مادة الكفايات اللغوية 1-2

نظام المسارات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

األهداف العامة
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.
▪ المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
▪ تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة
العام الدراسي كامال.
▪ تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارها
ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
▪ رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
▪ تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في
إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
▪ تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
▪ تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

األهداف العامة لمادة الكفايات اللغوية
والتربية األسرية
التواصل اللغوي الناجح بالعربية الفصحى (حديثا وقراءة وكتابة) في المواقف اللغوية المناسبة
 مهارات فهم النصوص ( المقروءة و المسموعة )  ،وتحليلها  ،وتقويمها . اتباع استراتيجيات مختلفة للقراءة  :بحسب هدفها:القراءة التصفحية أو التفحصية أو السريعة أو الـمركزة أو التحليلية أو النقدية ،وبحسبنوع النص :ديني أو علمي أو أدبي أو وظيفي.
 مهارات الدراسة والتعلم الذاتي. مهارات التفكير  :العلمي والناقد واإلبداعي.الكفايات اللغوية
الكفايات النحوية :
 تحديد الوظائف النحوية واألنماط الجملية في النصوص. التمييز بين المفاهيم النحوية المتعلقة بالوظائف النحوية للكلمات الـمعربة . التأكد من الصحة النحوية للنصوص التي يكتبها أو يستعد إللقائها.الكفايات التواصلية :
 تحقيق خطاب لغوي منظم وسليم ومؤثر. استخدام اللغة الفصحى للتعبير عن أفكاره وأغراضه في المواقف اللغوية المختلفة . اتباع استراتيجيات لغوية وعقلية واتصالية للتأثير على اآلخرين وإقناعهم . احترام آداب الحوار واالستماع وآداب االختالف في الرأي . مراعاة األعراف االجتماعية اللغوية  ،والظروف المحيطة بالخطاب؛ إلنتاج الخطاب أو فهمه .الكفايات الكتابية :
 تطبيق المهارات األساسية للتعبير الكتابي استخدام أساليب مختلفة من التعبير بحسب الغرض من الكتابة :الكتابة المعرفية أو السردية أو اإلقناعية أو الوظيفية أو االنفعالية . توظيف أساليب بالغية ،واستراتيجيات إقـناعية ،تجلو الفكرة ،وتجعلها أكثر إشراقا وتأثيرا. التأكد من خلو ما يكتبه من األخطاء النحوية واإلمالئية. استخدام عالمات الترقيم ذات األهمية في فهم دالالت النص في مواضعها المناسبة .الكفايات القرائية :
توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

 اختيار االستراتيجية المناسبة للقراءة بحسب الهدف ،وبحسب نوع النص. تحليل البنية الـمعرفية للنصوص العلمية ،والبنية األسلوبية الجمالية للنصوص األدبية ،و تقويمهما في ضوء معايـير موضوعية. فهم عبارة النص الـمقروء ودالالته الضمنية وما وراء سطوره. اتباع أساليب داعمة للفهم القرائي،مثل :التخطيط ،وتلخيص األفكار ،ورسم مخطط الموضوع ،والتعليق ،و إعادة إنتاج داللة النص . تحليل ألفاظ النص و أفكاره وحججه؛ للوصول إلى أغراض من مثل :معرفة بيئة النص وزمنه وشخصية كاتبه ورؤيته وموقفه من الموضوع.
 اتباع استراتيجية جيدة للدراسة واالستذكار واالستعداد لالختبارات المدرسية وأدائها.الكفايات الذهنية ومهارات التفكير :
 اتباع استراتيجيات مناسبة لتعميق الفهم وتلخيص المعرفة  :خرائط المفاهيم أو الجداول أو التشجير أو التوزيع أو التوفيق... التمكن من مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت :المالحظة والتصنيف والتنظيم و التفسير و التنبؤ و فرض الفروض واختبار الفروض والتعميم.
 التمكن من مهارات التفكير الناقد  :التمييز بين الحقائق واالدعاءات والتمييز بين المعلومات المرتبطة بالموضوع وغير المرتبطة به وتحديدمستوى دقة الرواية أو العبارة و تحديد مصداقية مصدر المعلومات والتعرف على االدعاءات والحجج أو المعطيات الغامضة والتعرف على
االفتراضات غير المصرح بها و تحري التحيز والتعرف على المغالطات المنطقية والتعرف على عدم االتساق في مسار التفكير أو االستنتاج
وتحديد قوة البرهان أو االدعاء واتخاذ قرار بشأن الموضوع و التنبؤ بنتائج القرار أو الحل .

