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ع املشرتك علميذ الج  

 
 

  I  /؟ ماذا سأستفید من دراسة اللغة العربیة بالجذع المشترك  

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 مكونات  منھاج اللغة العربیة بھذا الجذع أداة للتجسیر،

  .القطب التأھیلي

  : ویھدف تدریس اللغة العربیة بالجذع المشترك إلى

 .السابقة) ة(تعزیز مكتسبات المتعلم -
 .واستكمال المعلومات المكتسبة) ة(الرصید اللغوي للمتعلم تنمیة -
 .التمكن من بعض أدوات دراسة النصوص -
 .استحضار األسالیب والقواعد المدرسیة وربطھا باالستعمال الوظیفي الكتابي والشفوي -
 .تنمیة المھارات والقدرات على إنتاج نص سردي أو نص حجاجي والتعبیر عن موقف -
  .تقاریر موضوعاتیةالقدرة على إنتاج  -

 II  /؟ كیف سیتم تقییمي  

 االمتحان الموحد عن طریق )1

 :عن طریق المراقبة المستمرة التي تتكون من  )2

  .كتابیین محروسین عن كل مجزوءة) 02(فرضین *

  ....)أسئلة شفھیة،بحوث،عروض(أنشطة مدمجة *

  . حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة

: على أسدسحصول كل تلمیذ خالل كل  یتعین        
  

  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       

)معدل األنشطة المدمجة()+3 x )معدل الفروض المحروسة(   

4 

اللغة العربية: منهاج   



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

  المضامین والمعارف األساسیة  المجال
المھارات المنتظرة واألھداف 

  األساسیة
عدد 

  الساعات

  

  النصوص

 :محور السرد  -1
الوظیفة، الخصائص (نظري  مدخل -

 )البنیویة
العازفة المبدعة : نموذج للنص السردي  -

 )محمود تیمور(
  : محور الوصف -2

أنماط الوصف، تصنیف (مدخل نظري  -
الموصوفات في النص الحكائي 

 )الوصفي
زقاق المدق : نموذج للنص الوصفي  -

 )نجیب محفوظ(
 : محور الحوار -3

أنماطھ، وظائفھ، (مدخل نظري  -
 )مظاھره

الطعام لكل فم : نموذج للنص الحواري  -
 )توفیق الحكیم(

 

 تقویم إجمالي. 
  

 محور شعر التفعیلة  -4
نظرة حول مسار الشعر (مدخل نظري  -

 )الحر وأبرز خصائصھ ورواده
فدوى (إلى المغرد السجین  : 1نموذج  -

 )طوقان
 

عبد المعطي (أنا والمدینة  : 2نموذج  -
 )حجازي

  
  .تقویم إجمالي

  

  

المعارف والضوابط في توظیف  -

  .مختلف السیاقات التواصلیة

التمكن من منھجیة تحلیل النصوص  -

  .األدبیة

التعرف على أنماط الكتابة النثریة  -

من خالل نماذج من السرد والوصف 

  .والحوار

تعزیز المواقف والمیول االیجابي  -

  .مع االنفتاح على القیم اإلنسانیة

  

الشعریة التعرف على نمط الكتابة  -

  : ركیز على قضایامع الت

  .النضال والمقاومة -أ

  .االغتراب وتناقضات المدینة -ب

التمكن من منھجیة تحلیل النصوص  -

  .الشعریة الحدیثة

تعزیز قیم الثقة بالنفس، وقیم التفتح،  -

  .والتشبث بالھویة الثقافیة والحضاریة

  

 

 ساعة .1 5

 
  

 ساعة 1.5
 
 
 
 

 
  ساعة 1.5

  
  
  
  

  
  

  ساعة 4.5

 

 

  



ساسية  املجال واملعارف ن ساسية  املضام داف و املنتظرة ارات الساعات  امل   عدد

ون ــمك

وم ــلـع

  ةــغــالل

  
 تذكیر القواعد : ظواھر إمالئیة 

  الھمزة –التاء ( اإلمالئیة.(  

  
 ظواھر نحویة : 

 الخبر واإلنشاء.  

 خروج الخبر : أضرب الخبر

  عن مقتضى الظاھر

  
 ظواھر بالغیة :  

 أحكامھ  –أنواعھ :  التشبیھ– 

  .أركانھ

              
  

 
  توظیف الضوابط اللغویة في

 .مختلف السیاقات التواصلیة

  استثمار المعارف اللغویة في

 .وضعیتي التلقي واإلنتاج

  القدرة على تمییز أنواع

الخطایات وأنماط األسالیب 

 .ووظائفھا

  التمكن من استثمار المعارف

البالغیة وإغناء الرصید 

اللغوي وتفعیلھ في سیاقات 

 .تواصلیة معینة

  

  
  ساعة 1.5

  
  
  

  

  ساعة 1.5

  
  
  

  ساعة 1.5
  ساعة 1.5

  
  
  

 

ساسية  املجال واملعارف ن ارات  املضام ساسيةامل داف و الساعات  املنتظرة   عدد

شاء
 واإلن

التعب
  

 :مھارة إنتاج نص حكائي  -1
 أنشطة االكتساب -

 أنشطة التطبیق -

 أنشطة اإلنتاج -
  

 : مھارة إعداد تقریر -2

 .أنشطة االكتساب -

 .أنشطة التطبیق -

 أنشطة اإلنتاج -

  

   دعم وتقویة لمضامین المجال  
  

التعرف على تقنیات إنتاج نص  -

  .حكائيسردي 

القدرة على التواصل مع المحیط  -
  .الخارجي واالستفادة منھ

التمكن من مبادئ التصنیف  -
  .والتنظیم والربط بین األفكار

  ساعات 4.5
  
  
  
  
  

  ساعات 4.5
  
  
  
  
  
  

  ساعة 1.5

  


