املستوى الدرا  :الثالثة إعدادي

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 / Iماذا سأستفيد من دراسة اللغة العربية ؟
يسعى منھاج اللغة العربية بالسلك اإلعدادي إلى تمكينك من:
 تعزيزمكتسباتك اللغوية والتواصلية والمنھجية التي حصلت عليھا في المراحل السابقة. إكسابك رصيدا معرفيا يؤھلك للتواصل مع نماذج ثقافية مختلفة من الفكر العربي واإلنساني. يمكنك من استضمار الظواھر اللغوية في بعدھا الوظيفي. القدرة على الفھم بالتلقي والسماع. تعزيز نشاطك القرائي من خالل دراستك لنصوص كاملة. /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
-

فرضين) (2كتابيين محروسين في كل أسدس بنسبة 75%.
األنشطة الصفية والمنزلية بنسبة .25%

 (2حساب معدل المراقبة المستمرة )(m

)معدل الفروض الكتابية  + ( 3 Xمعدل األنشطة الصفية = m
4

املجزوءة ٔ :الاو ى
اﻝﻤﺠﺎل

ماج ) : (Syllabusاللغة العربية

اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن واﻝﻤﻌﺎرف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤﻜون اﻝﻨﺼوص اﻝﻘراﺌﻴﺔ:
 ﻤن ﺴورة ﻤرﻴم.

املستوى  :الثالثة إعدادي

اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻨﺘظرة واﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ


ﻋدد اﻝﺴﺎﻋﺎت

ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﺴـ ــﺘوى اﻝﻘـ ــﻴم :اﻝﺘﺸـ ــﺒﻊ ﺒـ ــﺎﻝﻘﻴم

اﻹﺴﻼم اﻝﺴﻤﺤﺔ واﻝﺘﺼرف ﻋﻠﻰ ﻫدﻴﻬﺎ.
ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴ ـ ـ ـ ــﺎت :ﺘﻨﻤﻴ ـ ـ ـ ــﺔ

 ﻤن وﺼﺎﻴﺎ اﻝرﺴول )ص(



 اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝﺘﻌﺎﻴش

اﻝﻘـ ــدرات واﻝﻤﻬـ ــﺎرات  :اﻝﺘواﺼـ ــﻠﻴﺔ واﻝﻤﻨﻬﺠﻴـ ــﺔ

 اﻝﻤﺤﻤدﻴﺔ )ﻨص ﺸﻌري(

واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ.

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

 اﻜﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب آﻝﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت وأدوات ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة
اﻝﻨﺼ ــوص وﻓ ــق ﻤﺒ ــﺎدئ اﻝﻘـ ـراءة اﻝﻤﻨﻬﺠﻴ ــﺔ )

اﻝﻘﻴم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ

ﻓﻬم اﻝﻨص – ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ – ﺘرﻜﻴب ﻋﻨﺎﺼرﻩ(..
 ﻤﻜون اﻝدرس اﻝﻠﻐوي:

 اﻝﺘﻌ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ــﻰ اﺴ ـ ــم اﻝﻔﺎﻋ ـ ــل وطرﻴﻘ ـ ــﺔ

 اﺴم اﻝﻔﺎﻋل وﻋﻤﻠﻪ )ﺼﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ(

ﻋﻤﻠﻪ وأوزاﻨﻪ

 ﺘطﺒﻴﻘﺎت

 ﺼﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ وﻋﻤل اﺴم اﻝﻤﻔﻌول

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

 اﺴم اﻝﻤﻔﻌول وﻋﻤﻠﻪ
 ﺘطﺒﻴﻘﺎت
 ﻤﻜون اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻹﻨﺸﺎء:
 ﺨطﺎب اﻝﺤﺠﺎج :اﻝدﻓﺎع ﻋن وﺠﻬﺔ
ﻨظر

 اﻜﺘﺴ ـ ــﺎب ﻤﻬ ـ ــﺎرات ﺘﺴ ـ ــﺎﻋد ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﻌرﻓ ـ ــﺔ
واﻝﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻨﻤطﻬﺎ
 اﻜﺘﺴــﺎب ﻤﻬــﺎرة إﺒــداء اﻝ ـرأي ﺒﻬــدف اﻝﺘــﺄﺜﻴر
واﻹﻗﻨﺎع
 اﻝﻘـ ــدرة ﻋﻠـ ــﻰ ﺘﻤﺜـ ــل أﺴـ ــﺎﻝﻴب اﻝﺤﺠـ ــﺎج ﻓـ ــﻲ
اﻝﻨﻘﺎش

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن واﻝﻤﻌﺎرف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ

اﻝﻤﺠﺎل

اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻨﺘظرة واﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ

ﻋدد اﻝﺴﺎﻋﺎت

 اﻜﺘﺴﺎب أﻝﻔﺎظ وﺘﻌﺎﺒﻴر ﺠدﻴدة

 ﻤﻜون اﻝﻨﺼوص اﻝﻘراﺌﻴﺔ:

 ﺘطــوﻴر آﻝﻴــﺎت وأدوات ﻗـراءة اﻝﻨﺼــوص

 ﻓداء )ﻨص ﺸﻌري(

اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.

