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مسار العلوم اإلنسانية

األهداف العامة لنظام المقررات
يهددددددد نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة لدددددد حدددددددا نقلددددددة نوعيددددددة
فددددددددد التعلددددددددديم الثدددددددددانويو بامدافددددددددد وميا لددددددددد و سددددددددداليب ومضدددددددددامي و
ويسع ل تحقيق اآلت :
 -1المسدددددددددام مة فددددددددد تحقيدددددددددق مرامددددددددد سياسدددددددددة التعلددددددددديم فددددددددد الممل دددددددددة العربيدددددددددة
السعودية من التعليم الثانويو ومن ذلك
 -2تعزيددددددز العقيدددددددة اإلسددددددهمية التدددددد تسددددددتقيم بهددددددا نظددددددرة الطالبددددددة لل ددددددو واإلنسددددددا
والحياة ف الدنيا واآلخرة.
 -3تعزيز قيم المواط ة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 -4المسددددددداممة فددددددد سدددددددا المتع لمدددددددين القددددددددر المهودددددددم مدددددددن المعدددددددار والمهدددددددارات
المفيدة و وفق تخطيط م هج يراع خصاوص الطالبات ف مذه المرحلة.
 -5ت مية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وت ويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
 -6تقلدددددديص الهدددددددر فدددددد الوقددددددل والت دددددداليل و وذلددددددك بتقليدددددد حدددددداالت الرسددددددو والتعثددددددر
فددددددددد الدراسدددددددددة ومدددددددددا يتر تدددددددددم عليهمدددددددددا مدددددددددن مشددددددددد هت نفسدددددددددية واجتماعيدددددددددة
واقتصاديةو و ذلك عدم عادة العام الدراس امه.
 -7تقليددددددد وتر يدددددددز عددددددددد المقدددددددررات الدراسدددددددية التددددددد يدرسدددددددها الطالبدددددددة فددددددد الفصددددددد
الدراس الواحد.
 -8ت ميددددددة قدددددددرة الطالبددددددة علدددددد اتخدددددداذ القددددددرارات الصددددددحيحة بمسددددددتقبلهاو ممددددددا يعمددددددق
ثقتهددددددا فدددددد نفسددددددهاو ويزيددددددد قبالهددددددا علدددددد المدرسددددددة والتعلدددددديمو طالمددددددا نهاندددددددرس
ب ا ًء عل اختيارما ووفق قدراتهاو وف المدرسة الت تريدما.
 -9رفددددددددع المسددددددددتوى التحصدددددددديل والسددددددددلو مددددددددن خدددددددده تعويددددددددد الطالبددددددددة للجديددددددددة
والمواظبة.
 -10سددددددا الطالبددددددة المهددددددارات األساسددددددية التدددددد تم هددددددا مددددددن امددددددتهح متطلبددددددات الحيدددددداة
العمليدددددة والمه يدددددة مددددد ن خددددده تقدددددديم مقدددددررات مهاريدددددة يتطلدددددم دراسدددددتها مدددددن قبددددد
جميع الطالبات.
 -11تحقيدددددق مبدددددد التعلددددديم مدددددن جددددد الدددددتم ن واإلتقدددددا باسدددددتخدام اسدددددتراتيجيات وطدددددر
تعلم مت وعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبت ار والتف ير اإلبداع .
 -12ت ميدددددددة المهدددددددارات الحياتيدددددددة للطالبدددددددةو مثددددددد الدددددددتعلم الدددددددذات ومهدددددددارات التعددددددداو
والتواصدددددددد والعمدددددددد الجمدددددددداع و والتفاعدددددددد مددددددددع اآلخددددددددرين والحددددددددوار والم اقشددددددددة
وقبددددددددو الددددددددر ي اآلخددددددددرو فدددددددد طددددددددار مددددددددن القدددددددديم المشددددددددتر ة والمصددددددددالح العليددددددددا
للمجتمع والوطن.
 -13تطددددددددوير مهددددددددارات التعامدددددددد مددددددددع مصددددددددادر الددددددددتعلم المختلفددددددددة و التق يددددددددة الحديثددددددددة
والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا ف الحياة العملية
 -14ت ميددددددة االتجامددددددات اإليجابيددددددة المتعلقددددددة بحددددددم العمدددددد المه دددددد الم ددددددت و واإلخدددددده
ف العم وااللتزام ب
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األهداف العامة لمادة اللغة العربية
 -1ربط الطالبات بتراثهم اإلسهم والعرب المجيدين .
 -2ت مية روح الوالء لشريعة اإلسهم وت مية الشعور الدي

