معلمة املادة

أ....................................... /
توزيع منهج مادة ( األدب العربي  ) 2للصف ( الثالث الثانوي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

توزيع منهج مادة ( األدب العربي  ) 2للصف ( الثالث الثانوي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

األسبو
ع

الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية في
العصر األندلسي ( 29هـ  728 -هـ )
الشعر األندلسي ( فنونه وخصائصه )
األسبوع

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

نماذج من الشعر األندلسي
تابع نماذج من الشعر األندلسي
تابع نماذج من الشعر األندلسي
األسبوع

األسبوع

0443/6/16هـ

األسبوع

األسبوع

0443/7/14هـ

األسبوع

االتجاهات الفنية في الشعر السعودي
نماذج من الشعر السعودي
تابع نماذج من الشعر السعودي

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

0443/7/0هـ 0443/7/7هـ

0443/1/1هـ 0443/1/6هـ

الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية في
عصر الدول المتتابعة
الشعر في عصر الدول المتتابعة
األسبوع

0443/6/09هـ

نماذج من النثر في عصر الدول المتتابعة
تابع نماذج من النثر في عصر الدول
المتتابعة
األسبوع

0443/7/03هـ 0443/7/04ه
ـ

األسبوع

0443/1/9هـ

0443/1/00ه
ـ

0443/6/10ه
ـ

عوامل نهضة األدب العربي في العصر
الحديث
فنون الشعر العربي الحديث
األسبوع

0443/7/07هـ

النثر العربي الحديث وفنونه
نماذج من النثر العربي الحديث
تابع نماذج من النثر العربي الحديث

تابع نماذج من الشعر السعودي
النثر السعودي
( أنواعه واتجاهاته الفنية )

مالحظات

األسبو
ع

األسبوع

0443/6/01هـ 0443/6/06ه
ـ

نماذج من الشعر العربي الحديث
تابع نماذج من الشعر العربي الحديث
تابع نماذج من الشعر العربي الحديث

مدارس الشعر العربي الحديث واتجاهاته
التجديد في الشعر العربي الحديث ومظاهره

0443/7/11هـ

0443/6/5هـ 0443/6/9هـ

النثر األندلسي
نماذج من النثر األندلسي
تابع نماذج من النثر األندلسي

تابع نماذج من الشعر في عصر الدول
المتتابعة
النثر في عصر الدول المتتابعة

نماذج من الشعر في عصر الدول المتتابعة
تابع نماذج من الشعر في عصر الدول المتتابعة

0443/6/03هـ

0443/5/7هـ 0443/5/00هـ األسبوع 0443/5/04هـ 0443/5/01ه
ـ

األسبوع

0443/5/10هـ

0443/5/15ه
ـ

0443/7/10ه
ـ

مراحل األدب السعودي
الشعر السعودي
( أغراضه وموضوعاته الحديثة )
األسبوع

0443/1/06هـ

0443/1/13ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

نماذج من النثر السعودي
تابع نماذج من النثر السعودي

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ

معلمة المادة:

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ.......................................................................... /

أ.................................................................... ..../

أ............................................................................./

املادة

موضوع الدرس

األدب العربي ( ) 2

احلصة

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

الفصل
مجسمات ⃝

األنشطة ( كتاب الطالبة )

احملتوى وعرض الدرس

أن توضحححححا الطالبحححححة الحيحححححاة  الحياة السياسية :
فتا المسلمون األندلس على يد طارق بح زيحاس سح ة  91هحـ
السياسية في األندلس
فححي عهححد الدالححة األمويححة زم ح خالفححة الوليححد ب ح عبححد المل ح
اظلوا يحكمونها أكث م ثمانيحة رح ان حتحى زال ملكهحة سح ة
197هـ .
أن تشححححح الطالبحححححة الحيحححححاة  الحياة االجتماعية :
لقد نشأن المسلمون في األنحدلس حيحاة رفيعحة امدنيحة راريحة
االجتماعية في األندلس
كانححم مشححعال أضححال األنححدلس امححا حولهححا أسححهمم فححي نقححل
أارابا م عص الظالم االجهل ااالنحطاط الذي كانحم تعحي
فيححإ ىلححى عص ح ال ححور االعلححة االتطححور حتححى لقححد رححال أحمححد
مؤرخي أارابا  :ىن أارابحا تحدي لعبق يحة المسحلمي سحوال
في اللغة ااألسب أا الف االعمار أا الح ف االص اعة .
أن تبحححححححي الطالبحححححححة الحيحححححححاة  الحياة الفك ية :
انقضى عهد الوالة سان أث يحذك فحي مجحال الفكح ألنحإ كحان
الفك ية في األندلس
عهححد فتوحححات اتوطيححد لسححلطان اعسححالم اع ححدما جححال العهححد
األمحححوي عهحححد القحححوة ااالسحححتق ار أخحححذت أنحححوار العلحححة االفكح ح
االثقافة تشع مما جعل األندلس م حارا أضحال أارابحا الغاررحة
في الظالم اأخذت بيدها ىلى حضارتها التي اصلم ىليهحا فحي
العص الحديث كما يعحد زمح ملحول الطواأحه أزهحى عصحور
األنححدلس ففيححإ رامححم سالححة األسب االشححع ا صححم مج حالس
األم ال بالشع ال .
التقويم الختامي

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ما بالد األندلس اآلن ؟

األهداف السلوكية

أدوات التقويم

التاريخ

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

○حل المشكالت
نشاط ص 07
م الحكة األندلسي
بعهوس مختلفة لكل
م ها ظ افإ  ...كيه
يمك أن يؤث ذل في
تطور األسب شع ه
انث ه؟ :
................................
................................
................................
................................

○االكتشاف ااالستقصال
○العصه الذه ي

تقويم اهلدف
اضحي الحياة السياسية في
األندلس

اش حي الحياة االجتماعية
في األندلس

○الخ اأط الذه ية
○التعلة الذاتي

بي ي الحياة الفك ية في
األندلس

○التعلة التعااني
○أخ ى............

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

الواجبات المنزلية ⃝

الواجب المنزلي

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخواة المعلمي ا المعلمات
السالم عليكة ارحمة اهلل اب كاتإ
يس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي ثالث ثانوي فصلي المستوى الساسس
–أنواع التحاضي –
است اتيجيات التعلة الحديثة – خماسي باعست اتيجيات –تعلة نشط –احدات مش اع المل عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–الم فقات–
ع اض بور بوي م لجميع سراس الماسة
+
أاراق عمـــل خاصـة بالمـاسة لجميع الدراس
+
سليل المعلة
+
الكتاب االلكت اني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خ اأط امفاهية
+
ش متميز بالفيديو لجميع سراس الم هج

التوصيل لل ياض االخ ج مجانا
التوصيل لباري مدن المملكة عب الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
لحجز طلبكة اتسجيل معلومات اعستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ايمك كة كذال تسجيل الطلب
ىلكت انياً ع ط يق ال ابط
www.mta.sa/c
كذل يمك ا التوصيل ع االيميل اا الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكة ( سي سي _ طباعة ملونة _ طباعة عاسية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سع الماسة على سي سي  20ريال
سع الماسة ع ط يق االيميل  20ريال
سع الماسة مع السي سي طباعة عاسية  50ريال
سع الماسة مع السي سي طباعة ملونة  100ريال
لم هة خارج مدي ة ال ياض يضاف ريمة االرسالية  53ريال للفيدكس المستعجل
اه ا أررام حسابات المؤسسة للمعلمي
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 ال ا بي في أن يكونوا اكالل لتحاضي فواز الح بي في مدنهة االتصال بجوال المدي
0554466161

