بإ بًنا ب مةامرح دحونا إات ن امرح جزمةامر دحوةارد دحبءامرح دحونا مر نب اا مح نماامر ح ا تلمينها مر حع اإ ا ذركا ناطنيقات نيتامرح دحوناإح جزمةا
مر دحبءامرح دحونا مر نبا مرلنمءةا حباقم ما يلم نا نا حبل ااروك نادم بًاره ارد حع اإه اا نا ؤالءامر دحبءامإنامر فوسا ك تامرم وةامرم يةامرنئ ية اا
مإنامرص و ا إات ونامند يةا دياج امإلل بن اا مرنمز ا إامرط اا إ امرح ص و اا مإنامر وطبوا إامر بتبةامرط وة اا مرغ لإا إاتص وتامر بة اا مإنا و با
إامرط ا تص وتامر بتبةامرط وة.ا
ب بًنا ب مةامرح دحونا دياتذ قامر د ا( د امنحوبء)ا تلميناجه دامر دحبءا د و ا إاتلماامر د ا مإلل بلوةنا
ذركاإ هوئةامرمن امرح ب ةاردح دحونار حوةامر ذ قامر دحإا ج امر لمينامر دحوةارميه اإص وةا ظوفوةاإح ياغنسامإليحبناإبر د ا إلوح ا إاح امرح كالةامر إا
ت مج امإلل بنا مرم وامرذ ايل ااإ امر دحبءا إا و اذرك اا يمو ما حوةامنجهزةا مند مةا إاتلمااتط ينا د امنحوبءا تلميناجه دامر دحبءا مرجه دامر إات ذرهبا
ىامرح و ةارأل نمد اا ت نيفه اإبرجه دا مر حوبةامر إاقم هبا دحبءامنحوبءا يلم لهبار ونامال بوةا و بهاإ إامإلل بن اا نا ؤالءا
مرم رةا نا ج او عا
مر دحبءار يساإب و اا روف ه ا اا و إنةا خ اا مل اا رو و س اا ا مط نا نيك اا د وجإ اا آخن ن.ا
اقموا ب ا نا هبومةامالتصبلا مر د امرذمتإامرح حننا
تب بًنا ب مةامرح دحونا ديا
ذركاإ حوةا هبومةامالتصبلا ناطنيقامر حمها عامنخنيناروك ناقبدومًا ديامدوماا ب نامنخنينا حبجبته ا م حب بته اا متبحةامرفنصةاردح دحونارد د ا نا
إ ه امر ضا ناطنيقامرحجح بةامر دوحوة اا مر ح امرحومملإا مرنحالةامر دحوة اا ت حوةا هبومةامر د امرذمتإاإب خمماامنجهزةامر دحوةا برحب با ش كبةا
مرح د بةا إادوم ةامنحوبء اا قنمءةامرم ويبةامر دحوةا مرحجالةامر دحوة اا مجنمءامر جبوب اا ب مةامن الاامر دحوة اا باي جما نا وةا صبدواردح د بة اا
قنمءمةاحنةارك ات حإامرعلب ةامر دحوةا خ بوا ض بةا دحوةا إامرجنمئما مرحجالة.ا
ا بدمةاميجبإوةا إامر ب ا عامرح مودامرط و وةا مر وئة اا ذركاإبال خمماامن ع ارهبا ناطنيقنا
بشنمًنا ب مةامرح دحونا ديا
