اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

األهداف العامة لمادة الكفايات اللغوية
المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:














تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين في هذه
المرحلة.
تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية
واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
تنمي ة قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه يدرس
بنا ًء على اختياره ووفق قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من
قبل جميع المتعلمين.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة
وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.

األهداف العامة لمادة الكفايات اللغوية
 .1أن يكتسب المتعلم رصيدًا وافرا ً من األلفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية الفصيحة يمكنه من تفهم القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث
اإلسالمي ومستجدات الحياة العصرية.
 .2أن يكتسب قدرة لغوية :تعينه على تفهم األحداث اللغوية التي يتعرض لها وتحليلها وتقويمها وتمكنه من إنتاج خطاب يتصف بالدقة والطالقة
والجودة.
 .3أن يتمكن من المهارات واالستراتيجيات والعمليات األساسية لكل من :االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.
 .4أن يتطابق خطابه اللغوي مع اللغة العربية الفصحى :ألفاظا ً وتراكيب وضبطا ً إعرابيًا ورس ًما إمالئياً.
 .5أن يستخدم اللغة بنجاح في الوظائف الفكرية والتواصلية المختلفة للغة:
 .6أ ـ الوظيفة المعرفية /البيانية :لتوصيل األفكار والمعلومات والمضامين المعرفية.
ب ـ الوظيفة االستكشافية :للتعلم والبحث واالكتشاف والتفكير.
ج ـ الوظيفة التصعيدية :لوصف اللغة وتفسيرها.
د ـ الوظيفة الذاتية :للتعبير عن أرائه ومشاعره وانفعاالته.
هـ الوظيفة االجتماعية :للتفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات االجتماعية والمحافظة عليها.
و ـ الوظيفة التأثيرية /التوجيهية :للتأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم.
ز ـ الوظيفة النفعية :للحصول على األشياء.
ح ـ الوظيفة التخيلية/الجمالية :للتخيل واإلبداع وإنتاج النصوص الخيالية.
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الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تحدد مفهوم األدب وفنونه وأغراضه والهدف منه .
 تتعرف طبيعة العصر الجاهلي وبيئته وبعض القضايا المتعلقة به .
 تتعرف واقع الشعر والنثر في العصر الجاهلي .
 تستنتج خصائص شعر العصر الجاهلي ونثره .
 تحلل بعض النصوص األدبية والخصائص الفنية لبعض الشعراء واألدباء .
 تتذوق جماليات النص األدبي .
 تستخرج من النصوص النثرية السمات الفنية البارزة للنثر .
تحفظ بعض النصوص األدبية .

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على األدب في العصر الجاهلي .
ستفهم المتعلمات :
 مفهوم األدب وفنونه وأغراضه والهدف منه .
 طبيعة العصر الجاهلي وبيئته وبعض القضايا المتعلقة به .
 واقع الشعر والنثر في العصر الجاهلي .
خصائص شعر العصر الجاهلي ونثره .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما فنون األدب ؟
السؤال الثاني  :اذكري بعض القضايا المتعلقة
بالعصر الجاهلي .
السؤال الثالث  :ما خصائص شعر العصر الجاهلي ؟

ستعرف المتعلمات :





ستكون المتعلمات قادرات على :


مفهوم األدب وفنونه وأغراضه والهدف منه .
طبيعةةةة العصةةةر الجةةةاهلي وبيئتةةةه وبعةةةض القضةةةايا

المتعلقة به .
واقع الشعر والنثر في العصر الجاهلي .

خصائص شعر العصر الجاهلي ونثره .


معرفة مفهوم األدب وفنونه وأغراضه والهدف
منه .
توضيح طبيعة العصر الجاهلي وبيئته وبعض
القضايا المتعلقة به .
بيان واقع الشعر والنثر في العصر الجاهلي .
ذكر خصائص شعر العصر الجاهلي ونثره .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عمل أبحاث
من االنترنةت
عن النثر في
العصةةةةةةةةةةةةةةةةر
الجاهلي .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي

*أن تحضر
يتم من خالل
الطالبات
قصة توضح
جدول
طبيعة
المتابعة
العصر
الجاهلي
المعد (
وبيئته .
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