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المســرد
م

التاريخ

اسم الدرس

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير و اوراق عمل وعروض بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد
الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال امية وايضآ جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو واثراءات عين لكل الدروس
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات
االنترنت .وذلك حفظاً لحقوقنا في التحضير.
❖ ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
❖ ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
❖ ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.
سبُ))
اهللَّ يَجْعَلْ َلهُ مَخْرَجاً ،وَيَرْزُقْهُ ِمنْ حَيْثُ ال يَحْ َت ِ
❖ تذكر قوله تعالى ((وَ َمنْ يَتَّقِ َ
للشراء الكترونيآ علي الرابط

www.mta.sa/c
او االتصال
0555107025
مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
مؤسسة التحاضير الحديثة

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

تلفون المكتب 0557977722 /
WWW.MTA.SA

توقيع القائد/ة

الحقوق

توزيع منهج مادة (الكفايات اللغوية  )1-2للصف (الثاني ثانوي نظام المسارات)
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3
4

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

الكفاية النحوية دليل الوحدة – االختبار القبلي – التوابع نشاطات التعلم – اختبار قصير

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

االساليب النحوية المنادي – االستثناء – التعجب والعدد – اختبار قصير

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

نشاطات الغلق والتلخيص – اختبار نهاية الكفاية – الكفاية االمالئية – االختبار القبلي – األلف المتطرفة

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

6
7
8
9
10
11
12
13

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

اختبار قصير الحذف والزيادة – الوصل والفصل  -اختبار قصير
نشاطات الغلق والتلخيص االختبار البعدي  -اختبار نهاية الوحدة  -الكفاية القرائية  -االختبار القبلي  -عناصر
الفعل القرائي
عناصر الفعل القرائي  -اختبار قصير  -مستويات الفهم القرائي

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

المهارات األساسية للقراءة  -اختبار قصير  -نشاطات الغلق والتلخيص  -اختبار نهاية الكفاية

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

كفاية االتصال الكتابي  -االختبار القبلي  -الوصف العلمي

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

اختبار قصير البرهنة واالستدالل – اختبار قصير

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

 -نشاطات الغلق والتلخيص  -اختبار نهاية الكفاية

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

كفاية التواصل الشفهي – االختبار القبلي  -التواصل االقناعي

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

التواصل االقناعي – نشاطات الغلق والتلخيص – اختبار نهاية الكفاية

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحــــــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرف/ة

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

اجلدول ادلراس
الحصة االولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

االحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

هاتف المدرسة

هاتف المرشد

هاتف المعلم

هاتف ولي االمر

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المادة
كفايات لغوية 1-2
نظام المسارات

عنوان الوحدة

التوابع واألساليب النحوية

موضوع الدرس

التوابع

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

اليوم

الثالثاء
األربعاء

التعريف بالمصطلحات النحوية  :تابع  ،نعت  ،عطف  ،بدل  ،توكيد.
إعطاء أمثلة صحيحة على كل تابع من التوابع األربعة .
ضبط التوابع بالشكل الـمناسب لنوع الـمفردة وحالة الـمتبوع اإلعرابية.
تصويب أي خطأ فـي ضبط التابع .
كتابة وقراءة جمل وفقرات تحتوي على أنواع التوابع دون أي خطأ أو لحن

االهداف

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

مناقشة محورية
أتـابع أداء طـالبـاتي للتـدريبـات التي قـدمتهـا ،وأقرر مـا إذا كـان األمر يحتـاج إلى بع
تدريبات أخرى لمزيد من التقويم
رقابة ذاتية

الشـــــروحـات لتعزيز الـدرس أو

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى
⃝ √ فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝ √ بوربوينت

⃝ √ أوراق عمل

نشاط منزلي O
اختبار فترة O

⃝ √ أخرى ..............

مسابقة مدرستي  Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

..........

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير
اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

املادة

التوابع

موضوع الدرس

الكفايات الغوية 1-2

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
أساليب وطرق التدريس

○

○

األهداف السلوكية

التعرف على التوابع

○

○

الفصل

○

○

تقنيات التعلم

العرض والتدريب

ررررررر ر أقوم بإلتخ م ص يد أا شد في عةض أا شة ئح وربوينت...
أن تعرررررررررة
ت ن ويررر  :أمثِّل ار مع م ص مت  ،ا جعل ط تل يعم فرل مجموع ت
ب مصررر
ي م ب مه م ت ي :
ت بع  ،نعت  ،ع ر  ،بر
* قة ءو ول رس (كم هل فرل ت ب) بصمت
 ،توكي .
* تع ان ع ى فهم ا تدسية ظو هة ن وي فرل ألمث .
* ت اي اللتنت ج ت ب العتم ع ى (خ ة تهم س ب  +الالت
ررر أمث ررر
أن تع رررل
ت وي  +ال تصني  +الالت عالم ت إلعة ب).
ص ي ع ى كل تر بع مر
* عةض اللتنت ج ت تل توص ت إ يه رمجموع  ،ام رنته
تو بع ألربع .
ب لتنت ج ت آلخةي .
* ت خَّل ؛ إليض ح م هم  ،أا تصوين خ  ،أا تعزيز تع م.
أن تض ر ا
ر تو بررع * ال تعا تدصيالت معةفي إض في .
ب شررر ل ررررمن لن نرررو أع ل أمث شدهي  ،ا ط ن ت ي ت بع انوعه فرل كل مث .
رررمدة و ال رر رررمت و كم ي ل
إلعة بي .
 ع م ية ا وكيل .ين ندسه يوم .
جءمجته م وب م جميع .
أن تصوب
أي خ ر  -ذ كةت ع وم نصده .
 .2ل ي نو ت بع  ،ا ط ن ع يه ق ر ك ية م ألمث .
فرل ض ا ت بع .
ررر  .3أع ل خ ي م ألمث شدهي ص ي ا خ طئ  ،ا ط ن
أن ت ترررن ات رررةأ
جمل اف ة ت ت تروي ع رى تص يح ا تع يل.
تو بع اتدصيالته
 .4أط ن م كل مجموع أن ت خص أنو
تو بع ان أي خ
أنو
بمع الت ري ضي أا خة ئا مد هيمي .
أا
التقويم الختامي