ف

نفوسهم .
 -3ذ اء مل اتهم اللغوية واألدبية والف ية والعلمية.
 -4تربية المعان الفاضلة واألخه ال بيلة ف نفوسهم .
 -5التعريل باممية اللغة من ال احية الدي ية واألدبية والثقافية .
 -6بيا

ممية اللغة العربية ف حياتهم العامة .

 -7ت مية مهارات القراءة وعادة المطالعة سعيًا وراء زيادة المعار .
 -8تشجيع وت مية روح البحث والتف ير العلميينو وتقوية قدرة الطالبة
عل المشامدة والتام .
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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

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/5/26هـ
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

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

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

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
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
4
5

12
13

األدب في العصر العباسي – نماذج من الشعر العباسي

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
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المدخل – األدب الجاهلي

اليوم

االثنين

األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
مدخ لدراسة األد – مفهوم األد الجامل – بيئة العر العصر الحصة  -الفصل
ملخص الوحدة الجامل – الشعر الجامل  -نماذج من الشعر الجامل – ال ثر
الفترة الزمنية
الجامل ونماذج م

الخطوة  1تحديد نتاو التعلم المرغوبة
األمدا الرسمية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن:








تحدد الطالبة مفهوم األدب وفنونه وأغراضه والهدف منه
تتعرف طبيعة العصر الجاهلي وبيئته وبعض القضايا المتعلقة به
تتعرف واقع الشعر والنثر في العصر الجاهلي
تلقي شعر العصر الجاهلي ونثره بطريقة معبرة
تتذوق النص األدبي .تحلل أفكار النص األدبي ومفرداته وتراكيبه ومضامينه وخياله وعاطفته
تستنتج خصائص شعر العصر الجاهلي ونثره.
تبحث في مصادر األدب الجاهلي

األف ار ال برى ( األفهام الباقية )
الف رة ال برى

ازدمر األد شعرا ونثرا ف العصر الجامل لصفاء
ستفهم المتعلمات
 األد مو ال هم الصادر عن عاطفة المؤثر ف ال فوس العصر الجامل يقصد ب العصر الذي يسبق اإلسهم . العصر الجامل ازدمر ف األد شعرا ونثرا معالجة األخطاء مث الخلط بين العصر الجامل وغيرهمن العصور و ذلك الخلط بين شعراء وف و األد ف
العصر الجامل وغيره من العصور .

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س

ذ ر مع األد و مميت .
لألد ف ا رويسا مما ذ رمما .
ما المقصود بالعصر الجامل ؟ و ذ ر بعض ف و
األد في .
لخص بيئة العر ف العصر الجامل .
عدد شعراء الجاملية .
ذ ر خصاوص الشعر الجامل .

المعرفة والمهارات الرويسية الت ست تسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعر







المتعلمات

مدخ لدراسة األد
مفهوم األد الجامل –
بيئة العر العصر الجامل –
الشعر الجامل
نماذج من الشعر الجامل –
ال ثر الجامل ونماذج م

ست و المتعلمات قادرين عل
*معرفة المقصود باألد و ذلك العصر الجامل .
*بيا ف و األد ف العصر الجامل .
*معرفة شعراء العصر الجامل وانتاجهم األدب .
*ت وين اتجاه يجاب نحو حم األد واألدباء

الخطوة  2تحديد البرامين واألدلة عل تحقق نوات التعلم
المهمة األداوية
المح ات
الرويسية

 كتابة قصة .
 كتابة تقرير .
 عمل مطوية.




