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

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

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

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  -فنون الشعر الحديث  -واقع الشعر الحديث من خالل من مدارسه
واتجاهاته الشعرية
مدارس األدب الحديث واتجاهاته الشعرية  -نبذة مختصرة عن فنون النثر العربي
الحديث
األدب الحديث فى المملكة العربية السعودية  -مراحل األدب السعودي

األربعاء والخميس إجازة مطوله
أغراض الشعر السعودي المعاصر
الموضوعات الحديثة للشعر السعودي المعاصر  -االتجاهات الفنية للشعر السعودي
ونماذج منه
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

ثانوي البرنامج المشترك

الوحدة
الدرس
الوسائل المقترحة
نوع الهدف

مستوى
الهدف

وجداني

استجابة

معرفي

تطبيق

معرفي

تحليل

معرفي

تذكر

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

فـي نهاية هذا الدرس
تتوقع أن تكون الطالبة
قادرة على :

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

األحد

اليـوم

الثالثاء

االثنين

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الطريقة

استقرائية – استنتاجية -حوارية

المحتوى

إجراءات وأنشطة التعليم والتعلم

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.

نشاطات التعلم
 -1ما العالقة بين 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

أتابع أداء
طالباتي
للتدريبات التي
قدمتها ،وأقرر
ما إذا كان األمر
يحتاج إلى بعض
الشروحات
لتعزيز الدرس
أو تدريبات
أخرى لمزيد من
التقويم

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
+
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
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً 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

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
----------------------------------------------

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

---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان

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

0558396004
0558396119
0505107025