األنشطة التعليمية التعلمية
-

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

-

-

-

-

-

مةةةدخل وتمهيةةةد إلثةةةارة انتبةةةاه الطالبةةةات بعةةةرض بعةةةض األسةةةئلة واألنشةةةطة
المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقيةة للوحةدة بتقةديم األسةئلة األساسةية مةع مناقشةة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتةةاب لهةةا بقصةةد تحقيقهةةا واحةةدة تلةةو األخةةرى وذلةةك حسةةب إسةةتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهةداف الوحةدة ،
أطلب من الطالبات توضيح مفهوم األدب وفنونه وأغراضه والهدف منه .
أقةةدم للطالبةةات عةةرض بةةور بوينةةت عةةن العصةةر الجةةاهلي وبيئتةةه وبعةةض
القضةةايا المتعلقةةة بةةه  ،أطلةةب مةةن الطالبةةات قةةراءة العةةرض جيةةدا ً ومناقشةةة
المعلومةةات التةةي وردت فيةةه فةةي محاولةةة مةةنهن لتوضةةيح العصةةر الجةةاهلي
وبيئته وبعض القضايا المتعلقة به مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن خصائص شعر العصر الجاهلي ونثره  ،اطلب مةن
الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات
التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن خصائص شعر العصر الجاهلي ونثره .
أطلةةب مةةن الطالبةةات جمةةع معلومةةات عةةن واقةةع الشةةعر والنثةةر فةةي العصةةر
الجاهلي ويتم ذلك من خالل االسةتعانة بشةبكة االنترنةت أو مةن خةالل مكتبةة
المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيةد عةن
عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن الشةعر فةي العصةر األندلسةي مةع
توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتك :

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

 مدخل لدراسة األدب
 مفهوم العصر الجاهلي







بيئة العرب في العصر الجاهلي
الشعر الجاهلي
نماذج من الشعر الجاهلي
النثر الجاهلي
نماذج من النثر الجاهلي

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
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التوقيع
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ما أثر اإلسالم في العرب ؟

تمهيد

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تتعرف أثر اإلسالم في العرب .
 تتعرف واقع النثر والشعر في صدر اإلسالم .
 تميز موقف اإلسالم من الشعر .
 تستخلص من النصوص أثر اإلسالم في الشعر والنثر .
 تتعرف المالمح العامة للعصر األموي وأثرها في األدب .
 تستخلص أثر بيئات العصر األموي في الشعر .
 تحلل بعض النصوص األدبية والخصائص الفنية لبعض الشعراء واألدباء .
 تتذوق جماليات النص األدبي .
 تستخرج من النصوص النثرية السمات الفنية البارزة للنثر .
تحفظ بعض النصوص األدبية .

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على األدب في صدر اإلسالم وعصر
بني أمية .
ستفهم المتعلمات :
 أثر اإلسالم في العرب .
 واقع النثر والشعر في صدر اإلسالم .
 موقف اإلسالم من الشعر .
 أثر اإلسالم في الشعر والنثر .
 المالمح العامة للعصر األموي وأثرها في األدب .
أثر بيئات العصر األموي في الشعر .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما موقف اإلسالم من الشعر ؟
السؤال الثاني  :اذكري المالمح العامة للعصر األموي
وأثرها في األدب .

ستعرف المتعلمات :







أثر اإلسالم في العرب .
واقع النثر والشعر في صدر اإلسالم .
موقف اإلسالم من الشعر .
أثر اإلسالم في الشعر والنثر .
المالمح العامة للعصر األموي وأثرها في األدب .
أثر بيئات العصر األموي في الشعر .

ستكون المتعلمات قادرات على :







ذكر أثر اإلسالم في العرب .
بيان واقع النثر والشعر في صدر اإلسالم .
معرفة موقف اإلسالم من الشعر .
توضيح أثر اإلسالم في الشعر والنثر .
ذكر المالمح العامة للعصر األموي وأثرها في
األدب .
تحديد أثر بيئات العصر األموي في الشعر .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عمل أبحاث
من االنترنةت
عن النثر في
عصةةر صةةدر
اإلسالم .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

األنشطة التعليمية التعلمية

يقدم التمهيد .

-

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي

*أن تحضر
الطالبات
جدول
قصة توضح
المالمح
المتابعة
العامة
المعد (
للعصر
األموي  .مبتدئ  -نام
يتم من خالل

– كفء –
متميز ) .