احلصة

○

ﺱ ما التوابع ؟

التمهيد

أدوات التقويم

التاريخ

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

أدوات التقويم

⃝

أجهزة عرض

⃝

االختبارات الشفوية

⃝

جهاز تسجيل
⃝

االختبارات التحريرية

⃝

نماذج وعينات
⃝

المالحظة

⃝

مجسمات
⃝

صور

⃝

المناقشة

⃝

لوحات ورسومات

⃝

التدريبات

⃝

فلم تعليمي
⃝

األنشطة

⃝

مراجع ودوريات
⃝

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى ..................

المناقشة ⃝

ت
عةفل ب مص
ن وي  :ت بع  ،نعت ،
 ،ب  ،توكي .
ع
أعا أمث ص ي
كل ت بع م تو بع
ألربع .

عى

ض ل تو بع ب ش ل
رمن لن نو رمدة و
رمت و إلعة بي .
ال
فرل ض ا

⃝

التدريبات ⃝

تقويم اهلدف

أخرى ...................

األنشطة ⃝

الواجبات المنزلية ⃝

الواجب المنزلي

صوبل أي خ
ت بع .
كت ل ا قةئل جمل
اف ة ت ت توي ع ى
أنو تو بع ان أي
خ أا
أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

الكفاية النحوية ( التوابع )
المكون (المحتوى)

 6أسابيع

الصف
الهدف

• أن تعرف الطالبة العطف .

العطف

األسبوع

• أن تعدد الطالبة حروف العطف .
• أن تحدد الطالبة أحكام تتعلق بالعطف
بالحروف .

الحصة
إستراتيجية التدريس

✓ مجالت القيد
المزدوج
 +معرض التجول
 +حل المشكالت
أخرى ...................:

أداء التقويم

المعينات التعليمية
⃝ √ البرجكتر

⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ السبورة

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ الكتاب

⃝

صور

⃝ √ البطاقات

⃝

المسجل

⃝ √ العروض

⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

⃝√

الواجبات المنزلية
أخرى ......................

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

ا ىلكفاي ىةىالنحوي ىةىى/ىالتوابعىواألساليبىالنحوي ىة ى

العنوان

عى؟ى ى
ماىالتواب ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تضبط التوابع بالعالمة اإلعرابية المناسبة بحسب حالة المتبوع ونوع الكلمة .
❖ تميز بين أنواع المنادى التي تستحق عالمة النصب واألنواع التي تستحق عالمة الرفع.
❖ تحدد نوع االستثناء وأداته وعالمة إعرابه في أسلوب االستثناء.
❖ تضبط أسلوب التعجب ضبطا صحيحا.
❖ تكتب وتنطق الجمل المحتوية على عدد بصورة سليمة تركيبا وإعرابا.
❖ تلخص المعلومات النحوية األساسية فيما يتعلق بالتوابع واألساليب النحوية.
❖ تقرأ نصوصا وفقرات قراءة جهرية خالية من الخطأ النحوي.

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على التوابع
واألساليب النحوية .
ستفهم المتعلمات :
❖ العطف .
❖ النعت .
❖ التوكيد .
❖ البدل .
❖ النداء .
❖ االستثناء .
❖ التعجب .
❖ العدد .

األسئلة األساسية :

السؤال األول  :ما العطف ؟
السؤال الثاني  :اذكري أنواع المنادى .
السؤال الثالث  :ما عالمة إعراب االستثناء ؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :

كيفيةةة ضةةةبط التوابةةةع بالعالمةةةة اإلعرابيةةةة المناسةةةبة 
بحسب حالة المتبوع ونوع الكلمة .
التمييز بين أنواع المنادى التي تستحق عالمة النصةب 
واألنواع التي تستحق عالمة الرفع.
نةةوع االسةةتثناء وأداتةةه وعالمةةة إعرابةةه فةةي أسةةلوب 
االستثناء.

كيفية ضبط أسلوب التعجب ضبطا صحيحا.

طريقة كتابة ونطق الجمل المحتوية على عدد بصةورة
سليمة تركيبا وإعرابا.

المعلومةةات النحويةةة األساسةةية فيمةةا يتعلةةق بةةالتوابع
واألساليب النحوية.


ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

ضبط التوابع بالعالمة اإلعرابية المناسبة بحسب حالة المتبوع
ونوع الكلمة .
التمييز بين أنواع المنادى التي تستحق عالمة النصب واألنواع
التي تستحق عالمة الرفع.
تحديد نوع االستثناء وأداته وعالمة إعرابه في أسلوب
االستثناء.
ضبط أسلوب التعجب ضبطا صحيحا.
كتابة ونطق الجمل المحتوية على عدد بصورة سليمة تركيبا
وإعرابا.
تلخيص المعلومات النحوية األساسية فيما يتعلق بالتوابع
واألساليب النحوية.
قراءة نصوصا وفقرات قراءة جهرية خالية من الخطأ النحوي.

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية – تعلم
نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عنىاألساليب النحوية .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح التوكيد .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسةية مةع مناقشةة المهمةات األدائيةة التةي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبةرة التعليميةة المةراد إكسةابها للطالبةات بترتيةب الكتةاب لهةا بقصةد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونيةة وبعةد عةرض أهةداف الوحةدة  ،أطلةب مةن الطالبةات
توضيح العطف والنعت .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عةن التوكيةد والبةدل  ،أطلةب مةن الطالبةات قةراءة العةرض جيةدا
ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتوضيح التوكيد والبدل مةع توضةيح الهةدف
منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن النداء واالستثناء  ،اطلب مةن الطالبةات قةراءة المطويةة بطريقةة عمليةة
مركزة تعتمد على تحليةل المعلومةات التةي وردت بهةا مةن خةالل إسةتيعاب العالقةات بةين العنةاوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن النداء واالستثناء .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن التعجب ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو مةن
خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقةال كتيةب صةيير ال يزيةد عةن عشةرين
سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن العدد مع توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح التوابع

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المةةهمة األدائيةةة )
اسم الوحدة  :الكفاية النحوية  /التوابع واألساليب النحوية
الصف  :التعليم الثانوي ( نظام المسارات )
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن التوابع واألساليب النحوية عن :
( التوابع  -األساليب النحوية )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
هة الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا
واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

التعلم النشط
األحد

اليوم
التوابع
الدرس
الموضوع
مراجعة الدرس السابق ثم مناقشة الدرس الجديد مع الطالبات مناقشة محورية التاريخ
التهيئة والتمهيد
الحصة
❑سبورة ذكية ❑عرض مرئي ❑شرائح إلكترونية ❑أوراق نشاط
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية) ❑كتاب الطالب ❑تجارب عملي ❑ قطع الورق والفلين
الفصل
 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر-زواج-شارك 
استراتيجية التعلَّم
البطاقات المروحية  الرؤوس المرقمة  أخرى ... ...
النشط
نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

تقويم
ختامي

معلومة إثراءيه
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثراءيه عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

نشاط إثرائي
تقويم قبلي

الخبرات السابقة

أعطي أمثلة شفهية  ،واطلب تحديد التابع ونوعه فـي كل مثال  .كما
يلي
 جاء الطبيب نفسه اليوم . عاد المدير والوكيل . الطالبة المجتهد محبوب من الجميع . ذاكرت العلوم نصفها . .2حددي نوع التابع  ،واطلب عليه قدرا كبيرا من األمثلة .
 .3أعطي خليطا من األمثلة الشفهية الصحيحة والخاطئة  ،واطلب
التصحيح والتعليل.
 .4أطلب من كل مجموعة أن تلخص أنواع التوابع وتفصيالتها
بمعادالت رياضية أو خرائط مفاهيمية

التقويم

تقويم بنائي

التعريف بالمصطلحات النحوية  :تابع ،
نعت  ،عطف  ،بدل  ،توكيد.
إعطاء أمثلة صحيحة على كل تابع من
التوابع األربعة .
ضبط التوابع بالشكل الـمناسب لنوع
الـمفردة وحالة الـمتبوع اإلعرابية.
تصويب أي خطأ فـي ضبط التابع .
كتابة وقراءة جمل وفقرات تحتوي على
أنواع التوابع دون أي خطأ أو لحن

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

مناقشة محورية

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

رقابة ذاتية

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة
❑تفكير
❑استماع ❑تحدث ❑قراءة ❑كتابة

الـمـادة
التهيئة
الوسائل المساعدة

لغة عربية -2
 1مسارات
حددي المكونات األساسية للجملة (نواة الجملة).
الـدرس

األول

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تكمل الطالبة
الفراغات في الشكل
التالي.

أن تصنف الطالبة
األدوات النحوية في أربع
مجموعات.

الموضوع

الوحدة األولى (نشاطات التمهيد)

المكتسبات

التعرف على مكونات الجملة األساسية

الطريقة

إلقائية  +حوارية  +استجوابية  +استنتاجية

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
 -1أكملي الفراغات في الشكل التالي:
المكونات األساسية للجملة (نواة الجملة)
أ -المبتدأ والخبر ،ونواسخهما
 .....................و ...........................
ب -الفعل و .........أو نائب ......................
متممات الجملة
أ -المتممات المجرورة
(المجرور بالحرف أو )..........................
ب -المتممات المنصوبة:
• المفاعل ()............................
• الحال ()............................
التوابع واألساليب النحوية
أ -التوابع:
العطف،.................،...............،..............,
ب -األساليب النحوية:
النداء ،االستثناء ،التعجب ،العدد

 -2المواقع واألساليب النحوية ،مثل:

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أقسم الفصل إلى فريقين ويفضل أن أبدأ بتكوين
مجموعات صغيرة من طالبتين أو ثالثة وأقوم
بعمل مسابقة بينهن إلكمال الفراغات التالية.

