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ع املشرتك علميذ الج  

 
 

  I  /؟ ماذا سأستفید من دراسة اللغة العربیة  

والتي تجعل من  یستمد برنامج مادة اللغة العربیة بالجذع المشترك أسسھ انطالقا من المبادئ العامة لتدریس اللغات،

واعتبارھا مادة مشتركة بحیث تكون ذات امتدادات في مختلف  للتجسیر،منھاج اللغة العربیة بھذا الجذع أداة 

  : العلمي، جعلك أیتھا المتعلمة أیھا المتعلمویھدف تدریس اللغة العربیة بالجذع المشترك  .مكونات القطب التأھیلي

 .على تنمیة رصیدك اللغوي وتثبیت المكتسبات السابقة) ة(قادرا -

 .النصوص وتعرف مختلف أسالیبھا من بعض أدوات دراسة) ة(متمكنا -

 .استحضار األسالیب والقواعد اللغویة عند استعمالك اللغة العربیة -

 .لمھارات متنوعة في التعبیر الشفھي والكتابي) ة(مكتسبا -

  .على دراسة بعض النصوص الثقافیة والشعریة) ة(قادرا -

II /كیف سیتم تقییمي في المادة ؟   

 .االمتحان الموحدعن طریق  )1
 :طریق المراقبة المستمرة التي تتكون من عن  )2

  .كتابیین محروسین عن كل مجزوءة) 02( فرضین *
  ....)أسئلة شفھیة،بحوث،عروض( أنشطة مدمجة *

  .حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة 

   :    یتعین حصول كل تلمیذ خالل كل أسدس على
  25یحسب معدلهما بنسبة في األنشطة المدمجة  ،) 2(نقطتین%. 

  75في الفروض الكتابیة المحروسة ، یحسب معدلهما بنسبة ) 2(نقطتین%. 

  : و یتم حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة وفق الصیغة التالیة

 
  = mمعدل األنشطة الصفیة)+X3معدل الفروض الكتابیة(

4  

اللغة العربية: منهاج   



اج                        الثانية : املجزوءة  يةاللغة : (Syllabus) م ي : سدس                   العر   الثا

عدد   المھارات المنتظرة واألھداف األساسیة  المضامین والمعارف األساسیة  المجال
  الساعات

  
  
  
  
  
  

  
  ون ـكـم

وصـصـنـال

ةـرـثـنـال

  ةـرـعـشـوال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 محور الخطاب الحجاجي  : 

 

  تمھید وتقدیم عام حول
  .نظریة الحجاج

  
 نموذج حجاجي  :  
  "الحق في االختالف "   
  
  نص حجاجي داعم من

  اختیار األستاذ 
  

  تقویم إجمالي.  
  
 محور القضایا المعاصرة: 

  
  تمھید وتقدیم عام حول

  .مفھوم القضیة المعاصرة
  
 نموذج لقضیة معاصرة  :  
  " العولمة والتنمیة"    
  
  تحلیل نص داعم  
  " نظام االتصال "   

  
  تقویم إجمالي  

 
  تعرف أنماط الكتابات النثریة وخصائصھا

 .البنیائیة
 
  تعرف مكونات الخطاب الحجاجي

 .ووظائفھ
 
 القدرة على االستدالل والبرھنة. 

 
   االنفتاح على القیم اإلیجابیة اإلنسانیة

 )الحریة، الدیمقراطیة، حقوق اإلنسان(
 
  التمكن من منھجیة تحلیل نص حجاجي

 .سیاقات تواصلیة مختلفةوتوظیفھ في 
 
  تعزیز القیم الثقافیة والتعرف على مختلف

 .القضایا الراھنة
 
  القدرة على المقارنة بین مختلف النصوص

 .الحجاجیة وتمییز أنواع الخطابات
 
  تعزیز قیم التفتح على اآلخر والتشبث

 .بالھویة الثقافیة والحضاریة
 
  توظیف المعارف المكونة للخطاب

 .وتحلیل نصوص نثریة الحجاجي لفھم
 
  التمكن من التواصل مع المحیط الخارجي

 .في إطارالتعلم الذاتي
  

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1
  

  ساعة 1.5
  

  ساعة 1.5
  

  ساعة 1.5
  

  ساعة 1.5
  

  ساعة 1.5
  

  ساعة 1.5
  
  ساعة 1
  



  

  

  
  
  

وم ــلــع
  ةــغــالل

 
 :بالغیة ظواھر  -1
 الحقیقة والمجاز -

 
 :ظواھر صرفیة  -2
أسماء اآللة والزمان  -

 والمكان
  
  
 

 :ظواھر عروضیة  -3
 .الكتابة العروضیة -
 بحر المتقارب -

  
  
   دعم وتقویة لمضامین

  المجال

  
توظیف الضوابط اللغویة في مختلف السیاقات  -

  .التواصلیة
  
استثمار المعارف اللغویة والبالغیة والعروضیة  -

  .في وضعیتي التلقي واإلنتاج
  
التمكن من رصید في اللغة والبالغة وعلم  -

العروض یسعف المتعلم في فھم النصوص 
  .وتحلیلھا

  
  ساعة 1.5

  
  

  ساعة  1.5
  
  

 ساعة 1.5
 
  

  

  دد الساعاتـع  المنتظرة واألھداف األساسیة المھارات  المضامین والمعارف األساسیة  الـجـمـال

مكون التعبیر 

  واإلنشاء

  
  مھارة إنتاج نص حجاجي:  

  أنشطة االكتساب:  

  أنشطة التطبیق

  .أنشطة اإلنتاج

  

  مھارة التعبیر عن موقف أو
 : رأي

 أنشطة االكتساب.  

 أنشطة التطبیق.  

 أنشطة اإلنتاج.  

  

 
  تعرف تقنیات إنتاج نصوص

 .محددة حسب مھارات

  التعرف على مھارة إنتاج نص

 .تكوین فكرة شاملة حولھا -حجاجي 

  التدرب على صیاغة نماذج

 .لنصوص مجاحیة وفق معایر محددة

  استثمار المعارف التواصلیة

للخطاب الحجاجي إلنتاج نص 

 .بمواصفات محددة

  تعزیز قیم التعبیر عن الذات

والتمكن من الدفاع عن الوجھة النظر 

  .مقاییس محددةوفق 

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1.5

  
  ساعة 1.5

  

  ساعة 1.5

  

  ساعة 1.5

  

  



السنة اية ل املوحد متحان الجتياز حة املق   الدروس

علوم: املستوى ك املش ذع   ا

ية العر اللغة   مادة

  :مكون النصوص  -1

 .النص الحجاجي -
 .النص الشعري -

  

  :مكون علوم اللغة  -2

 .أركانھ وأنواعھ :التشبیھ  -
 .الحقیقة والمجاز -
 .  الخبر واإلنشاء  -
 الكتابة العروضیة والتفاعیل  -

 

  :التعبیر واإلنشاء  - 3

 .مھارة إنتاج نص حجاجي -
 .مھارة التعبیر عن موقف أو رأي -

 

 