ستقوم
المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

-

-

-

-

مةدخل وتمهيةد إلثةةارة انتبةاه الطالبةات بعةةرض بعةض األسةئلة واألنشةةطة المتعلقةة بموضةةوع
الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشةة المهمةات األدائيةة
التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عةةرض المعرفةةة والمهةةارة والخبةةرة التعليميةةة المةراد إكسةةابها للطالبةةات بترتيةةب الكتةةاب لهةةا
بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتةالي
:
مةةن خةةالل العمةةل علةةى شةةكل مجموعةةات تعاونيةةة وبعةةد عةةرض أهةةداف الوحةةدة  ،أطلةةب مةةن
الطالبات توضيح أثر اإلسالم في العرب وموقف اإلسالم من الشعر .
أقدم للطالبات عةرض بةور بوينةت عةن واقةع النثةر والشةعر فةي صةدر اإلسةالم  ،أطلةب مةن
الطالبةةات قةةراءة العةةرض جيةةدا ً ومناقشةةة المعلومةةات التةةي وردت فيةةه فةةي محاولةةة مةةنهن
لتوضيح واقع النثر والشعر في صدر اإلسالم مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقةةدم للطالبةةات مطويةةة عةةن المالمةةح العامةةة للعصةةر األمةةوي وأثرهةةا فةةي األدب  ،اطلةةب مةةن
الطالبات قراءة المطوية بطريقةة عمليةة مركةزة تعتمةد علةى تحليةل المعلومةات التةي وردت
بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عةن
المالمح العامة للعصر األموي وأثرها في األدب .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن أثةر بيئةات العصةر األمةوي فةي الشةعر ويةتم ذلةك مةن
خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات فةي
شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن الشةعر فةي صةدر اإلسةالم وعصةر بنةي أميةة مةع
توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

* يحدد
إستراتيجية
* المناقشة
والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات
كتابي الطالبة
والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في
رسم خرائط ذهنية
أو خرائط مفاهيم .
* جمع المعلومات

التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتك :

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )








أثر اإلسالم في العرب
النثر في صدر اإلسالم ونماذج منه
الشعر في صدر اإلسالم ونماذج
منه
األدب في العصر األموي ( المالمح
العامة للعصر )
الشعر في عصر بني أمية
بيئات الشعر األموي

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

الصف
الدرس

المــــادة
الكفايات اللغوية 5
ثانوى مقررات
األدب في العصر العباسي

ما بداية العصر العباسي ؟

تمهيد

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تتعرف متغيرات العصر العباسي وأثرها في األدب .
 تتعرف مظاهر تطور النثر العباسي والعوامل التي أدت لهذا التطور .
 تحلل بعض النصوص األدبية والخصائص الفنية لبعض الشعراء واألدباء .
 تتذوق جماليات النص األدبي .
 تستخرج من النصوص النثرية السمات الفنية البارزة للنثر .
تحفظ بعض النصوص األدبية .

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على األدب في العصر العباسي .
ستفهم المتعلمات :
 متغيرات العصر العباسي وأثرها في األدب .
مظاهر تطور النثر العباسي والعوامل التي أدت لهذا التطور .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما أثر األدب في العصر العباسي ؟
السؤال الثاني  :اذكري المظاهر التي أدت إلى تطور
النثر في العصر العباسي .

ستعرف المتعلمات :
 متغيرات العصر العباسي وأثرها في األدب .
 مظةةاهر تطةةور النثةةر العباسةةي والعوامةةل التةةي
أدت لهذا التطور .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 ذكر متغيرات العصر العباسي وأثرها في
األدب .
 توضيح مظاهر تطور النثر العباسي
والعوامل التي أدت لهذا التطور .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عمل أبحاث
من االنترنةت
عن النثر في
العصةةةةةةةةةةةةةةةةر
العباسي .
*أن تحضر
الطالبات
قصة توضح
متغيرات
العصر
العباسي .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي
يتم من خالل
جدول
المتابعة
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

األنشطة التعليمية التعلمية
-

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

-

-

-

-

-

مةةةدخل وتمهيةةةد إلثةةةارة انتبةةةاه الطالبةةةات بعةةةرض بعةةةض األسةةةئلة واألنشةةةطة
المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقيةة للوحةدة بتقةديم األسةئلة األساسةية مةع مناقشةة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتةةاب لهةةا بقصةةد تحقيقهةةا واحةةدة تلةةو األخةةرى وذلةةك حسةةب إسةةتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهةداف الوحةدة ،
أطلب من الطالبات توضيح متغيرات العصر العباسي .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن مظاهر تطور العصر العباسي  ،أطلةب
من الطالبات قراءة العةرض جيةدا ً ومناقشةة المعلومةات التةي وردت فيةه فةي
محاولة مةنهن لتوضةيح مظةاهر تطةور العصةر العباسةي مةع توضةيح الهةدف
منه ومبرراته.
أقةةدم للطالبةةات مطويةةة عةةن العوامةةل التةةي أدت إلةةى تطةةور النثةةر فةةي العصةةر
العباسي  ،اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقةة عمليةة مركةزة تعتمةد
علةةى تحليةةل المعلومةةات التةةي وردت بهةةا مةةن خةةالل إسةةتيعاب العالقةةات بةةين
العناوين الرئيسة والفرعية للخةروج بمفهةوم شةامل عةن العوامةل التةي أدت
إلى تطور النثر في العصر العباسي .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن الشعر في العصر العباسةي ويةتم ذلةك
مةةن خةةالل االسةةتعانة بشةةبكة االنترنةةت أو مةةن خةةالل مكتبةةة المدرسةةة  ،أقةةدم
الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابةة مقالةة قصةيرة عةن األدب فةي العصةر العباسةي مةع
توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتك :

