 -1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 -2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم
األساسية التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 -3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 -4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 -5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 -6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود
طرق الدراسة السليمة.
 -7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 -8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 -9تخريج عدداً من المؤهلين مسلكي ًا وفني ًا لسد حاجة البالد.
 -01تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 -00رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 -01إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات
الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 -13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

أهداف مادة اإلنشاء:
.0
.1
.3
.4
.5
.6
.7

أن يلخص المتعلم شفويًا ما قرأه تلخيصًا وافياً.
أن يستعمل الكلمات الجديدة في جمل وعبارات من عنده.
أن يتحدث عما يريد التحدث عنه بطالقة ودقة.
أن يستطيع الكتابة عن موضوع بعد مناقشته في الصف شفوياً.
أن يتدرب على إلقاء الكلمات المكتوبة في المناسبات المختلفة.
أن يتم معالجة ما لدى بعض المتعلمين من خوف وخجل.
أن يتدرب المتعلم على االرتجال في التعبير عما في نفسه

أهداف مادة األدب العربي:
.0
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تنمية ملكات المتعلم األدبية والفنية واإلبداعية.
القدرة على التذوق األدبي للنصوص المختلفة.
تدريب المتعلم على القراءة المجودة.
فهم كالم العرب من شعر ونثر ومثل وحكمة.
معرفة معاني المفردات المختلفة.
الشرح األدبي للنصوص.
القدرة على فهم النصوص القرآنية واألحاديث النبوية على نحو صحيح.
تهذيب اللسان وفصاحته وبالغته.

أهداف مادة البالغة والنقد:
.0
.1
.3
.4
.5
.6

إعداد المتعلم على وجه يُمَكِّنه من الوقوف على أسرار اإلعجاز في القرآن وإدراك جماله.
تذوق المتعلم جمال الحديث النبوي والجيد من كالم العرب شعرًا ونثرًا.
تعريف المتعلم بصفات األسلوب العربي الجميل وتدريبه على االستفادة منها في تقويم تعبيره.
تنمية الذوق الفني لدى المتعلم وتمكينه من االستمتاع بما يقرأ من اآلثار األدبية الجميلة.
إدراك الخصائص الفنية للنص األدبي ومعرفة ما يدل عليه من نفسية األديب وما يتركه من أثر في نفس السامع أو القارئ وتقويم النص تقويمًا فنيًا.
تكوين ملكة النقد بالتعرف على مواطن القوة أو الضعف في النصوص األدبية.

أهداف مادة المطالعة:
 .0التعريف بطرق وقواعد اإلطالع السليمة.
 .1توسيع مدارك المتعلم الثقافية والمعرفية العامة.
 .3تنمية قدرات المتعلم االستيعابية والذهنية.
 .4النطق الصحيح والفصيح.
 .5الربط بين الدين واألدب والعلم واللغة.
 .6معرفة طرق االستيعاب الصحيحة.
 .7تدريب المتعلم على قواعد القراءة الصحيحة.
 .8التدريب على القراءة السرية والتعريف بفوائدها.
 .9القدرة على استنباط األفكار العامة للنصوص.

أهداف مادة النحو والصرف:
 .0تنمية قدرات المتعلم اللغوية والنحوية والصرفية.
 .1معالجة أخطائه اللغوية والنحوية والصرفية.
 .3تربية النشء على أسس وقواعد لسانية فصيحة.
 .4تصحيح اللحن الناشئ عن خطأ لغوي في النطق.
 .5التدريب على بناء الكلمة بناءًا صحيحًا.
 .6التدريب على أوجه اإلعراب المختلفة.
 .7معرفة تراكيب الجمل وأساليبها المختلفة.
 .8التدريب على النطق والتطبيق السليم لقواعد اللغوية والنحوية المختلفة.
 .9تنمية قدرات المتعلم اللسانية

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة األدب العربي الصف الثالث الثانوي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 0441/4/31

