
 

 

 2015/2016: السنة	الدراسية	                                                                                                                                مؤسسة	العرا�ي		لل�بية	والتعليممؤسسة	العرا�ي		لل�بية	والتعليم

أد� الجذع مشرتك  
 

 

I  /؟ ماذا سأستفيد من دراسة اللغة العربية  

ام�ة لت�دريس اللغ�ات،والتي تجع�ل يستمد برنامج مادة اللغة العربية بالجذع المشترك أسسه انطقا من المب�ادئ الع
منھاج اللغة العربية بھذا الجذع أداة للتجسير،واعتبارھا مادة مشتركة بحيث تك�ون ذات امت�دادات ف�ي مختل�ف من 

وم��ن ب��ين أھ��داف ت��دريس منھ��اج اللغ��ة العربي��ة،في مجزوءت��ه الثاني��ة بالج��ذع مش��ترك  .ب الت��أھيليمكون��ات القط��
  :أدبي،جعلك أيتھا المتعلمة أيھا المتعلم 

 .من اللغة العربية واستعمالھا السليم في تعلم مختلف المواد) ة(متمكنا -

 .العربية شفھيا وكتابيالقدرات تواصلية وثقافية ومنھجية تمكنك من التواصل باللغة ) ة(مكتسبا -

 .على توظيف ا;دوات اللغوية قراءة وإنتاجا) ة(من رصيد في اللغة وا9داب وقادرا) ة(متمكنا -

 .لمھارات متنوعة في التعبير وا<نشاء) ة(مكتسبا -

 .على جمع المعلومات وتلخيص النصوص وتوسيع ا;فكار، وكتابة الرسائل) ة(قادرا -

 .قيمة بسيطة على أعمال أدبية مختلفةعلى إصدار أحكام ) ة(قادرا -

  ..)المدح، الوصف، الغزل(على الشعر العمودي والشعر التفعيلي وأنواعھما ) ي(تتعرف -

II /كيف سيتم تقييمي في المادة ؟  

 :عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من  )1

  .كتابيين محروسين عن كل مجزوءة) 02( فرضين*
  ....)شفھية،بحوث،عروضأسئلة ( أنشطة مدمجة*

  .حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة :  )2        

   :    يتعين حصول كل تلميذ خالل كل أسدس على

 %25في األنشطة المدمجة  ،يحسب معدلهما بنسبة ) 2(نقطتين  �

 %75في الفروض الكتابية المحروسة ، يحسب معدلهما بنسبة ) 2(نقطتين  �

  : الدوري للمراقبة المستمرة وفق الصيغة التاليةو يتم حساب المعدل 

اللغة العربية: منهاج   
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  = mمعدل ا#نشطة الصفية)+X3معدل الفروض الكتابية(

4 

 الثاني : &سدس          العربية�اللغة : (Syllabus) م��اج                  الثانية : ا�جزوءة 

المھارات المنتظرة وا#ھداف   المضامين والمعارف ا#ساسية  المجال
  ا#ساسية

عدد 
  الساعات

علوم	اللغة
  

  
 

 :ظواھر بغية  -1

 الحقيقة والمجاز -

 

 :ظواھر صرفية  -2

 أسماء ا9لة والزمان والمكان -

  
 

  
 

 :ظواھر عروضية  -3

 .الكتابة العروضية -

 بحر المتقارب -

  

  

  دعم وتقوية لمضامين المجال

  

توظيف الضوابط اللغوية في  -
  .مختلف السياقات التواصلية

  

المعارف اللغوية استثمار  -
والبغية والعروضية في 

  .وضعيتي التلقي وا<نتاج

  

التمكن من رصيد في  -
اللغة والبغة وعلم 

العروض يسعف المتعلم في 
  .فھم النصوص وتحليلھا

 

  
  

  

  

  ساعة 1.5

  

  

  ساعة  1.5

  

  

  ساعة 1.5

  ساعة  1.5

  

  