أكملي الفراغات في الشكل
التالي.

صنفي األدوات النحوية في
أربع مجموعات.

أن تستقصي الطالبة
كافة عالمات اإلعراب.

أن تمأل الطالبة الفراغات  -3صنفي األدوات النحوية في أربع مجموعات ،وضعي
عنوانا لكل مجموعة:
في الجمل التالية.
(إن -أن -إن -لن -لم -كي -لعل -كان -كان -ليس -ليت -الم
األمر -أصبح -الم التعليل -أمس -لكن -صار -أضحى َمن-
ما -بات -ال الناهية)
 -4استقصي كافة عالمات اإلعراب:
هي:
عالمات الرفع
هي:
عالمات النصب
هي:
عالمات الجر
هي:
عالمات الجزم
 -5أكملي الفراغات في الجمل التالية:
• يتكون أسلوب الشرط من ثالثة أركان هي ،أداة .......
 ........... +الشرط (مجزوم) +جواب ( ......مجزوم).
أن تعطي الطالبة أمثلة
من القرآن الكريم على • االسم الممنوع من الصرف هو االسم الذي ال ،..........
الوظائف اإلعرابية
ويجر بـ ...........نيابة عن الكسرة ،إال إذا كان مضافا
التالية.
أو معرفا بـ (أل) فإنه يجر بـ................
• يمنع االسم من الصرف إذا كان مختوما
بألف ،................أو كان جمعا بعد ألفه .............أو
ثالثة ،أو كان مختوما بألف ونون ،................أو كان
على وزن (فُعَل) ،أو على وزن ،............أو كان شبيها
بـ ..................أو كان علما مؤنثا أو أعجميا.

استقصي كافة عالمات
اإلعراب.

أطلب من الطالبات عمل لوحة توضيحية مشتملة
على األدوات النحوية في أربع مجموعات ،ثم
يقمن الطالبات بتعليقها في الفصل.

املئي الفراغات في الجمل
التالية.

أوضح للطالبات باستخدام السبورة عالمات
اإلعراب وذلك بتصنيفها على شكل نقاط مسلسلة
مع شرح كل عنصر بالتفصيل ثم أكلف الطالبات
بكتابة ملخص لها بكراساتهن.
أذهب مع الطالبات إلى حجرة الحاسب اآللي
وأقوم بعرض الدرس عن طريق برنامج
البوربوينت وذلك لتوصيل وترسيخ المعلومات
إلى أذهان الطالبات.

أعطي أمثلة من القرآن
الكريم على الوظائف
اإلعرابية التالية.

 -6أعطي أمثلة من القرآن الكريم على الوظائف اإلعرابية
التالية ،وميزي الكلمة المقصودة( :نشاط منزلي)
أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تبادر الطالبة بتطبيق
األساليب النحوية التي
تعلمتها.

مثالها من
القرآن
الكريم

الوظيفة
اإلعرابية
فاعل

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

مبتدأ -خبر
اسم ل عل
ناسخ
مجر ر
بالحرف

نائب فاعل
خبر لحرف
ناسخ
مجرور
باإلضافة
تمييز
مفعول ألجله
ظرف زمان
ممنوع من
الصرف
مجرور
بالفتحة

حال

مضارع
صحيح اآلخر
منصوب

الـواجــب

الوظيفة
اإلعرابية

مثالها من
القرآن
الكريم

أطلب من الطالبات الرجوع إلى شبكة اإلنترنت
وجمع معلومات كافة عن أمثلة من القرآن الكريم
على الوظائف اإلعرابية التالية.

مفعول به
مفعول مطلق
ظرف مكان
ممنوع من
الصرف
مجرور
بالكسرة
فعل من
األفعال
الخمسة
مجزوم

اذكري مكونات الجملة اإلسمية.

أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس
ثم أكلفهن بحلها حال نموذجيا يدل على فهمن
للدرس.

التقويم النهائي

اعطي أمثلة من القرآن الكريم على الوظائف
اإلعرابية التالية (فاعل ،نائب فاعل ,مفعول ألجله).

مسرد الليزر 1

الحصة
األولى
الفصل
الثانية
الثالثة
الرابعة

الخامسة

الهدف

المكون
الدرس األول:
النشاطات التمهيدية
تابع الدرس األول:
النشاطات التمهيدية
تابع الدرس األول:
النشاطات التمهيدية
تابع الدرس األول:
النشاطات التمهيدية
"اختبار قبلي"
الدرس الثاني:
التوابع

▪ تعداد التوابع واألساليب النحوية.
▪ ذكر المكونات األساسية للجملة.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

بيان مكونات الجملة اإلسمية.
تصنيف األدوات النحوية في أربع
مجموعات.
ضبط اآليات القرآنية بالشكل.
تحديد الوظائف اإلعرابية للمفردات
التالية من النص السابق.
تمييز عالمات اإلعراب في الجمل
المذكورة في االختبار القبلي.
إتمام الجمل المذكورة في االختبار
القبلي بالمتمم المطلوب.

