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األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه،
ويسعى إلى تحقيق اآلتي:













المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة  ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
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 كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس
بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من
قبل جميع الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،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
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األهداف العامة لمادة الكفايات اللغوية
التواصل اللغوي الناجح بالعربية الفصحى (حديثا وقراءة وكتابة) في المواقف اللغوية المناسبة
 مهارات فهم النصوص ( المقروءة و المسموعة )  ،وتحليلها  ،وتقويمها . اتباع استراتيجيات مختلفة للقرراءة بحسره هردفها القراءة التصرفحية أو التفحصرية أو السرريعة أو الررمرك ة أوالتحليلية أو النقدية ،وبحسه نوع النص ديني أو علمي أو أدبي أو وظيفي.
 مهارات الدراسة والتعلم الذاتي. -مهارات التفكير العلمي والناقد واإلبداعي.

الكفايات اللغوية
الكفايات النحوية
 تحديد الوظائف النحوية واألنماط الجملية في النصوص. التميي بين المفاهيم النحوية المتعلقة بالوظائف النحوية للكلمات الرمعربة . التأكد من الصحة النحوية للنصوص التي يكتبها أو يستعد إللقائها.الكفايات التواصلية
 تحقيق خطاب لغوي منظم وسليم ومؤثر. استخدام اللغة الفصحى للتعبير عن أفكاره وأغراضه في المواقف اللغوية المختلفة . اتباع استراتيجيات لغوية وعقلية واتصالية للتأثير على اآلخرين وإقناعهم . احترام آداب الحوار واالستماع وآداب االختالف في الرأي . -مراعاة األعراف االجتماعية اللغوية  ،والظروف المحيطة بالخطاب؛ إلنتاج الخطاب أو فهمه .

الكفايات الكتابية
 تطبيق المهارات األساسية للتعبير الكتابي استخدام أساليه مختلفة من التعبير بحسه الغرض من الكتابرة الكتابرة المعرفيرة أو السرردية أو اإلقناعيرة أوالوظيفية أو االنفعالية .
 توظيف أساليه بالغية ،واستراتيجيات إقرناعية ،تجلو الفكرة ،وتجعلها أكثر إشراقا وتأثيرا. التأكد من خلو ما يكتبه من األخطاء النحوية واإلمالئية. -استخدام عالمات الترقيم ذات األهمية في فهم دالالت النص في مواضعها المناسبة .
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الكفايات القرائية
 اختيار االستراتيجية المناسبة للقراءة بحسه الهدف ،وبحسه نوع النص. تحليل البنية الرمعرفية للنصوص العلمية ،والبنية األسرلوبية الجماليرة للنصروص األدبيرة ،و تقويمهمرا فري ضروءمعايرير موضوعية.
 فهم عبارة النص الرمقروء ودالالته الضمنية وما وراء سطوره. اتباع أساليه داعمة للفهم القرائي،مثل التخطيط ،وتلخيص األفكار ،ورسم مخطط الموضوع ،والتعليق ،و إعادةإنتاج داللة النص .
 تحليل ألفاظ النص و أفكاره وحججه؛ للوصول إلى أغراض من مثل معرفرة بيةرة الرنص وهمنره وشخصرية كاتبرهورؤيته وموقفه من الموضوع .
 اتباع استراتيجية جيدة للدراسة واالستذكار واالستعداد لالختبارات المدرسية وأدائها.الكفايات الذهنية ومهارات التفكير
 اتباع استراتيجيات مناسبة لتعميق الفهم وتلخيص المعرفة خرائط المفاهيم أو الجداول أو التشجير أو التوهيرأو التوفيق...
 التمكن من مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت المالحظة والتصنيف والتنظريم و التفسرير و التنبرؤ و فررضالفروض واختبار الفروض و التعميم.
 التمكن من مهارات التفكير الناقد التميي بين الحقائق واالدعاءات والتميي بين المعلومات المرتبطرة بالموضروعوغير المرتبطة به وتحديرد مسرتود دقرة الروايرة أو العبرارة و تحديرد مصرداقية مصردر المعلومرات والتعررف علرى
االدعاءات والحجج أو المعطيا ت الغامضة والتعرف على االفتراضات غير المصرح بها و تحري التحي والتعررف علرى
المغالطات المنطقية والتعرف على عدم االتساق في مسار التفكير أو االستنتاج وتحديرد قروة البرهراو أو االدعراء
واتخاذ قرار بشأو الموضوع و التنبؤ بنتائج القرار أو الحل .
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مسرد تحضير مادة الكفايات اللغوية
اليوم

التاريخ

األحد

14 / /هر

االثنين

14 / /هر

الثالثاء

14 / /هر

األربعاء

14 / /هر

الخميس

14 / /هر

معلمة المادة

..............

الصف

الحصة

المشرفة التربوية

..............

