تحضير مادة

الكفايات اللغوية 4
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبدهللا
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األحد

االثنين

اليوم

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي،
بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي:
المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي،
ومن ذلك
تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
المسااااااااهمة فاااااااي إكساااااااا الم تعلماااااااين القااااااادر المالوااااااام مااااااان المعاااااااارف والمهاااااااارات الم يااااااادة ،وفاااااااق ت طاااااااي منه اااااااي
يراعي خصاوص الطالبات في هذه المرحلة.
تنمية ش صية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع ال برات التعليمية المقدمة لهما.
تقلااااايص الهااااادر فاااااي الوقاااااق والتكااااااليب ،وذلاااااك بتقلياااااا حااااااالت الرساااااو والتعثااااار فاااااي الدراساااااة وماااااا يترتاااااه عليهماااااا
من مشكالت ن سية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
تقليا وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في ال صا الدراسي الواحد.
تنمياااااة قااااادرة الطالباااااة علاااااى ات ااااااذ القااااارارات الصاااااحيحة بمساااااتقبلها ،مماااااا يعماااااق قتهاااااا فاااااي ن ساااااها ،ويزياااااد إقبالهاااااا
علااااااى المدرسااااااة والتعلاااااايم ،طالماااااااا أنهااااااا تاااااادرس بناااااااا ًا علااااااى اختيارهااااااق ووفااااااق قااااااادراتها ،وفااااااي المدرسااااااة التاااااااي
تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة لل دية والمواظبة.
إكسااااااا الطالبااااااة المهااااااارات ا ساسااااااية التااااااي تمكنهااااااا ماااااان امااااااتالح متطلبااااااات الحياااااااة العمليااااااة والمهنيااااااة ماااااان خااااااالل
تقديم مقررات مهارية يتطله دراستها من قبا جميع الطالبات.
تحقيااااااق مباااااادأ التعلاااااايم ماااااان أجااااااا الااااااتمكن واإلتقااااااان باساااااات دام اسااااااتراتي يات وطاااااار تعلاااااام متنوعااااااة تتااااااي للطالبااااااة
فرصة البحث واالبتكار والت كير اإلبداعي.
تنمياااااااة المهاااااااارات الحياتياااااااة للطالباااااااة ،مثاااااااام الاااااااتعلم الاااااااذاتي ومهاااااااار ات التعااااااااون والتواصاااااااا والعماااااااا ال مااااااااعي،
والت اعااااااا مااااااع اآلخاااااارين والحااااااوار والمناقشااااااة وقبااااااول الاااااارأي اآلخاااااار ،فااااااي إطااااااار ماااااان القاااااايم المشااااااتركة والمصااااااال
العليا للم تمع والوطن.
تطااااااوير مهااااااارات التعامااااااا مااااااع مصااااااادر الااااااتعلم الم تل ااااااة و التقنيااااااة الحديثااااااة والمعلوماتيااااااة و توظي هااااااا اي ابيااااااا فااااااي
الحياة العملية
تنمية االت اهات اإلي ابية المتعلقة بحه العما المهني المنتج ،واإلخالص في العما وااللتزام به

األهداف العامة لمادة اللغة العربية
التواصا اللغوي الناج بالعربية ال صحى (حديثا وقرااة وكتابة) في المواقب
اللغوية المناسبة
مهارات فهم النصوص ( المقرواة و المسموعة )  ،وتحليلها  ،وتقويمها .
اتباع استراتي يات م تل ة للقرااة م بحسه هدفهامالقرااة التص حية أو
الت حصية أو السريعة أو الـمركزة أو التحليلية أو النقدية ،وبحسه نوع النصم
ديني أو علمي أو أدبي أو وظي ي.
مهارات الدراسة والتعلم الذاتي.
مهارات الت كير م العلمي والناقد واإلبداعي.

الك ايات اللغوية
الك ايات النحوية م
تحديد الوظاوب النحوية وا نماط ال ملية في النصوص.
التمييز بين الم اهيم النحوية المتعلقة بالوظاوب النحوية للكلمات الـمعربة .
التأكد من الصحة النحوية للنصوص التي يكتبها أو يستعد إللقاوها.
الك ايات التواصلية م
تحقيق خطا لغوي منظم وسليم ومؤ ر.
است دام اللغة ال صحى للتعبير عن أفكاره وأغراضه في المواقب اللغوية
الم تل ة .
اتباع استراتي يات لغوية وعقلية واتصالية للتأ ير على اآلخرين وإقناعهم .
احترام آدا الحوار واالستماع وآدا االختالف في الرأي .
مراعاة ا عراف االجتماعية اللغوية  ،والظروف المحيطة بال طا ؛ إلنتاج
ال طا أو فهمه .