▪ تعداد التوابع.
▪ استنتاج سبب تسمية التوابع بهذا
االسم.
معلمة المادة:

المهارة

إستراتيجية
التدريس

المرونة
التذكر

خرائط مفاهيم

التوضيح
التصنيف

التعلم التعاوني

التطبيق
األصالة
التصنيف
التطبيق
المرونة
االستنتاج

مهارة تفكير

التعلم التعاوني

مهارة تفكير

قائدة المدرسة:

اإلجراءات

أداة التقويم

ص 14كتاب
الطالبة

أوراق قياس

ص 15كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

ص 17كتاب
الطالبة

أوراق قياس

ص 19كتاب
الطالبة
ص 22كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

أوراق قياس

مسرد الليزر 2

األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الهدف

عدد
الحصص

إستراتيجية
التدريس

الدرس األول:
النشاطات
التمهيدية
تابع الدرس
األول:
النشاطات
التمهيدية
تابع الدرس
األول:
النشاطات
التمهيدية

▪ تعداد التوابع واألساليب
النحوية.
▪ ذكر المكونات األساسية للجملة.

حصة

خرائط مفاهيم

▪ بيان مكونات الجملة اإلسمية.
▪ تصنيف األدوات النحوية في
أربع مجموعات.

حصة

التعلم التعاوني

تابع الدرس
األول:
النشاطات
التمهيدية
"اختبار قبلي"
الدرس الثاني:
التوابع

معلمة المادة:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

ضبط اآليات القرآنية بالشكل.
تحديد الوظائف اإلعرابية
للمفردات التالية من النص
السابق.
تمييز عالمات اإلعراب في
الجمل المذكورة في االختبار
القبلي.
إتمام الجمل المذكورة في
االختبار القبلي بالمتمم
المطلوب.
تعداد التوابع.
استنتاج سبب تسمية التوابع
بهذا االسم.

مديرة المدرسة:

حصة

مهارة تفكير

اإلجراءات
واألنشطة
ص14
كتاب
الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس –
تكليف منزلي

ص15
كتاب
الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس –
تكليف منزلي

ص17
كتاب
الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس –
تكليف منزلي

أداة التقويم

حصة

التعلم التعاوني

ص19
كتاب
الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس –
تكليف منزلي

حصة

مهارة تفكير

ص22
كتاب
الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس –
تكليف منزلي

مشرفة المدرسة:

توقيع
المديرة

الموضوع :نشاطات التمهيد

ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة:

يعتبر الحال من المتممات المجرورة.

يعتبر النداء من األساليب النحوية.

تعتبر الم التعليل من أخوات كان.

)

(

(

)

(

)

أكملي الفراغات التالية:
المكونات األساسية للجملة هي:
✓ المبتدأ والخبر ونواسخهما  ..................و...................
✓ الفعل و .........................أو نائب ................................
بـ...................

االسم الممنوع من الصرف هو االسم الذي ال  ،...................ويجر
نيابة عن الكسرة إال إذا كان مضا ًفا أو معر ًفا بـ(أل) فإنه يجر بـ.................... .

الكفايات الغوية 1-2

المادة

الثاني الثانوي مسارات

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

التاريخ
التوابع
موضوع الدرس
الحصة
عددي التوكيد بنوعيه.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
االكتشاف□ التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
حددي المعطوف.
أسلط األضواء على أدلة المعطوف وتعريفه لغويًا من خالل
أقوم بإستخدم صحيفة أو شفافية العرض أو شرائح
أن تحدد الطالبة المعطوف.
منهن
طرح العديد من األمثلة عليه ومناقشة الطالبات ،وأطلب
تعرفي على النعت (الصفة).
البوربوينت...
أن تتعرف الطالبة على النعت (الصفة).
أن تشرح الطالبة التوكيد.
أن توضح الطالبة البدل وتعرفه.
أن تستنتج الطالبة سبب تسمية التوابع
بهذا االسم.
أن تبين الطالبة حروف العطف.
أن تعدد الطالبة التوكيد بنوعيه.
أن تذكر الطالبة أنواع البدل.
أن تسمي الطالبة التعريفات والقواعد.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تبادر الطالبة بتطبيق األساليب
النحوية التي تعلمتها.