الخميس 0441/5/4

2

األحد 0441/5/7

الخميس 0441/5/00

3

األحد 0441/5/04

الخميس 0441/5/08

4

األحد 0441/5/10

الخميس 0441/5/15

5

األحد 0441/5/18

الخميس 0441/6/1

6

األحد 0441/6/5

الخميس 0441/6/9

7

األحد 0441/6/01

الخميس 0441/6/06

8

األحد 0441/6/09

الخميس 0441/6/13

9

األحد 0441/6/16

الخميس 0441/6/31

11

األحد 0441/7/3

الخميس 0441/7/7

11

األحد 0441/7/01

الخميس 0441/7/04

12

األحد 0441/7/07

الخميس 0441/7/10

13

األحد 0441/7/14

الخميس 0441/7/18

14

األحد 0441/8/1

الخميس 0441/8/6

15

األحد 0441/8/9

الخميس 0441/8/03

16
17+

األحد 0441/8/06

الخميس 0441/8/17

الدروس
الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية في العصر األندلسي – الشعر في العصر األندلسي (فنونه
وخصائصه) – نماذج من الشعر في العصر األندلسي (ابن زيدون يصف ضاحية الزهراء)
نماذج من الشعر في العصر األندلسي (لسان الدين بن الخطيب يتغزل)  -نماذج من الشعر في العصر
األندلسي (أبو البقاء الرندي يرثي األندلس)  -النثر األندلسي
نماذج من النثر األندلسي (من الرسالة الجدية البن زيدون – نماذج من النثر األندلسي (آداب مجالس
العلم البن حزم)
الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية – الشعر في عصر الدول المتتابعة – نماذج من الشعر في عصر
الدول المتتابعة (قصيدة صفي الدين الحلي يمدح الملك محمد بن قالوون)
نماذج من الشعر في عصر الدول المتتابعة (المية ابن الوردي في الحكم واألخالق)  -نماذج من الشعر
في عصر الدول المتتابعة (ابن نباتة المصري يرثي ولده) – النثر في عصر الدول المتتابعة
نماذج من النثر في عصر الدول المتتابعة (مناظرة بين السيف والقلم البن نباتة المصري) – نماذج من
النثر في عصر الدول المتتابعة (رسالة كتبها أبو بكر الخوارزمي)
عوامل نهضة األدب العربي في العصر الحديث – فنون الشعر العربي الحديث – مدارس الشعر العربي
الحديث واتجاهاته
مراجعة عامة
التجديد في الشعر العربي الحديث ومظاهره – نماذج من الشعر العربي الحديث (سرنديب لمحمود سامي
البارودي) – نماذج من الشعر العربي الحديث (نجوى لخير الدين الزركلي)
نماذج من الشعر العربي الحديث (قصيدة سفر أيوب لبدر شاكر السياب) – النثر العربي الحديث وفنونه
– نماذج من النثر العربي الحديث (مقالة اإلسالم دين القوة ألحمد حسن الزيات)
نماذج من النثر العربي الحديث (العودة قصة قصيرة لمحمود تيمور) – مراحل األدب السعودي
الشعر السعودي (أغراضه وموضوعاته الحديثة) – االتجاهات الفنية في الشعر السعودي
نماذج من الشعر السعودي (العز والمجد لمحمد بن عثيمين) – نماذج من الشعر السعودي (أذان الفجر
لمحمد بن علي السنوسي)
نماذج من الشعر السعودي (حديقة الغروب لغازي القصيبي) – النثر السعودي (أنواعه واتجاهاته
الفنية)
نماذج من النثر في العصر السعودي (نموذج للقصة القصيرة) – نماذج من النثر في العصر السعودي
(نموذج للمقالة السعودية)
مراجعة عامة

مالحظات

األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

األولى
الثانية
الثالثة

الرابعة

الفصل

المكون

الحياة السياسية
واالجتماعية والفكرية
في العصر األندلسي
تابع الحياة السياسية
واالجتماعية والفكرية
في العصر األندلسي
الشعر في العصر
األندلسي (فنونه
وخصائصه)
تابع الشعر في العصر
األندلسي (فنونه
وخصائصه)

عدد
الحصص

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

أداة التقويم

الهدف

 توضيح مالمح الحياة السياسية
واالجتماعية في العصر األندلسي.

حصة

التعلم
التعاوني

 بيان مالمح الحياة الفكرية في
العصر األندلسي.

حصة

مهارة
التفكير

 شرح فنون الشعر األندلسي.

حصة

خرائط
المفاهيم

ص 04
كتاب
الطالبة
ص 05
كتاب
الطالبة
ص 08
كتاب
الطالبة

تكليف
منزلي

 تلخيص الخصائص الفنية للشعر
األندلسي.

حصة

التعلم
التعاوني

ص 11
كتاب
الطالبة

أوراق
قياس
المالحظة

تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي

 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء

 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