 اﻝﺜﻤن ﻏﺎل وﻝﻜن اﻝﺤرﻴﺔ أﻏﻠﻰ

 إﻏﻨـ ـ ـ ــﺎء اﻝرﺼـ ـ ـ ــﻴد اﻝﻤﻌرﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝـ ـ ـ ــوطﻨﻲ

 وطﻨﻴﺘﻨﺎ

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ

 وطﻨﻲ )ﻨص ﺸﻌري(

 اﻜﺘﺴــﺎب ﻤواﻗــف إﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ ﺘﺠــﺎﻩ اﻝــوطن

 ﻨص اﻻﺴﺘﻤﺎع )ﻤن اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺴﺘﺎّذ(

وﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
 اﻝﺘﻌـ ــرف ﻋﻠـ ــﻰ ﻜﻴﻔﻴـ ــﺔ ﺼـ ــﻴﺎﻏﺔ أﺴـ ــﻤﺎء

 ﻤﻜون اﻝدرس اﻝﻠﻐوي:

اﻝﻘﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ

 أﺴﻤﺎء اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن


اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن وأﺴﻤﺎء اﻵﻝﺔ.
 ﺘوظﻴــ ـ ـ ــف اﻝظ ـ ـ ـ ـ ـواﻫر اﻝﻠﻐوﻴــ ـ ـ ــﺔ أﺜﻨـ ـ ـ ـ ــﺎء

اﺴم اﻵﻝﺔ

اﻝﺘﻌﺒﻴر.

 ﺘطﺒﻴﻘﺎت

 اﻜﺘﺴ ـ ــﺎب ﺨﺒـ ـ ـرة اﻝﺘﻌﻘﻴ ـ ــب ﻋﻠــ ــﻰ اﻵراء

 ﻤﻜون اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻹﻨﺸﺎء:
 ﺨطﺎب اﻝﺤﺠﺎج

وﺘﻌزﻴـ ــز ذﻝـ ــك ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـ ــﺎد ﻋﻠـ ــﻰ ﺤﺠـ ــﺞ

 اﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻘﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴق

وﺒراﻫﻴن ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن وﺠﻬﺔ ﻨظر
 اﻜﺘﺴـﺎب ﻤﻬـﺎرة اﻝﺘﻌﻠﻴـق ﻋﻠـﻰ ﻤﻘـروء أو
ﻤﺴﻤوع أو ﻤﺸﺎﻫد.
 اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴز ﺨطﺎب اﻝﺤﺠﺎج ﻋـن
ﻏﻴرﻩ

دراﺴﺔ اﻝﻤؤﻝﻔﺎت :
"اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝطﻔوﻝﺔ" ﻝﻠﻜﺎﺘﺒﺔ ﻝﻴﻠﻰ أﺒو زﻴد

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

•

ﺘﻌزﻴز اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻘراﺌﻲ ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻌﻠم)ة(

•

إﻜﺴﺎب اﻝرﻏﺒﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ

•

دﻋـ ـ ـ ــم اﻝﻤﻜﺘﺴـ ـ ـ ــﺒﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴـ ـ ـ ــﺔ واﻝﻠﻐوﻴـ ـ ـ ــﺔ
واﻝﻤﻨﻬﺠﻲ

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

اﻝﻤﺠﺎل

اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن واﻝﻤﻌﺎرف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤﻜون اﻝﻨﺼوص اﻝﻘراﺌﻴﺔ:
 ﻤﺎ اﻝﺤﻀﺎرة ؟
 اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ.
 اﻝدﻴﻨﺎر اﻝﻤراﺒطﻲ.

اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺤﻀﺎري

 ﺨﻠود )ﻨص ﺸﻌري(.

 ﻤﻜون اﻝدرس اﻝﻠﻐوي:

اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻨﺘظرة واﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ

ﻋدد اﻝﺴﺎﻋﺎت

 ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝﺤﻀﺎري.
 ﺘرﺴ ــﻴﺦ اﻻﻋﺘﻘ ــﺎد ﺒ ــﺎﻝﺤق ﻓ ــﻲ اﻻﺨ ــﺘﻼف
واﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ.
 ﺘﻨﻤﻴـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ــدرات واﻝﻤﻬـ ـ ــﺎرات اﻝﺘواﺼـ ـ ــﻠﻴﺔ

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

واﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ.

 اﻝﻘ ـ ـ ــدرة ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻜﺘﺴ ـ ـ ــﺎب ﻗﺎﻋ ـ ـ ــدة ﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ

 اﻝﻨﺴﺒﺔ.

اﻷﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎء ﺒﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﺔ ﺘوﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺤﻬﺎ أو

 اﻝﻤﻌﺎﺠم.

ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ أو ﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻤﻴزﻫﺎ.

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

 اﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻓـﻲ اﻝﻤﻌـﺎﺠم
ﺤﺴب اﻝﺘرﺘﻴب اﻷﻝﻔﺒﺎﺌﻲ.
 ﻤﻜون اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻹﻨﺸﺎء:
 ﺨطﺎب اﻝﺴرد واﻝوﺼف.
 اﻝﺘدرب ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴوﻤﻴﺎت وﻋﻠﻰ
ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝوﺼف.

 اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺴـرد اﻷﺤـداث ﻤـن ﺨـﻼل
ﺘدوﻴن ﻴوﻤﻴﺎت أو ﻤﺸﺎﻫدات )اﻝﺤﻜﻲ(.
 إدراك أن ﺘﻘﻨﻴ ـ ــﺔ اﻝوﺼــ ــف ﺘرﻜﻴ ـ ــب ﻝﻤــ ــﺎ
ﺘدرﻜــﻪ اﻝﺤـواس ٕواﻋــﺎدة ﺼــﻴﺎﻏﺔ ﺠزﺌﻴﺎﺘــﻪ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻝﻐوﻴﺔ .

 1.30ﺴﺎﻋﺔ