الواجب

أمثِّل دور المعلمة الصامتة  ،واجعل طالباتي يعملن فـي
مجموعات للقيام بالمهام التالية :
* قراءة لوحة الدرس (كما هي فـي الكتاب) بصمت
* التعاون على فهم و تفسير الظواهر النحوية فـي األمثلة.
* تدوين االستنتاجات باالعتماد على (خبراتهم السابقة +
دالالت التلوين  +داللة التصنيف  +دالالت عالمات
اإلعراب).
* عرض االستنتاجات التي توصلت إليها الـمجموعة ،
ومقارنتها باستنتاجات اآلخرين.
* التدخَّل ؛ إليضاح المبهم  ،أو تصويب الخطأ  ،أو تعزيز
التعلم.
* ال تعط تفصيالت معرفية إضافية .
أعطي أمثلة شفهية  ،واطلب تحديد التابع ونوعه فـي كل
مثال  .كما يلي
 عاد المدير والوكيل . جاء الطبيب نفسه اليوم . الطالبة المجتهد محبوب من الجميع . ذاكرت العلوم نصفها . .2حددي نوع التابع  ،واطلب عليه قدرا كبيرا من األمثلة.
 .3أعطي خليطا من األمثلة الشفهية الصحيحة والخاطئة ،
واطلب التصحيح والتعليل.
 .4أطلب من كل مجموعة أن تلخص أنواع التوابع
وتفصيالتها بمعادالت رياضية أو خرائط مفاهيمية .

كتابة هذا التعريف في كراستهن.
أناقش الطالبات للتوصل إلى ما فهمنه من الشرح ومحاولة
للتوصل إلى تعريف للنعت (الصفة) ،ثم أطلب منهن كتابته في
كراستهن.
أقوم بشرح التوكيد باستخدام السبورة وأكتبها على شكل نقاط
مرتبة وأطلب منهن تأييدها في كراستهن.
أعين طالبات من الفصل عشوائياً وأقوم بسؤالهن وذلك
للتوصل إلى اإلجابة الصحيحة للسؤال السابق.
أوزع الطالبات إلى مجموعات صغيرة متكافئة يتراوح عدد كل
مجموعة ما بين ( )6-4طالبات وأطلب إليهن العمل مع بعض
في حوار متكامل حول سبب تسمية التوابع بهذا االسم ،بحيث
يتم التنافس بين المجموعات والتعاون بين أفراد المجموعة
الواحدة.
أعرض حروف العطف الخاصة بالدرس على بطاقات وذلك
إليضاح المفاهيم ومعانيها ثم أطلب من الطالبات اإلجابة على
السؤال السابق في كراستهن وأقوم بمناقشته معهن.
أطلب من الطالبات عمل لوحة توضيحية مشتملة التوكيد
وأنواعه ،ثم يقمن الطالبات بتعليقها في الفصل.
أكلف الطالبات بعمل بحث مبسط وذلك عن طريق اإلستعانة
بشبكة اإلنترنت أو مكتبة المدرسة حول أنواع البدل.
أساعد الطالبات على معرفة التعريفات والقواعد لتسهيل الفهم
عليهن وأطلب منهن تأييدها في كراستهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس ثم أكلفهن
بحلها حالً نموذجيًا يدل على فهمن للدرس.

استنتجي سبب تسمية التوابع بهذا االسم.

اشرحي التوكيد.
وضحي البدل وعرفيه.
استنتجي سبب تسمية التوابع
بهذا االسم.
بيني حروف العطف.
عددي التوكيد بنوعيه.
اذكري أنواع البدل.
سمي التعريفات والقواعد.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

المادة  :الكفايات الغوية 1-2
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني الثانوي مسارات

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

التوابع

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

العطف

-8التقويم (

)

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي :
األهداف

أن تحدد الطالبة المعطوف.
أن تتعرف الطالبة على النعت
(الصفة).
أن تشرح الطالبة التوكيد.
أن توضح الطالبة البدل وتعرفه.
أن تستنتج الطالبة سبب تسمية
التوابع بهذا االسم.
أن تبين الطالبة حروف العطف.
أن تعدد الطالبة التوكيد بنوعيه.
أن تذكر الطالبة أنواع البدل.
أن تسمي الطالبة التعريفات
والقواعد
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تبادر الطالبة بتطبيق
األساليب النحوية التي
تعلمتها.

أن تتعرف الطالبة على
العطف  ،وحروفه .
أن تعطي أمثلة صحيحة على
العطف .
أن تضبط الطالبة المعطوف
والمعطوف عليه بالشكل
الـمناسب لحالتهما اإلعرابية.
أن تصوب الطالبة أي خطأ
فـي ضبط المعطوف
والمعطوف عليه
أن تكتب الطالبة وتقرأ جمل
وفقرات تحتوي على العطف
وحروفه

إستراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

حددي المعطوف.
تعرفي على النعت (الصفة).
اشرحي التوكيد
وضحي البدل وعرفيه.
استنتجي سبب تسمية التوابع
بهذا االسم.
بيني حروف العطف.
عددي التوكيد بنوعيه.
اذكري أنواع البدل.
سمي التعريفات والقواعد.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
وضحي العطف  ،وحروفه .
أعط صحيحة على العطف.
اضبطي المعطوف والمعطوف
عليه بالشكل الـمناسب
لحالتهما اإلعرابية.
صوبي أي خطأ فـي ضبط
المعطوف والمعطوف عليه
اكتبي واقرئي جمل وفقرات
تحتوي على العطف وحروفه .