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

 متغيرات العصر العباسي وأثرها
في األدب
 نماذج من الشعر العباسي
 النثر العباسي

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

الصف

المــــادة

ثانوى مقررات

الكفايات اللغوية 5

الدرس

األدب العربي

تمهيد

ما العوامل التي أدت إلى نهضة األدب العربي في العصر الحديث ؟

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تتعرف العوامل التي أدت إلى نهضة األدب العربي في العصر الحديث .
 تتعرف فنون الشعر العربي الحديث .
 تتعرف واقع الشعر العربي من خالل مدارسه األدبية واتجاهاته .
 تحلل نماذج من النصوص األدبية في هذا العصر .
تتعرف فنون النثر العربي الحديث .

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على األدب العربي الحديث .
ستفهم المتعلمات :
 العوامل التي أدت إلى نهضة األدب العربي في العصر الحديث .
 فنون الشعر العربي الحديث .
 واقع الشعر العربي من خالل مدارسه األدبية واتجاهاته .
 تحليل نماذج من النصوص األدبية في هذا العصر .
فنون النثر العربي الحديث .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:


السؤال األول  :ما فنون الشعر العربي الحديث ؟
السؤال الثاني  :اذكري اتجاهات الشعر العربي
الحديث
السؤال الثالث  :ما فنون النثر العربي الحديث .






ستكون المتعلمات قادرات على :
ذكر العوامل التي أدت إلى نهضة األدب العربي
في العصر الحديث .
بيان فنون الشعر العربي الحديث .
توضيح واقع الشعر العربي من خالل مدارسه
األدبية واتجاهاته .
تحليل نماذج من النصوص األدبية في هذا العصر

العوامةةةل التةةةي أدت إلةةةى نهضةةةة األدب العربةةةي فةةةي 
العصر الحديث .

فنون الشعر العربي الحديث .
واقةةةع الشةةةعر العربةةةي مةةةن خةةةالل مدارسةةةه األدبيةةةة 
واتجاهاته .
تحليل نماذج من النصوص األدبية في هذا العصر  .
فنون النثر العربي الحديث .
 ذكر فنون النثر العربي الحديث .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عمل أبحاث
من االنترنةت
عن النثر في
العصةةةةةةةةةةةةةةةةر
العربةةةةةةةةةةةةةةةي
الحديث .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي

*أن تحضر
الطالبات
جدول
قصة توضح
مدارس
المتابعة
الشعر
المعد (
العربي
الحديث
مبتدئ  -نام
واتجاهاته .
– كفء –
يتم من خالل

متميز ) .

األنشطة التعليمية التعلمية
-

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

-

-

-

-

-

مةةةدخل وتمهيةةةد إلثةةةارة انتبةةةاه الطالبةةةات بعةةةرض بعةةةض األسةةةئلة واألنشةةةطة
المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقيةة للوحةدة بتقةديم األسةئلة األساسةية مةع مناقشةة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتةةاب لهةةا بقصةةد تحقيقهةةا واحةةدة تلةةو األخةةرى وذلةةك حسةةب إسةةتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهةداف الوحةدة ،
أطلب من الطالبات توضيح عوامل نهضة األدب العربي في العصر الحديث .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن فنون الشعر العربي الحديث ومدارسه
واتجاهاتةةه  ،أطلةةب مةةن الطالبةةات قةةراءة العةةرض جيةةدا ً ومناقشةةة المعلومةةات
التةةي وردت فيةةه فةةي محاولةةة مةةنهن لتوضةةيح فنةةون الشةةعر العربةةي الحةةديث
ومدارسه واتجاهاته مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقةةدم للطالبةةات مطويةةة عةةن التجديةةد فةةي الشةةعر العربةةي الحةةديث ومظةةاهره ،
اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد علةى تحليةل
المعلومةةةات التةةةي وردت بهةةةا مةةةن خةةةالل إسةةةتيعاب العالقةةةات بةةةين العنةةةاوين
الرئيسة والفرعيةة للخةروج بمفهةوم شةامل عةن التجديةد فةي الشةعر العربةي
الحديث ومظاهره .
أطلب من الطالبات جمع معلومةات عةن النثةر العربةي الحةديث ويةتم ذلةك مةن
خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات
المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن الشعر في العصر العربي الحديث
مع توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتك :

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )
 عوامل نهضة األدب العربي في العصر
الحديث

 فنون الشعر العربي الحديث
 واقع الشعر العربي الحديث من
خالل مدارسه األدبية وأبرز
اتجاهاته
 نبذة مختصرة عن فنون النثر
العربي الحديث

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

الصف

المــــادة

ثانوى مقررات

الكفايات اللغوية 5

الدرس

األدب السعودي

تمهيد

ما مراحل األدب السعودي ؟

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تتعرف الشعر السعودي  :مراحله وأغراضه وموضوعاته واتجاهاته .
 تستنتج خصائص الشعر السعودي .
 تتعرف بعض مالمح النثر السعودي وتطوره وأعالمه وقضاياه .
تحلل نماذج أدبية في األدب السعودي .

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على األدب في المملكة العربية
السعودية .
ستفهم المتعلمات :
 مراحل الشعر السعودي وأغراضه وموضوعاته واتجاهاته .
 خصائص الشعر السعودي .
 بعض مالمح النثر السعودي وتطوره وأعالمه وقضاياه .
تحليل نماذج أدبية في األدب السعودي .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:


السؤال األول  :ما أغراض الشعر السعودي ؟
السؤال الثاني  :اذكري خصائص الشعر السعودي .




السؤال الثالث  :ما مالمح النثر السعودي ؟



مراحةةل الشةةعر السةةعودي وأغراضةةه وموضةةوعاته 
واتجاهاته .

خصائص الشعر السعودي .
بعةةةض مالمةةةح النثةةةر السةةةعودي وتطةةةوره وأعالمةةةه 
وقضاياه .

نماذج أدبية في األدب السعودي .

ستكون المتعلمات قادرات على :
السعودي

وأغراضه

ذكر مراحل الشعر
وموضوعاته واتجاهاته .
بيان خصائص الشعر السعودي .
ذكر بعض مالمح النثر السعودي وتطوره
وأعالمه وقضاياه
تحليل نماذج أدبية في األدب السعودي .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عمل أبحاث
من االنترنةت
عن النثر في
العصةةةةةةةةةةةةةةةةر
السعودي .
*أن تحضر
الطالبات
قصة توضح
مراحل
األدب
السعودي .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي
يتم من خالل
جدول
المتابعة
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

األنشطة التعليمية التعلمية
-

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

-

-

-

-

-

مةةةدخل وتمهيةةةد إلثةةةارة انتبةةةاه الطالبةةةات بعةةةرض بعةةةض األسةةةئلة واألنشةةةطة
المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقيةة للوحةدة بتقةديم األسةئلة األساسةية مةع مناقشةة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتةةاب لهةةا بقصةةد تحقيقهةةا واحةةدة تلةةو األخةةرى وذلةةك حسةةب إسةةتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهةداف الوحةدة ،
أطلب من الطالبات توضيح مراحل األدب السعودي .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن أغراض الشعر السعودي موضةوعاته
واتجاهاتةةةه الفنيةةةة  ،أطلةةةب مةةةن الطالبةةةات قةةةراءة العةةةرض جيةةةدا ً ومناقشةةةة
المعلومةةات التةةي وردت فيةةه فةةي محاولةةة مةةنهن لتوضةةيح أغةةراض الشةةعر
السعودي موضوعاته واتجاهاته الفنية مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقةةدم للطالبةةات مطويةةة عةةن النثةةر السةةعودي  ،اطلةةب مةةن الطالبةةات قةةراءة
المطوية بطريقةة عمليةة مركةزة تعتمةد علةى تحليةل المعلومةات التةي وردت
بها من خةالل إسةتيعاب العالقةات بةين العنةاوين الرئيسةة والفرعيةة للخةروج
بمفهوم شامل عن أنواع النثر السعودي واتجاهاته الفنية .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن األدب في العصر السعودي ويةتم ذلةك
مةةن خةةالل االسةةتعانة بشةةبكة االنترنةةت أو مةةن خةةالل مكتبةةة المدرسةةة  ،أقةةدم
الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن الشعر فةي العصةر السةعودي مةع
توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتك :

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )






مراحل األدب السعودي
الشعر السعودي (أغراضه
وموضوعاته الحديثة)
االتجاهات الفنية في الشعر
السعودي
النثر السعودي

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