 ت نيتامرح دحوناإبنحوبءامر ب ةا إامر وئةا خبصةًاإوئةامرح د ا وفوةامرححب مةا دوهبا ححبي هب.
 ت نيتامرح دحوناإ حوةامرغطبءامر بتإا حصمواغذمءا طبقة.
 ت نيتامرح دحوناإبنحوبءامرمقولةامرح ةارأل نمضاإغوةاتحميماطنقامر قبيةا هبا كب ح هب.
 ت نيتامرح دحونا وفوةامر بيةاإبرحوبها تنشومام خمم هبا مرححب مةا دوهبا م بوةامال حباارد حثا إا ا برجةا ب دهب.
 ت حوةامر وامالج حب إا(مر واإبرح ؤ روةا مح نماامرحح دكبةامر ب ة).ا
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مرلبئوةا+اح موي ا+ام ج مإو ا+ا
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المخلوقات الحية ا طد ا
ذهامر جنإةاإب حبلا حبوا
مريامرطبر بةا نايلنئ نا
مر نتلبلا امر فبحا اإذ وا
مرفكنةامرنئو ةا نامرك ببا مرلححا امرك بءا دهحبا
مرحمو إاصفحةا(.)10
تمهناإ ضامالخ ال بة.ا
ا
احتياطات السالمة ت ما نا
ت ئةامرطبر بةار ح ذجا
ا
توقع
مر ال ةا إامرحخ نا تب ما
ا
ا
أسأل الطالبات بامال نمتوجوبةامر إا
نا ماا ج داح ب وةا
ن إا د امنحوبء.ا
نات ن امرطبر ةا د امنحوبء.ا
ردف لامر دملإارمىامرطبر بةا يحكنا ناي هبا دحبءامنحوبءارح عا ا
ا
أسأل الطالبات
مللنمضاإ ضامرحو ملبة؟اا
ق امر مءا إامر جنإة.ا
ناتحمدامرطبر ةا ح ا دحبءا
ا
استراتيجيات التدريسااا
حمد ا ح ا دحبءا د امنحوبء.ا
د امنحوبء.ا
ما الخصائص التي
استراتيجية القراءة
مذ نامرطبر بةا نا
تالحظونها وتشترك فيها
االستيعاب النشط طد امريامرطبر بةا
ي ب د ما عاح بةا
ناتصتامرطبر ةاد وامر دحبءا
المخلوقات الحية ؟ا
صفإاد وامر دحبءا إادوم ةا
نايلنئناإص ةا بلامر صامرح دقا
مرف لامر دملإا
إادوم ةات عامرحوبة.ا
ا
ت عامرحوبة.ا
إ ط ينامر ل وبة.ا
إدطتا الايك ن با
نات مدامرطبر ةامر دحبءامرذينا
إجابات محتملة اجحوعا
اأسأل الطالبات بامرذ اتنغ نا إا
ايحم ماإهبا يةا
إحع ما إامن نمض.ا
مرحخد قبةات كب نا ت ح ا
مد امر دحبءامرذيناإحع ما إا
ن ا ي اب ًا ناتط ولبةا د امنحوبءا
بة.
ت
ناتف نامرطبر ةاتط وا
ت ح امرطبقة.
من نمض.ا
إا جبلامر ل وبة؟ا ا ئدةا
اأشجعامرطبر بةا ديا
مر ل وبةا إا د امنحوبء.اا
ن اتط وامر ل وبةا إا د ا
مرطبر بةا ديامر وة.ا طد امريا
و اح بةامرف لا

