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االهداف العامة لنظام المقررات
ددددد ال دددددي الةدددددتاو

يأهاا ددددد

يهدددددام الدددددت المردددددللان يتلملى ددددد الةتاويددددد للدددددا لىددددداا ار ددددد او يددددد
وهيتك وأستليي ومضتميا ويس ا للا ىريق اآل :
 المسدددددتهم ددددد ىريدددددق ملامددددد سيتسددددد ال دددددي ددددد المم كددددد ال لييددددد السددددد واي مددددد ال دددددي
الةتاو وم ذلك
زيددددددز ال ريددددددات اتسددددددهمي ال دددددد سدددددد ري يهددددددت الددددددلت ال تليدددددد ل كددددددو واتاسددددددت والىيددددددتت دددددد

الاايت واآلخلت.
 زيز قي الموا ا والري االج مت ي لاى ال تلي .
 المسددددتهم دددد لكسددددتا الم مددددتن الرددددال المهردددد مدددد الم ددددتلم والمهددددتلان الم يددددات و ددددق خ ددددي
ماهج يلا خصترص ال تليتن هذه الملى .
 امي شخصي ال تلي شموليت ً ؛ و اويع الخيلان ال يمي المرام لهمت.
 ر ددددديص الهدددددال ددددد الوقدددددن وال كدددددتليم وذلدددددك ي ر يددددد ىدددددتالن اللسدددددوا وال ةدددددل ددددد الالاسددددد
ومدددددت ي ل دددددا يهمدددددت مددددد مشدددددكهن ا سدددددي واج مت يددددد واق صدددددتاي وكدددددذلك دددددا ل دددددتات ال دددددت
الالاس كتمه.
 ر يددددددد و لكيدددددددز ددددددداا المردددددددللان الالاسدددددددي ال ددددددد السدددددددهت ال تليددددددد ددددددد ال صددددددد الالاسددددددد
الواىا.
 اميدددددد قددددددالت ال تليدددددد ددددددا ا خددددددتذ الرددددددلالان الصددددددىيى يمسدددددد ري هت ممددددددت ي مددددددق ةر هددددددت دددددد
ا سددددددهت ويزيددددددا لقيتلهددددددت ددددددا المالسدددددد وال ددددددي تلمددددددت أاهددددددت ددددددالس ياددددددت ً ددددددا اخ يتلهددددددت
وو ق قالا هت و المالس ال لياهت.
 ل ع المس وى ال ىصي والس وك م خه ويا ال تلي ل جاي والموالي .
 لكسددددددتا ال تليدددددد المهددددددتلان ا ستسددددددي ال دددددد مكاهددددددت مدددددد امدددددد هك م يددددددتن الىيددددددتت ال م يدددددد
والمهاي م خه راي مرللان مهتلي ي ا الاس هت م قي جميع ال تليتن.
ددد م او ددد ددديح
 ىريدددق ميددداأ ال دددي مددد أجددد الددد مك وات ردددت يتسددد خاا اسددد لا يجيتن و دددل
ل تلي لص اليى واالي كتل وال كيل اتياا .
 اميددددددد المهدددددددتلان الىيت يددددددد ل تليددددددد مةددددددد الددددددد الدددددددذا ومهدددددددتلان ال دددددددتو وال واصددددددد
وال ت دددددد مددددددع اآلخددددددلي والىددددددوال والماتقشدددددد وقيددددددو الددددددلأ اآلخددددددل دددددد
وال مدددددد الجمددددددت
ل تل م الري المش لك والمصتلح ال يت ل مج مع والو .
ددددددويل مهددددددتلان ال تمدددددد مددددددع مصددددددتال الدددددد المخ دددددد و ال رايدددددد الىايةدددددد والم ومت يدددددد و

ولي هت ايجتييت الىيتت ال م ي
 اميدددددد اال جتهددددددتن اتيجتييدددددد الم ردددددد يىددددددا ال مدددددد المهادددددد المادددددد واتخددددددهص دددددد ال مدددددد
واالل زا ي
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اﻟﻤﺎدة
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
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ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻘﺒﻠﻲ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر
اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
أﺧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻋﺮف ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب وﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ وﺣﺪات وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻘﺮر وﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﻋﺮف ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﻋﺮض أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﻳﺠﺎز ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺄن ﺗﺒﺪأ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺜﻼ أو اﺳﻢ
اﻃﻠﺐ ﺿﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻃﻠﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺘﻤﻤﺎﺗﻬﺎ
اﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮض اﻟﺪرس ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺣﺼﺺ

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﺘ ﻌ ﺮ ف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
اﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرة
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼﺮﻳﺢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

أ ن ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
20

5

ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
اﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرة
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼﺮﻳﺢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳ ﺘ ﻌ ﺮ ف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻤﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
اﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرة
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼﺮﻳﺢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
أﺧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺣﺎول :
رﺑﻂ اﻟﻄﻼب ﺑﻤﺎ ﺗﻢ أﺧﺬه ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻮل أرﻛﺎن اﻟﺠﻤﻠﺔ وﻣﺘﺘﻤﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺎت ﻛﺎﻟﺤﺎل ﻣﺜﻼ
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت وﺣﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺣﻮل ﻣﺎﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
أو اﻟﻤﻨﺰل وﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻤﺼﻴﺐ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺨﻄﺊ واﻷﺧﺬ ﺑﻴﺪه ﻟﻠﺼﻮاب
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ واﺟﺒﺎت وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻓﺴﺘﺠﺪ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف ﺑﺈذن اﷲ

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

