اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

توزيع المقرر الدراسي لمادة (

األسبوع

التاريخ

الكفايات اللغوية  ) 6للصف ( البرنامج المشترك )

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3
4

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

أنواع اإلنشاء األمر والنهي االستفهام

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

القصر
من مباحث علم البيان
التشبيه
االستعارة

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

الكناية مباحث علم البديع  +الطباق

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

التورية  +الجناس  +السجع

8
9
10
11
12
13
14
15
16
18-17

األحد 1442/7/23هـ
األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/7/27هـ
الخميس 1442/8/5هـ
الخميس 1442/8/12هـ

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

األحد 1442/8/22هـ
األحد 1442/8/29هـ
األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/8/26هـ
الخميس 1442/9/3هـ
الخميس 1442/9/10هـ
الخميس 1442/9/17هـ
الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

مقدمة في النقد األدبي  +تاريخ النقد األدبي
استكمال تاريخ النقد األدبي
نقد الشعر
استكمال نقد الشعر
نماذج من النقد التطبيقي للشعر
نقد النثر ( القصة )
نماذج من النقد التطبيقي للقصة
تدريبات
مراجعة

منزلة البالغة
صلة البالغة بعلوم الشريعة
فوائد دراسة البالغة  -البالغة في اللغة واالصطالح
ركنا البالغة  -الفصاحة
مطابقة الكالم لمقتضى الحال
من مباحث علم المعاني تعريفه – أنواع الكالم
تأكيد الخبر

مراجعة  -االختبارات

مالحظات

ثانوي البرنامج المشترك

الوحدة
الدرس
الوسائل المقترحة
نوع الهدف

مستوى
الهدف

وجداني

استجابة

معرفي

تطبيق

معرفي

تحليل

معرفي

تذكر

الواجب

نظام مقررات

كفايات لغوية 6

الوحدة األولى
منزلة البالغة
السبورة – الكتاب المدرسي – جهاز عرض – أقالم ملونة
األهداف السلوكية

فـي نهاية هذا الدرس
تتوقع أن تكون الطالبة
قادرة على :

تعريف علم البالغة .
بيان منزلة البالغةبين
علوم اللغة العربية.
تحديد العالقة بين علم
الصرف وعلم
البالغة.
بيان مباحث البالغة
في األلفاظ
والعبارات.

المحتوى

التهيئة  :أبدأ الدرس بالتهيئة عن طريق
النشاط االستهاللي اآلتي:
ماذا تعرف عن علم البالغة ؟
تنفيذ الدرس:
أستعرض خريطة معارف الدرس المكبرة
أمام الطالبات؛ ليتعرفوا على عناصر
الدرس الرئيسة ،وهي :
 -1تعريف علم البالغة .
 -2منزلة البالغة بين علوم اللغة
العربية.

األحد

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الطريقة
إجراءات وأنشطة التعليم والتعلم

استقرائية – استنتاجية -حوارية
التقويم

س :1بين منزلة
البالغة بين علوم
اللغة العربية.
س :2حدد
العالقة بين علم
الصرف وعلم
البالغة.

 -3عالقة علم الصرف بالبالغة .
 -4ما تبحث فيه البالغة .
ثم أبدأ في شرحها مستخدما عدة طرق
للتدريس كاالستنباطية واالستقرائية
والعصف الذهني وغيرها.

س :3بين مباحث
البالغة في
األلفاظ
والعبارات.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة

www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa

لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة

=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي

=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539

____________________________
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

–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

