اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة الكفايات لغوية 6
)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الثانوي  -نظام املقررات

معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

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 مدددددن ال دددددي
الةتاو ومن ذلك
زيددددددز ال ريددددددات اتسددددددهمي ال دددددد سدددددد ري يهددددددت الددددددلت ال تليدددددد ل كددددددون واتاسددددددتن والىيددددددتت دددددد

الاايت واآلخلت.
 زيز قي الموا ا والري االج مت ي لاى ال تلي .
 المسددددتهم دددد لكسددددتا الم مددددتن الرددددال المهردددد مددددن 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 مدددددن 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 من خه ويا ال تلي ل جاي والموالي .
 لكسددددددتا ال تليدددددد المهددددددتلان ا ستسددددددي ال دددددد مكاهددددددت مددددددن امدددددد هك م يددددددتن الىيددددددتت ال م يدددددد
والمهاي من خه راي مرللان مهتلي ي ا الاس هت من قي جميع ال تليتن.
ددد م او ددد ددديح
 ىريدددق ميددداأ ال دددي مدددن أجددد الددد مكن وات ردددتن 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 دددددددتون وال واصددددددد
وال ت دددددد مددددددع اآلخددددددلين والىددددددوال والماتقشدددددد وقيددددددو الددددددلأ اآلخددددددل دددددد
وال مدددددد الجمددددددت
ل تل من الري المش لك والمصتلح ال يت ل مج مع والو ن.
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 ج واتخددددددهص دددددد ال مدددددد
واالل زا ي
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اﻟﻤﺎدة
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 6

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

2

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻣﻬﺪ ﻟﻠﺪرس ﺑﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻼﻏﺔ إﺣﺪى ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,وﻫﻲ ﺗﺼﻮن اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻦ
واﻟﺨﻄﺄ.
ﺑﻴﻦ ﻟﻄﻼﺑﻚ ﺻﻠﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﺿﺢ ﻟﻄﻼﺑﻚ ارﺗﺒﺎط اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
اذﻛﺮ ارﺗﺒﺎط اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻄﻼﺑﻚ.
اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻚ ﺛﻼث ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ.
ﺣﺪد ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻄﻼب.
أﻣﺎﻣﻚ ﺣﺼﺘﺎن ,ﻓﺎﺣﺮص ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻄﻼﺑﻚ ﻷﻫﺪاف اﻟﺪرس ,واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻨﺰﻟﺔ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ,وﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺘﻬﺎ ,وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ.

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﺒ ﻴ ﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
6

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﺒ ﻴ ﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
6

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح

أ ن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺛ ﻼ ث ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ.
6

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

أ ن ﻳ ﻌ ﺮ ف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟ ﻐ ﺔ واﺻﻄﻼﺣﴼ.
6

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
أرﺷﺪ ﻃﻼﺑﻚ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺳﻴﺠﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى.
اﻣﻨﺢ ﻃﻼﺑﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ,وﺷﺠﻌﻬﻢ.
ﺣﻔﺰﻫﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ.

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