عنواو الدرس

التوقي

قائدة المدرسة

..............
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توزيع منهج مادة (الكفايات اللغوية  ( )5نظام المقررات )
األسبوع

التاريخ

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

األدب في العصر العباسي – نماذج من الشعر العباسي

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

النثر العباسي فنون النثر العباسي ونماذج منها  -تقييم الوحدة  -اختبار الوحدة األولى

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

األدب الحديث  -فنون الشعر الحديث  -واقع الشعر الحديث من خالل من مدارسه
واتجاهاته الشعرية

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

مدارس األدب الحديث واتجاهاته الشعرية  -نبذة مختصرة عن فنون النثر العربي الحديث

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

أغراض الشعر السعودي المعاصر

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الموضوعات الحديثة للشعر السعودي المعاصر  -االتجاهات الفنية للشعر السعودي
ونماذج منه

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

األدب القديم  -مفهوم العصر الجاهلي  -بنية العرب فى العصر الجاهلي  -نماذج من
الشعر الجاهلي
خصائص الشعر الجاهلي  -النثر الجاهلي  -األدب في صدر اإلسالم  ,وعصر بني أمية –
النثر في صدر اإلسالم ونماذج منه  -الشعر في صدر اإلسالم ونماذج منه
الشعر في صدر اإلسالم ونماذج منه  -أثراإلسالم في الشعر -األدب فى العصر األموي –
الشعر فى عصر بني أمية – بينات الشعر األموي

االحد اجازة مطولة

األدب الحديث فى المملكة العربية السعودية  -مراحل األدب السعودي

األربعاء والخميس إجازة مطوله

النثر السعودي ونماذج منه  -تقييم الوحدة  -اختبار الوحدة الثانية

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات
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الوحدة
الدرس
الوسائل المقترحة

األهداف السلوكية
فـي نهاية هذا الدرس
يتوقع أن تكون الطالبة
قادرةً على :

 تحدد مفهوم األدب
وفنونه وأغراضه
والهدف منه.
 توضيح أهمية دراسة
األدب.
 تعرف واقع الشعر
والنثر في العصر
الجاهلي.

الواجب :

األولى – األدب الجاهلي
مدخل لدراسة األدب
السبورة – الكتاب المدرسي – جهاز عرض – أقالم ملونة

البرنامج المشترك

اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل

العرض
تدل كلمة) أدب (لغويا على معان متعددة منها
دعوة الناس إلى مأدبة ،ومنها تهذيب النفس
وتعليمها السلوك الحسن ،ومنها الكالم الحكيم
الذي ينطوي على حكمة وقول صائب.
المعنى االصطالحي لألدب :الكالم البليغ الصادر
عن عاطفة المؤثر في النفوس .ويصدر األدب
عن موهبة راسخة في النفس تحتاج إلى
الرعاية والتنمية كالبراعة في سائر الفنون
والصناعات ،وترجع هذه الملكة في األصل إلى
نشوء الفرد مع أهل اللسان ومخالطته إياهم،
أهمية دراسة األدب  :يعد األدب لونا من ألوان
الفنون الجميلة التي لم يستغن عنها اإلنسان
أبدًا ،فهو يعبر عمن يحب الجمال ويستمتع ومن
يذكر الماضي ويحلم بالمستقبل ،ويحس اللذة
واأللم واليأس واألمل وهو متعة جدية جمالية
للصغار والكبار.

استراتيجية التدريس
فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي +
القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر،
زواج ،شارك  +البطاقات المروحية  +الرؤوس
المرقمة & أخرى

التدريب
نشاطات التعلم
 -1ما العالقة بيني المعاني اللغوية المتعددة
لكلمة ) أدب ( ومعناه االصطالحي ؟
أكمل العبارة :من خالل التعريف االصطالحي
يمكن استخراج أركان األدب في اآلتي:
............
 -3بعد تعرفك األدب وأهميته ،أوجز مع
زمالئك  -في ثالث نقاط أساسية  -الغرض
ودون ما توصلت إليه.
من دراسة األدب ِّ

ثانيًا :نشاط شفهي:
-1ما الذي يميز الشعر عن النثر ؟

التقويم

أأتابع أداء
طالباتي
للتدريبات التي
قدمتها ،وأقرر
ما إذا كان األمر
يحتاج إلى بعض
الشروحات
لتعزيز الدرس
أو تدريبات
أخرى لمزيد من
التقويم
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األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير

وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

الصف  /ثانوي مقررات

المادة /الكفايات اللغوية ()5

+

الكتاب االلكتروني
+

سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

البرنامج المشترك
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)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

البرنامج المشترك
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وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
----------------------------------------------

البرنامج المشترك
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بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185

البرنامج المشترك
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---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
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SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

الصف  /ثانوي مقررات

المادة /الكفايات اللغوية ()5

0558396004
0558396119
0505107025

البرنامج المشترك