-

دلة خرى




تحقيق درجات متقدمة ف االختبارات .
القدرة عل ح سئلة التدريبات بال تا المدرس
يتم من خه جدو المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – لء – متميز )
من خه األدلة التالية
* اختبارات فجاوية قصيرة .
ال شاط الم زل .
* اختبارات طويلة .
تابة تلخيص .

* تذ ير ا اديم
* المهحظات

* المف رات

المادة
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الخطوة  3خبرات التعليم والتعلم
ستقوم المتعلمات
بما يات

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المعلمة
بما يات
يقدم التمهيد .
* يحدد

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض قصة قصيرة ومناقشة الطالبات في مضمون
القصة وعرض مجموعة من البطاقات مكتوب فيها جمل قصير تشمل أمثلة لموضع الوحدة
وقراءة طالبة لها واستدعاء ما درس سابقا والتعليق حوله .
 إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات
األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات بترتيب الكتاب
لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة وهي

كالتالي(مدخ لدراسة األد – مفهوم األد الجامل – بيئة العر العصر
الجامل – الشعر الجامل  -نماذج من الشعر الجامل – ال ثر الجامل
ونماذج م ) ويتم م ن خالل معرفة الخبرة السابقة للطالبة من خالل جدول يوزع على

استراتيجية

* الم اقشة

التدريس( تعلم

والحوار.

تعاون – طريقة

* تابة البحث .

لقاوية – تعلم

* عم مطوية .

نشط – حوار

* تابة قصة.

وم اقشة –

* ت فيذ نشاطات

تف ير ناقد

تا الطالبة

* قراءة

الطالبات ماذا اعرف – اذا أريد ان أعرف  -ماذاتعلمت ) .

 تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس (
خبرة تعليمة) ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلمة لهذه اإليجابات وتثبيت
الخبرة المطلوبة .

 توزع بروشور توضحي لموضوعات الوحدة كملخص سبوري تقرأه الطالبات
وتتم المناقشة حوله ويكون بعنوان تذكر أن :
 تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع تعدها المعلمة وتقوم الطالبات بتعبئتها
ومتابعة المعلمة لهم للوصول التقان الموضوع كامال .
 مسابقة بين المجموعات في موضوع الوحدة على أن تشارك المجموعة
كاملة في إعداد مجموعة من األسئلة تطرحها على المجموعة األخرى وهكذا
.
 عمل بحث جماعي عن موضوع الوحدة
 قي النهاية يطلب من الطالبات عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيان
مدى االستفادة من الموضوع .

* ح ورا
العم .
* المشار ة ف
رسم خراوط
ذم ية و خراوط

نموذجية
لل صو

.

* التعزيز
الم اسم
* تقسيم
المجموعات.

مفاميم .

* عداد

* جمع

ور العم .

المعلومات

* عداد
الخراوط

 عقد اختبار ويكون بطرح موضوعات الوحدة ووتنفذها كل طالبة على حده لتقييمها
وال مانع من مشاركة الطالبات في التقييم كأن تصحح كل طالبة إلحدى طالبات
الفصل.

الذم ية
وخراوط
المفاميم

التوقعات

مبتدئ

نام

لء

متميز

ع اصر قصة

استو بعض ع اصر
القصة وافتقد ال الربط
بين ع اصره

استو اغلم ع اصر
القصة ولم ي ن الربط
بين ع اصره عل درجة
واحدة من القوة

استو جميع ع اصر
القصة ولم ي ن الربط
بين ع اصره عل
درجة واحدة من القوة

استو جميع ع اصر
القصة ة و ا الربط
بين جميع الع اصر
وب فس القوة

األسلو

اختار األسلو المباشر
ف تابة القصة

اختار األسلو المباشر
ف تابة القصة مع
نوع من التشويق

اختار األسلو المشو
ف تابة القصة وابتعد
عن االسلو المباشر

اختار األسلو المشو
ف تابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتم جانم واحد فقل
بعض من األحوا

اشتم عل اغلم
األحوا

اشتم جميع األحوا

اشتم جميع األحوا
مع التدعيم بدالو

الشوامد واألدلة ومجموع
ال قاط

المادة

ثانوي نظام المقررات

مسار العلوم اإلنسانية

 /اللغة العربية  ( 5الدراسات األدبية )