مرطبر بةا نايجمنامجبإبةارأل ئدةا
يك با ديامر وةا اي بو ما
ز والتهنامنخنينا وحبات صد مامرو .ا

مر دملإا م زد نا
ا
إح بطناالخذاقوب بةا
نات ونامرطبر ةاد ومر دحبءا إا إجابات أسئلة األشكال
حوةا حبايحكنا
الشكل 1-1ا
تط وامرزوم ة.ا
تموي ه ا ديا
منار نامر حكةاي ب م با
طرائق تدريس متنوعة
ا
م حبلامرحوزمن.
ديا نات بإ اإد نا
ذوو اإلعاقة السمعية  /اإلعاقة
ا
اعلم بايك نا مدا
مرن ا مرن إوبة.ا
البصرية ا ذاإمميةامر باامرموم إ ا
مرطبر بةا ب با
ا ناتحوزامرطبر ةاخصبئصا
تحمها عامرطبر بةاذ امإل بقبةا
يحك كامضب ةامرحزيما
مرحخد قبةامرحوة.ا
مر ح وةا امر صنيةامنا جم ما
نامرف لامر دملإا
امرطنقارد ح ا إا
لبق هنا إا
مريا بءا ا
ا
جح بةاصغونة.ا نامرحه ا نا
جح ةا حبايج ا
اسأل الطالبات ا
تموااطبر بةامرصتاجحو اب ًامرحبجبةا
حدوةامر ن ام عنا
ناتح امرطبر ةا وقةامر ح ا
طد امريامرطبر بةا نا
مرخبصةارهذهامرفئةا نامرطبر بةا
ص إةا تحميب.ا
مرخبصةاإبرموس.ا
تصفنا وتاتنإ طا ا ذها
اطنيلةا
ينم با ات ص امريا
التنظيف والتخلص من
ا
مالشوبءاإموم هنار د ا الفضالتانامذ نامرطبر بةا نا تنإحا ؤالءامرطبر بةا تم عاز والتهبا
منحوبء؟ا
إامرصتامريا ب متهب.
ي وم ماجحوعامرح مدامريا
ناتد ف امرطبر ةامرياد وا
ا
دعم الكتابةا
ب هبامرصحوحةا طد ا
مر دحبءا إاادوم ةا د ا
ا
مروهنا نايغ د ما يميهناجومما الكتابة اإلبداعية ا طد امريامرطبر بةا
منحوبء.ا
مر ح ا إا جح بةاصغونةاإحوثا
مذ ن ا ي اب ًا نا حوةاقدودةا
نا خدفبةامرف لامر دملإا تك ا ا جح ةا لبالاقصونامًاي ونا
منشوبءامر إايل ااإهبا بر امنحوبءا
يحكنا ناتؤد اشخصبا
طد امريا ا جح ةا ناتلماامرحلبلا
ح ب بار ا ّذماإلو ا برلةا
ا مناتصتاإلوةامرطبر بةا با
مرذ ا
ا ذما
إ يميهنا الا
ا ذهامرحجح ة.
مر خص.ا
مرـ مجــ

مد امر دحبءامرذيناإحع ما إامن نمض.

مر ل ي امر هبئإ

منخ ةامرح دحونا امرح دحبة

منحوبء.اا
ا
إو إاد ومر دحبءا إاتط وا
مرزوم ة.ا
ا
ا
وز اخصبئصامرحخد قبةا
مرحوة.ا

حدإا وقةامر ح امرخبصةا
إبرموس.ا

ن اتط وامر ل وبةا إا د امنحوبء.ا

مر الاا دوك ا وححةاهللاا إن بت
ي نا ؤ

ةامر حبضونامرحميعة

www.mta.sa
ناتلماا ا بايخصاتحبضونا ب جامرحلنومة
رد باامرمو إا1442ا ـ

ل معامر حبضون
حممةا

ن عامرحدكا مهللاا+امال نمتوجوبةامرحميعةا+امر د امر طا+امرطنيلةامر بئوةا+امرح ند

مرحن لبة
ن ضاإ وإ ي ارجحوعادو سامرحبدة
+
ومقا حـــ اخبصـةاإبرحـبدةارجحوعامرمو سا
+
مرك ببامالرك ن لإ
+
ج ا بإ ة
+
ح ام ئدةامرك بب

+
خنمئطا فب و
+
شنحا حوزاإبرفومي ارجحوعادو سامرح هج
+
ج املجبزا دحة
مر صو اردنيبضا مرخنجا جبلب
) نا48ا ب ةامريا72ا ب ة(رحنا اخبوجا مي ةامرنيبضاي ب اقوحةامالو بروةا50الايراردفوم سا
يحك ك ا ذمركات جو امرطد
مرك ن لوبًا ناطنيقامرنمإط
www.mta.sa/c
ذركايحك بامر صو ا ناماليحو ام امرفوم سارجحوعا منامرححدكة
) إاد ا_اط ب ةا د لةا_اط ب ةا بدية ( ح
ميحو امرح و بة

T@mta.sa
لاير  50نامرحبدةا ديا إاد ا
لاير  20نامرحبدةا ناطنيقاماليحو ا

اطد ك

لاير  80نامرحبدةا عامر إاد اط ب ةا بديةا
لاير  120نامرحبدةا عامر إاد اط ب ةا د لةا
رحنا اخبوجا مي ةامرنيبضاي ب اقوحةامالو بروةا50الايراردفوم سامرح
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

با وقبااح بإبةامرحؤ

ةاردح دحون
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”ح بإبةاإ ااإإ ا“ ؤ ةامر حبضونامرحميعة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”ح بإبةاإ ااإإ ا“ ما ممرنححنامر و إ
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________

ج

بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
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