
  


لل�بية
والتعليم

لل�بية
والتعليممؤسسة
العرا�ي

توى سا�                                                                                                                    مؤسسة
العرا�ي
 إعدادي الثالثة
:الدرا���

 

ثانوي إعدادي ثالثةال  

 

 

 

  I  /؟ ماذا سأستفيد من دراسة اللغة العربية  

  :تمكينك منيسعى منھاج اللغة العربية بالسلك ا	عدادي إلى 

  .والتواصلية والمنھجية التي حصلت عليھا في المراحل السابقةتعزيزمكتسباتك اللغوية  -

  .إكسابك رصيدا معرفيا يؤھلك للتواصل مع نماذج ثقافية مختلفة من الفكر العربي وا	نساني -

  .يمكنك من استضمار الظواھر اللغوية في بعدھا الوظيفي -

  .ي والسماعالقدرة على الفھم بالتلق -

  .تعزيز نشاطك القرائي من خ2ل دراستك لنصوص كاملة -

II /كيف سيتم تقييمي في المادة ؟  

  :التي تتكون من  عن طريق المراقبة المستمرة) 1

 .%75ن في كل أسدس بنسبة ين محروسيكتابي) 2(نيفرض -

 .%25ا:نشطة الصفية والمنزلية بنسبة  -

    )m(حساب معدل المراقبة المستمرة ) 2

 

  = m معدل ا#نشطة الصفية + ) X 3  معدل الفروض الكتابية(

4 

 

 

 

اللغة العربية: منهاج   



 

  إعدادي
الثالثة
: ا�ستوى        العربية
اللغة : (Syllabus) م��اج              و�ى
: ا�جزوءة

  عدد الساعات  المهارات المنتظرة واألهداف األساسية  المضامين والمعارف األساسية  المجال

سالمية
القيم اإل

  

  :مكون النصوص القرائية �

  .من سورة مريم �

  )ص(من وصايا الرسول  �

  اإلسالم دين التعايش �

  )نص شعري(المحمدية  �

التشـــــبع بـــــالقيم : علـــــى مســـــتوى القـــــيم �

  .اإلسالم السمحة والتصرف على هديها

ـــــــــات � ـــــــــى مســـــــــتوى الكفاي تنميـــــــــة : عل

التواصــــلية والمنهجيـــــة  : القــــدرات والمهـــــارات

 .والثقافية اإلستراتيجية

اكتســــــــــــــــاب آليــــــــــــــــات وأدوات قــــــــــــــــراءة  �

( النصــــوص وفــــق مبــــادئ القــــراءة المنهجيــــة 

  ..)تركيب عناصره –تحليله  –فهم النص 

  ساعة 1.30

  :مكون الدرس اللغوي �

  )صيغ المبالغة(اسم الفاعل وعمله  �

  تطبيقات �

  اسم المفعول وعمله �

  تطبيقات �

ـــــى اســـــم الفاعـــــل وطريقـــــة  � التعـــــرف عل

  عمله وأوزانه 

 وعمل اسم المفعولصيغ المبالغة  �

  

  ساعة 1.30

  :مكون التعبير واإلنشاء �

الدفاع عن وجهة  :خطاب الحجاج �

  نظر

تســـــاعد علـــــى المعرفـــــة اكتســـــاب مهـــــارات  �

  والتطبيق عليها واإلنتاج على نمطها

اكتســاب مهـــارة إبــداء الـــرأي بهــدف التـــأثير  �

 واإلقناع 

القـــــدرة علـــــى تمثـــــل أســـــاليب الحجـــــاج فـــــي  �

  النقاش

  ساعة 1.30

  

 

 

 



 

  

  عدد الساعات  المهارات المنتظرة واألهداف األساسية  المضامين والمعارف األساسية  المجال

القيم الوطنية 
سانية

واإلن
  

  :مكون النصوص القرائية �

  )نص شعري(فداء  �

   الثمن غال ولكن الحرية أغلى �

  وطنيتنا �

 )نص شعري(وطني  �

  )من اختيار األستّاذ(نص االستماع  �

 اكتساب ألفاظ وتعابير جديدة �

تطــوير آليــات وأدوات قــراءة النصــوص  �

 .الحاملة للقيم الوطنية واإلنسانية

الرصـــــــــيد المعرفـــــــــي الـــــــــوطني  إغنــــــــاء �

 واإلنساني

اكتســـاب مواقـــف إيجابيـــة تجـــاه الـــوطن  �

  وقضايا اإلنسانية عامة 

  ساعة 1.30

  :مكون الدرس اللغوي �

 أسماء الزمان والمكان �

 اسم اآللة   �

  تطبيقات �

ــــى كيفيــــة صــــياغة أســــماء  � التعــــرف عل

 .الزمان والمكان وأسماء اآللة

توظيــــــــــف الظــــــــــواهر اللغويــــــــــة أثنــــــــــاء  �

  .التعبير

  ساعة 1.30

  :مكون التعبير واإلنشاء �

 خطاب الحجاج �

 التدريب على التعقيب والتعليق �

  

  

  

  

  

  : دراسة المؤلفات

  للكاتبة ليلى أبو زيد" الرجوع إلى الطفولة"

  

  

اكتســــــاب خبــــــرة التعقيــــــب علــــــى اآلراء  �

وتعزيـــــز ذلـــــك باالعتمـــــاد علـــــى حجـــــج 

 وبراهين للدفاع عن وجهة نظر

اكتسـاب مهـارة التعليـق علـى مقـروء أو  �

 . مسموع أو مشاهد

القدرة على تمييز خطاب الحجاج عـن  �

 غيره

 

 ) ة(تعزيز النشاط القرائي عند المتعلم •

 إكساب الرغبة الذاتية في المطالعة •

دعــــــــم المكتســـــــــبات المعرفيـــــــــة واللغويـــــــــة  •

  والمنهجي

  ساعة 1.30

  



  

  عدد الساعات  المهارات المنتظرة واألهداف األساسية  المضامين والمعارف األساسية  المجال
ضاري

المجال الح
  

  :مكون النصوص القرائية �

  ؟ ما الحضارة �

  .االستنساخ �

  .الدينار المرابطي �

 .)نص شعري(خلود  �

  

 .تنمية الوعي باالنتماء الحضاري �

ترســـيخ االعتقـــاد بـــالحق فـــي االخـــتالف  �

  .والتنوع الثقافي

ــــــة � القــــــدرات والمهــــــارات التواصــــــلية  تنمي

  .والمنهجية والثقافية واإلستراتيجية

  ساعة 1.30

  :مكون الدرس اللغوي �

 .النسبة �

  .المعاجم �

القـــــــدرة علـــــــى اكتســـــــاب قاعـــــــدة نســـــــبة  �

األســـــــــــــــــماء بصـــــــــــــــــفة توضـــــــــــــــــيحها أو 

 .تخصيصها أو نعتها بصفة تميزها

التدريب على كيفية البحث فـي المعـاجم  �

  .حسب الترتيب األلفبائي

  ساعة 1.30

  :مكون التعبير واإلنشاء �

 .خطاب السرد والوصف �

التدرب على كتابة يوميات وعلى  �

 .تقنيات الوصف

  

اكتساب تقنيـة سـرد األحـداث مـن خـالل  �

 ). الحكي(تدوين يوميات أو مشاهدات 

إدراك أن تقنيــــــة الوصــــــف تركيــــــب لمــــــا  �

تدركــه الحــواس وٕاعــادة صــياغة جزئياتــه 

  .صياغة لغوية 

  ساعة 1.30

 

 

 

 