الك ايات الكتابية م
تطبيق المهارات ا ساسية للتعبير الكتابي
است دام أساليه م تل ة من التعبير بحسه الغرض من الكتابةم الكتابة المعرفية أو السردية أو
اإلقناعية أو الوظي ية أو االن عالية .
توظيب أساليه بالغية ،واستراتي يات إقـناعية ،ت لو ال كرة ،وت علها أكثر إشراقا وتأ يرا.
التأكد من خلو ما يكتبه من ا خطاا النحوية واإلمالوية.
است دام عالمات الترقيم ذات ا همية في فهم دالالت النص في مواضعها المناسبة .
الك ايات القراوية م
اختيار االستراتي ية المناسبة للقرااة بحسه الهدف ،وبحسه نوع النص.
تحليا البنية الـمعرفية للنصوص العلمية ،والبنية ا سلوبية ال مالية للنصوص ا دبية ،و تقويمهما
في ضوا معايـير موضوعية.
فهم عبارة النص الـمقروا ودالالته الضمنية وما وراا سطوره.
اتباع أساليه داعمة لل هم القراوي،مثام الت طي  ،وتل يص ا فكار ،ورسم م ط الموضوع،
والتعليق ،و إعادة إنتاج داللة النص .
تحليا أل اظ النص و أفكاره وح ه؛ للوصول إلى أغراض من مثام معرفة بيئة النص وزمنه
وش صية كاتبه ورؤيته وموق ه من الموضوع .
اتباع استراتي ية جيدة للدراسة واالستذكار واالستعداد لالختبارات المدرسية وأداوها.
الك ايات الذهنية ومهارات الت كير م
اتباع استراتي يات مناسبة لتعميق ال هم وتل يص المعرفة م خراو الم اهيم أو ال داول أو التش ير
أو التوزيع أو التوفيق...
التمكن من مهارات الت كير العلمي وحا المشكالتم المالحظة والتصنيب والتنظيم و الت سير و التنبؤ
و فرض ال روض واختبار ال روض و التعميم.
التمكن من مهارات الت كير الناقد م التمييز بين الحقاوق واالدعااات والتمييز بين المعلومات المرتبطة بالموضوع
وغير المرتبطة به

مسرد تحضير مادة اللغة العربية
اليوم

التاريخ الصف الحصة عنوان الدرس التوقيع

األحد

14 / /هـ

االثنين
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14 / /هـ
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14 / /هـ

الخميس

14 / /هـ

معلمة املادة

املشرفة الرتبوية

قائدة املدرسة

توزيع منهج مادة (الكفايات اللغوية  ( )4نظام المقررات )
األسبوع
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إلى

االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/3هـ
االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ
االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

االحد
1443/7/19هـ

الثالثاء
1443/7/21هــ

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

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

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

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
نشاطات التعلم  -اختبار قصير -استراتيجيات القراءة
السريعة
تدريب على القراءة السريعة  -نشاطات التعلم  -نشاطات
الغلق والتلخيص  -اختبار نهاية الكفاية
كفاية التواصل الكتابي  -اختبار قبلي  -الكتابة الوظيفية

األربعاء والخميس إجازة مطوله
اختبار قصير  -نشاطات التعلم  -نشاطات الغلق والتلخيص -
اختبار نهاية الكفاية
كفاية التواصل الشفهي  -اختبار قبلي  -مهارات الخطابة
وااللقاء  -نشاطات التعلم
نشاطات الغلق والتلخيص  -اختبار بعدي  -اختبار نهاية
الكفاية

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

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

2

التاريخ

الدروس

مالحظات

اليوم
الكفايات النحوية
التاريخ
التطبيق النحوي  -مراجعة المعارف النحوية – التطبيق الش هي
والكتابي
األحد

العنوان
ملخص الوحدة

الثالثاء

االثنين

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

ال طوة  1م تحديد نتاوج التعلم المرغوبة
ا هداف الرسمية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن:





تلخص المعلومات األساسية للنحو العربي ويستظهرها .
تضبط النصوص المقروءة بالشكل دون أي خطأ .
تكتب نصوصا وفقرات مضبوطة بالشكل دون أي خطأ وخالية من األخطاء النحوية.
تتحدث ويلقي وتقرأ بلغة عربية فصيحة خالية من ا خطاا .

ا سئلة ا ساسية

ا فكار الكبرى ( ا فهام الباقية )
ال كرة الكبرىم

ضب وكتابة وقرااة فقرات خالية من ا خطاا النحوية .
ست هم المتعلمات أن م
 ضب النصوص مرتب باإللمام بالقواعد النحوية . التحدث بطالقة ودون أخطاا يتطله اإللمام باالقواعدالنحوية.
 معال ة ا خطاا النحوية في ضب كتابة وقرااةالنصوص

س أذكر مل صا ساسيات النحو التي درستها سابقا .
س أقرأ نصا دون أخطاا نحوية .
س أضب فقرات نحويا .

المعرفة والمهارات الرويسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات
 التطبيق النحوي -
 مراجعة المعارف النحوية –
 التطبيق الش هي والكتابي

ستكون المتعلمات قادرين على
كتابة مل ص لساسيات النحو العربي .
قرااة وكتابة نصوص دون أخطاا
تكوين ات اه إي ابي نحو حه اللغة العربية وأساليبها

ال طوة  2م تحديد البراهين وا دلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة ا داوية
المحكات
الرويسية
أدلة أخرى

 كتابة قصة .
 كتابة تقرير .
 عمل مطوية.





