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

توزيع منهج مادة (الكفايات اللغوية )4

الدروس

مالحظات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الكفاية النحوية  -نشاطات تعلم  -اختبار بنائي  -اختبار قصير

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

نشاطات التعلم  -اختبار قصير

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

نشاطات التعلم  -اختبار قصير
اختبار نهاية الكفاية  -الكفاية القرائية  -نشاطات التعلم  -اختبار قبلي  -أنواع القراءة
السريعة وأهدافه

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

نشاطات التعلم  -اختبار قصير -استراتيجيات القراءة السريعة

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

اختبار قصير  -نشاطات التعلم  -نشاطات الغلق والتلخيص  -اختبار نهاية الكفاية

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

كفاية التواصل الشفهي  -اختبار قبلي  -مهارات الخطابة وااللقاء  -نشاطات التعلم

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

اختبار بنائي  -اختبار نهاية الكفاية  -الكفاية اإلمالئية  -نشاطات التعلم  -اختبار قصير

االحد اجازة مطولة

تدريب على القراءة السريعة  -نشاطات التعلم  -نشاطات الغلق والتلخيص  -اختبار
نهاية الكفاية
كفاية التواصل الكتابي  -اختبار قبلي  -الكتابة الوظيفية

األربعاء والخميس إجازة مطوله

نشاطات الغلق والتلخيص  -اختبار بعدي  -اختبار نهاية الكفاية

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

ثانوي البرنامج المشترك

الوحدة
الدرس
الوسائل المقترحة
نوع الهدف

مستوى
الهدف

وجداني

استجابة

معرفي

تطبيق

معرفي

تحليل

معرفي

تذكر

نظام مقررات

التطبيق النحوي
نشاطات التعلم  -نشاط 1
السبورة – الكتاب المدرسي – جهاز عرض – أقالم ملونة
األهداف السلوكية

فـي نهاية هذا الدرس تتوقع أن
تكون الطالبة قادرة على :

الواجب

كفايات لغوية 4

تصنيف الوظائف النحوية
بحسب حاالتها اإلعرابية .
تلخيص المعلومات األساسية
للنحو العربي .
حفظ المعلومات األساسية للنحو
العربي .
ضبط النصوص المقروءة
بالشكل دون أي خطأ .
كتابة نصوص وفقرات
مضبوطة بالشكل وخالية من
األخطاء .

المحتوى

األحد

اليـوم

االثنين

الثالثاء

التاريخ
الحصة
الطريقة

استقرائية – استنتاجية -حوارية

إجراءات وأنشطة التعليم والتعلم

* أثري النشاط بطلب أمثـلة
مكثـفة لجميع الوظائف النحوية.

التقويم

أتابع أداء طالباتي
للتدريبات التي
قدمتها ،وأقرر ما إذا
كان األمر يحتاج إلى
بعض الشروحات
لتعزيز الدرس أو
تدريبات أخرى
لمزيد من التقويم مثل

* يتعاون أعضاء الـمجموعة على
تذ ُّكـر الوظائف النحوية الـمختلفة
 ،ثم تصنيفها بحسب حاالتها
اإلعرابية (مرفوعات  ،منصوبات
 ،مجرورات  ،مجزومات) .
* تستمع الـمجموعات إلجابات
بعضها البعض ،وتصلح أخطاءها.

األربعاء

الخميس

يستكمل الطالبة جزئيات الرسم السابق س:1ما هي
ويذكر المرفوعات وهي  :المبتدأ والخبر المجرورات ؟
والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخير
إن ثم يذكر الطالبة المنصوبات
والمجرورات .
والمضارع المجزوم .

س :2ما هي
المنصوبات ؟

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539

اي بان
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
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