الصف

الثاني الثانوي مسارات

الدرس
تمهيد

المــــادة

الكفايات اللغوية 1-2

الوحدة األولى

ما التوابع ؟

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تضبط التوابع بالعالمة اإلعرابية المناسبة بحسب حالة المتبوع ،ونوع الكلمة. تميز بين أنواع المنادى التي تستحق عالمة النصب ،واألنواع التي تستحق عالمةالرفع.
 تضبط أسلوب التعجب ضبطا ً صحيحاً. تحدد نوع االستثناء ،وأداته ،وعالمة إعرابه ،في أسلوب االستثناء. تكتب وتنطق الجمل المحتوية على عدد بصورة سليمة ،تركيباً ،وإعراباً. -تقرأ نصوصا ً وفقرات قراءة جهرية خالية من الخطأ النحوي في حدود ما تعلمت.

الفكرة الكبرى :التوابع هي األسماء التي تتبع ما قبلها في اإلعراب وهي
أربعة أنواع :الصفة ،التوكيد ،البدل ،المعطوف
ستفهم المتعلمات أن :
 يتكون أسلوب النداء من حرف نداء (يا ،أ ،أي + )..اسم منادى. -يتكون أسلوب التعجب من ركنين هما صيغة التعجب ،والمتعجب منه.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:

ستعرف المتعلمات :
•
•

السؤال األول  :ما العطف ؟
السؤال الثاني  :اذكري أنواع المنادى .
السؤال الثالث  :ما عالمة إعراب االستثناء ؟

•
•
•
•

كيفيــة طــبت التوابــع بالعالمــة اإلعرابيــة المناســبة بحس ـ حالــة
المتبوع ونوع الكلمة .
التمييز بين أنواع المنادى التي تستحق عالمـة النصـ واألنـواع
التي تستحق عالمة الرفع.
نوع االستثناء وأداته وعالمة إعرابه في أسلوب االستثناء.
كيفية طبت أسلوب التعج طبطاً صحيحاً.
طريقة كتابة ونطـق الجمـ المحتويـة علـى عـدد بصـورة سـليمة
تركيباً وإعراباً.
المعلومــات النحويــة األساســية فيمــا يتعلــق بــالتوابع واألســالي
النحوية.

ستكون المتعلمات قادرات على :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

حالة المتبوع

طبت التوابع بالعالمة اإلعرابية المناسبة بحس
ونوع الكلمة .
التمييز بين أنواع المنادى التي تستحق عالمة النص واألنواع
التي تستحق عالمة الرفع.
تحديد نوع االستثناء وأداته وعالمة إعرابه في أسلوب االستثناء.
طبت أسلوب التعج طبطاً صحيحاً.
كتابة ونطق الجم المحتوية على عدد بصورة سليمة تركيباً
وإعراباً.
تلخيص المعلومات النحوية األساسية فيما يتعلق بالتوابع
واألسالي النحوية.
قراءة نصوصا وفقرات قراءة جهرية خالية من الخطأ النحوي.

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عم أبحاث
من االنترنت
عن األسالي
النحوية .
*أن تحضر
الطالبات
قصة توطح
التوكيد .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي
يتم من خالل
جدول
المتابعة
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .

-

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

-

-

-

-

بعــط األســئلة واألنشــطة

مــدخ وتمهيــد إلثــارة انتبــاا الطالبــات بعــر
المتعلقة بموطوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسـئلة األساسـية مـع مناقشـة
المهمات األدائية التي تعم على تحقيق هذا األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتي
الكتــاب لهــا بقصــد تحقيقهــا واحــدة تلــو األخــرى وذلـ حسـ إســتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العم على شك مجموعات تعاونية وبعد عر أهداف الوحـدة
أطل من الطالبات توطيح العطف والنعت .
أقدم للطالبات عر بور بوينت عن التوكيد والبدل أطلـ مـن الطالبـات
قراءة العر جيداً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولـة مـنهن
لتوطيح التوكيد والبدل مع توطيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطويـة عـن النـداء واالسـتثناء اطلـ مـن الطالبـات قـراءة
المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمـد علـى تحليـ المعلومـات التـي وردت
بها من خالل إستيعاب العالقات بـين العنـاوين الرئيسـة والفرعيـة للخـرو
بمفهوم شام عن النداء واالستثناء .
أطل من الطالبات جمع معلومات عن التعج ويتم ذل من خالل االستعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة أقدم الطالبات المعلومات فـي
شك مقال كتي صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطل من الطالبات كتابة مقالة قصـيرة عـن العـدد مـع توطـيح الهـدف مـن
كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العم ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل الوحدة .

* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عم مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* ح أوراق العم .
* المشاركة في رسم
خرائت ذهنية أو خرائت
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشت – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناس
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العم .
*إعداد
الخرائت
الذهنية
وخرائت
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمت :

أن تكت قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كات .
د

م

الدور

وظيفت  :تنفيذ القصة والملصق .

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

الموقف

السياق الذي تجد نفس فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغر

ع

معايير ومحكات النجاح

• تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
❖ اإللمام بجوان المطوية وكذل البحث .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجان اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

العدد
النعت
التوكيد
البدل
النداء
االستثناء
التعج
العدد

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

أسعار مواد المسارات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  50لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  80لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  120لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