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

-

من خالل ا دلة التالية م
النشاط المنزلي .
كتابة تل يص .




* اختبارات ف اوية قصيرة .
* اختبارات طويلة .

* تذكير اكاديمي
* المالحظات

* الم كرات

ال طوة  3م خبرات التعليم والتعلم
ستقوم المتعلمات بما
يأتي

ا نشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المعلمة بما
يأتي
يقدم التمهيد .

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(التطبيق
النحوي  -مراجعة المعارف النحوية – التطبيق الش هي والكتابي) ويتم م ن خالل معرفة
الخبرة السابقة للطالبة من خالل جدول يوزع على الطالبات ماذا اعرف – اذا أريد ان أعرف
 ماذاتعلمت ) .تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس ( خبرة
تعليمة) ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلمة لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة المطلوبة .
توزع بروشور توضحي لموضوعات الوحدة كملخص سبوري تقرأه 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 .
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.

التوقعات

مبتدئ

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى
الرب بين عناصره

ا سلو

اختار ا سلو
المباشر في كتابة
القصة

المحتوى

اشتما جانه واحد
فقق بعض من
ا حوال

نام

كبا

استوف اغله عناصر
القصة ولم يكن
الرب بين عناصره
على درجة واحدة من
القوة
اختار ا سلو
المباشر في كتابة
القصة مع نوع من
التشويق

استوف جميع
عناصر القصة ولم
يكن الرب بين
عناصره على درجة
واحدة من القوة
اختار ا سلو
المشو في كتابة
القصة وابتعد عن
االسلو المباشر

اشتما على اغله
ا حوال

اشتما جميع ا حوال

* يحدد استراتي ية
التدريس( تعلم
* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .

تعاوني – طريقة
إلقاوية – تعلم نش
– حوار ومناقشة –

* عما مطوية .

ت كير ناقد

* كتابة قصة.
* تن يذ نشاطات كتا
الطالبة
* حا أورا العما.
* المشاركة في رسم
خراو ذهنية أو

* قرااة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسه
* تقسيم
الم موعات.
*إعداد أور

خراو م اهيم .
* جمع المعلومات

العما.
*إعداد
ال راو
الذهنية
وخراو
الم اهيم

متميز
استوف جميع عناصر
القصة ة وكان الرب
بين جميع العناصر
وبن س القوة
اختار ا سلو
المشو في كتابة
القصة وابتعد عن
المباشرة
اشتما جميع ا حوال
مع التدعيم بدالوا

الشواهد وا دلة وم موع
النقاط

الك ايات النحوية

الصب

المهمة ا داوية م

اسم الوحدة
 تتمثا مهمتك في م -1عما مطوية .
 -2قصة يراعى فيها ما درس من مهارات بالوحدة .
الش صيات .
الحوار.
الصراع .
اال نيناث .
االطارين م الزماني والمكاني  ،والحبكة

الك ايات اللغوية 4

مهمتك م
ه
ـ

الهدف

د

الدور

معلمة

الهدف م توظيب الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي مأن تطرحها بطريقة شيقة  ،وسلسة وتحقق ال اودة والمتعة للقارئ .
أنق م معلمة متميز .
وظي تك م تن يذ القصة والمطوية .

ج ال مهور طالبات المدرسة أو الم تمع
م

الموقب

السيا الذي ت د ن سك فيه هو م سيا المقرر العلمي

الناتج
ا وا داا
والغرض

 تن يذ القصة والمطوية .

معايير
ع ومحكات
الن اح

 ا لمام ب وانه القصة والمطوية .
 طريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 ال انه اللغوي واإلبداعي وا دبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون ( الموضوع )

اليوم

التاريخ

 المدخا والتمهيد .

14 / /هـ

 عرض ا فكار الباقية وا سئلة
ا ساسية.

14 / /هـ

 تقسيم الم موعات وتوزيع
جدول التعلم ومناقشة في
م ردات وخبرات الوحدة.

14 / /هـ

 توزيع البروشور ومناقشته.

14 / /هـ

 التطبيق النحوي  -مراجعة
المعارف النحوية – التطبيق
الش هي والكتابي

14 / /هـ

 خراو الم اهيم وال راو
الذهنية

14 / /هـ

 مسابقة الم موعات
وال صول.

14 / /هـ

 اختبار وتقويم ذاتي .

14 / /هـ

خاتمة الوحدة ( عما ملصق-
– قصة)

14 / /هـ



14 / /هـ



14 / /هـ

الحصة

ال صا

التوقيع

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
لل صا 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
+

حا اسئلة الكتا
+

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
إلكتروني ًا 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 بنوح بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك ا هلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940

اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك ال زيرة
030680161166001
اي بان

SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماا
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طله دوسيه التحضير ال اص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصا عبر الواتس أو االتصال تلي ونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