اسم الوحدة
 تتمث مهمتك ف -1عم مطوية .
 -2 قصة يراع فيها ما درس من مهارات بالوحدة .
 الشخصيات .
 الحوار.
 الصراع .
 االث ي ا .
 االطارين الزمان والم ان و والحب ة
المدخل – األدب الجاهلي

الصل

ال فايات اللغوية 5

المهمة األداوية

مهمتك
م
ـ

الهد

د

الدور

معلمة

توظيل الدروس اللغوية
الهد
تطرحها بطريقة شيقة و وسلسة وتحقق الفاودة والمتعة للقارئ
المش لة والتحدي
.
نل معلمة متميز .
وظيفتك ت فيذ القصة والمطوية .

ج الجمهور طالبات المدرسة و المجتمع

م الموقل

السيا الذي تجد نفسك في مو سيا المقرر العلم

ال ات
ا واألداء
والغرض

 ت فيذ القصة والمطوية .

معايير
ع ومح ات
ال جاح

 األلمام بجوانم القصة والمطوية .
 طريقة مشوق وممتعة.
 الشمولية .
 الجانم اللغوي واإلبداع واألدب .

معلمة المادة :
..............................

المشرفة التربوية :
..............................

مديرة المدرسة :
..............................

المادة

ثانوي نظام المقررات

 /اللغة العربية  ( 5الدراسات األدبية )

مسار العلوم اإلنسانية

جدو ت ظيم التدريس
الم و

( الموضوع )

اليوم

التاريخ

 المدخ والتمهيد .

14 / /مـ

 عرض األف ار الباقية
واألسئلة األساسية.

14 / /مـ

 تقسيم المجموعات وتوزيع
جدو التعلم وم اقشة ف
مفردات وخبرات الوحدة.

14 / /مـ

 توزيع البروشور وم اقشت .

14 / /مـ

 مدخ لدراسة األد – مفهوم
األد الجامل – بيئة العر
العصر الجامل – الشعر
الجامل  -نماذج من الشعر
الجامل – ال ثر الجامل
ونماذج م

14 / /مـ

 خراوط المفاميم والخراوط
الذم ية

14 / /مـ

 مسابقة المجموعات
والفصو .

14 / /مـ

 اختبار وتقويم ذات .

14 / /مـ

خاتمة الوحدة ( عم ملصق-
– قصة)

14 / /مـ



14 / /مـ

معلمة المادة :
..............................

المشرفة التربوية :
..............................

الحصة

الفص

التوقيع

مديرة المدرسة :
..............................

ثانوي نظام المقررات

المادة

 /اللغة العربية  ( 5الدراسات األدبية )

مسار العلوم اإلنسانية

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفص الدراس الثان  1443مـ

نواع 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
+

ح اسئلة ال تا
+

ثانوي نظام المقررات

المادة

 /اللغة العربية  ( 5الدراسات األدبية )

مسار العلوم اإلنسانية

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
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

ثانوي نظام المقررات

المادة

 /اللغة العربية  ( 5الدراسات األدبية )

مسار العلوم اإلنسانية

اعما م صة مدرست االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وم ا رقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات ب وح بإسم "سعد عبدالرحمن العتيب "
==========================
الراجح
129000010006086326718
اي با
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------الب ك األمل
21065828000106
اي با
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------ب ك سامبا
8001852539
اي با
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

ثانوي نظام المقررات

المادة

 /اللغة العربية  ( 5الدراسات األدبية )

ب ك الرياض
2052558759940
اي با
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------الب ك السعودي الفرنس
K2213000185
اي با
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------ب ك البهد
900127883010006
اي با
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------الب ك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي با
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

مسار العلوم اإلنسانية

ثانوي نظام المقررات

المادة

 /اللغة العربية  ( 5الدراسات األدبية )

مسار العلوم اإلنسانية

ب ك الجزيرة
030680161166001
اي با
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------ب ك االنماء
68202882885000
اي با
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يم م طلم دوسي التحضير الخا

بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواص عبر الواتس و االتصا تليفونيا عل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