  ساعة 1.5
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  النصوص

  
 :محور السرد  -1

الوظيفة، (مدخل نظري  -
 )الخصائص البنيوية

: نموذج للنص السردي  -
غسان (البوابة وراء ا;فق 

 .)كنفاني

   : محور الوصف -2

أنماط (مدخل نظري  -
الوصف، تصنيف 

الموصوفات في النص 
 )الحكائي الوصفي

: نموذج للنص الوصفي  -
 )نجيب محفوظ(زقاق المدق 

 : محور الحوار -3

أنماطه، (مدخل نظري  -
 )وظائفه، مظاھره

: لحواري نموذج للنص ا -
 )توفيق الحكيم(الطعام لكل فم 

 .تقويم إجمالي -

  
 : محور شعر التفعيلة -4

نظرة حول (مدخل نظري  -
مسار الشعر الحر وأبرز 

 .)خصائصه ورواده

أغنية للقاھرة :  1نموذج  -
 .)صح عبد الصبور(

عبد (أنا والمدينة :  2نموذج  -
 .)المعطي حجازي

بعيدا عن جيكور :  3نموذج  -
 .)السياببدر شاكر (

  

             .تقويم إجمالي

  
  

  

 

توظيف المعارف والضوابط  -
  .في مختلف السياقات التواصلية

التمكن من منھجية تحليل  -
  .النصوص ا;دبية

التعرف على أنماط الكتابة  -
النثرية من خل نماذج من 

  .السرد والوصف والحوار

تعزيز المواقف والميول  -
على القيم اIيجابي مع اIنفتاح 

  .ا<نسانية

 

 

 

 

  

التعرف على نمط الكتابة  -
الشعرية مع التركيز على قضايا 

:  

  .النضال والمقاومة -أ

اIغتراب وتناقضات  -ب
  .المدينة

التمكن من منھجية تحليل  -
  .النصوص الشعرية الحديثة

تعزيز قيم الثقة بالنفس، وقيم  -
التفتح، والتشبت بالھوية الثقافية 

  .والحضارية

 

  

  

  ساعات 4.5

 

  

  ساعات 4.5

  

 

  

  ساعات 4.5

  

  ساعة 1.5

 ساعة  1.5

  

  ساعات 4.5

  ساعات 4.5

  ساعات 4.5

 

 

 

  

  ساعة 1.5
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المھارات المنتظرة وا#ھداف   المضامين والمعارف ا#ساسية  المجال
  ا#ساسية

عدد 
  الساعات

دراسة دراسة دراسة دراسة 
        المؤلفاتالمؤلفاتالمؤلفاتالمؤلفات

  
  :قراءة وتحليل لمسرحية 

سعد " سھرة مع أبي خليل القباني"
  K ونوس

  
 :القراءة التوجيھية  -1

العنوان، صاحب (دراسة العتبات النصية 
  ...)النص، دراسة الغف 

  

  

 :القراءة التحليلية  -2

 تتبع الحدث -

 القوى الفاعلة -

 البعد النفسي  -

 البعد اIجتماعي -

 دراسة البنية -

 دراسة ا;سلوب -

-   
  القراءة التركيبية 

  
  

             

  

 

التعرف على الجنس  -
  .المسرحي ومواضعاته العامة

تمثل المنظورات القرائية  -
والقدرة على توظيفھا لمعالجة 

النص المسرحي من زوايا 
  .متعددة

اكتساب تقاليد  - ����

القراءة والتمرن على 

تحمل المسؤولية من 

خل القيام بأعمال 

تنمي الشخصية 

 .وتسعف على تفتحھا

 

 

  

  
  
  

  ساعات 3

  

  

  

  

  ساعات 9

  

  

  

  

   ساعة 1.5
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المھارات المنتظرة وا#ھداف   المضامين والمعارف ا#ساسية  المجال
  ا#ساسية

عدد 
  الساعات

التعبير التعبير التعبير التعبير 
        واإلنشاءواإلنشاءواإلنشاءواإلنشاء

  
 :مھارة إنتاج نص حكائي  -1

 أنشطة اIكتساب -

 أنشطة التطبيق -

 أنشطة ا<نتاج -

  

  

 :مھارة إعداد تقرير -2

 .أنشطة اIكتساب -

 .أنشطة التطبيق -

 أنشطة ا<نتاج -

  

  

  لمضامين المجالدعم وتقوية 

 

التعرف على تقنيات إنتاج  -
  .نص سردي حكائي

القدرة على التواصل مع  -
المحيط الخارجي واIستفادة 

  .منه

التمكن من مبادئ  - ����

التصنيف والتنظيم 

 .والربط بين ا;فكار

 

 

  

  

4.5 
  ساعات

  

  

4.5 
  ساعات

  

  

  ساعة 1.5

  

  

  
  

 


