
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق الصف المستوى الثاني في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        

            

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـ 41التاريخ:        /     /       مفهوم التواصل  وحدة التواصل الشفهي

 : التواصل الشفهي الفعال يتطلب عناصر و مواصفات ، أبني عناصر الرسالة التواصلية و مواصفات االتصال الفعال ☜

 مواصفات التواصل الشفهي الفعال عناصر الرسالة في التواصل الشفهي

  

  

  

  

 

 : لتحقيق التواصل الشفهي الفعال ، أذكرها يف اجلدول التايل هناك آداب ينبغي مراعاهتا يف االستماع و التحدث  ☜

 آداب التحدث آداب االستماع
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 هـ 41التاريخ:        /     /       التواصل بفعالية  وحدة التواصل الشفهي

 : التلفزيونية احلوارية ، و أدون مالحظيت على املوقف التواصلي من خالل اجلدول التايلأراقب أحد الربامج  ☜

 موضوع البرنامج عنوان البرنامج التلفزيوني
مالحظات على لغة 

 المتحاورين
لغة الجسد المصاحبة 

 للحوار
طرق التأثير في 

 المشاهدين
     

   

   

   

 

 أجري مناظرة متخيلة بني الكتاب و التلفاز يف اجلدول التايل : ☜

 التلفاز الكتاب

 رد التلفاز : قال الكتاب :

 قال التلفاز رد الكتاب

 علق التلفاز : علق الكتاب :

 ختم الكتاب حديثه :
 
 

 ختم التلفاز حديثه :
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 هـ 41/     /              التاريخ: مفهوم الذكاء التواصلي و أنواعه  وحدة التواصل الشفهي

 : خصائص الذكي يف كل نوع يف اجلدول التايلء التواصلي أربعة أنواع ، أوضح املقصود بكل نوع و االذك ☜

 خصائص الذكي بنوع الذكاء التعريف بنوع الذكاء نوع الذكاء

 الذاتي
  

 اللغوي
  

 
 

 االجتماعي
  

 االنفعالي
  

 هناية جيدة أو هناية سيئة يف املوقفني التاليني :أبني طرق إهناء احلوار  ☜

 طرق إنهاء الحوار الموقف التواصلي

 

 كيف يمكن أن ينتهي الحوار نهاية جيدة ؟

 

 كيف يمكن أن ينتهي الحوار نهاية سيئة ؟
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 هـ 41التاريخ:        /     /       التواصل الفعال و معوقاته  وحدة التواصل الشفهي

 : أبرز صفات الناجحني تواصليا و صفات املخفقني تواصليا يف اجلدول التايل  ☜

 صفات المخفقين تواصلياأبرز  أبرز صفات الناجحين تواصليا

  

  

  

  

  

  

 : هناك أربع خطوات إلجراء تواصل شفهي فعال ، أبني املهارات و العمليات األساسية يف كل خطوة يف اجلدول التايل  ☜

 األساسية العمليات و المهارات الخطوة

 فتح قنوات االتصال
 

 بدء المحادثة
 
 
 

 المحافظة على االستمرارية
 

 إنهاء المحادثة
 

 


