السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻷوﱃ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 / Iماذا سأستفيد من دراسة اللغة العربية ؟
يسعى منھاج اللغة العربية بالسلك اإلعدادي إلى تطوير المكتسبات المتحصلة في دروس اللغة العربية بالسلك
االبتدائي من خالل مكونات مركزية ثالثة  :نصوص قرائية – ظواھر لغوية – تعبير وإنشاء ،إذ يمكن

تدريس اللغة العربية المتعلم)ة( من :
• التمرن على استعمال اللغة العربية استعماال سليما وذلك التجنب من الوقوع في األخطاء.
• التعرف على ظواھر لغوية جديدة:
 النكرة والمعرفة. أنواع الضمائر ) البارز ،المستتر ،المتصل ،المنفصل(. أحوال المبتدأ والخبر وتطابقاتھما. األفعال المعتدية. المبني للمجھول.• التعرف على آليات لتطوير التعبير واإلنشاء عند المتعلم )ة( التفسير والتوسيع ،التوثيق ،التلخيص والتقرير(
 /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 :الثانية
المجال

ماج ) : (Syllabusاللغة العربية
المضامين والمعارف األساسية
 مكون النصوص الوظيفية :






الرياضة والمجتمع.
النشاط االقتصادي.
الخروج.
الطفلة السائلة ) نص
شعري( للشاعر :الصافي
النجفي.
دراسة المؤلفات

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية


تنمية القدرة على المالحظة
واكتشاف موضوع النصوص
القرائية اعتمادا على المؤشرات
الخارجية لھا.
استثمار آليات قراءة النصوص
المتالك الكفايات :التواصلية –
المنھجية – الثقافية
واالستراتيجية.
التعرف على بعض مقومات
الحياة االجتماعية واالقتصادية
ومظاھرھا وبعض قيمھا.
التعرف على قضايا اجتماعية
واقتصادية لھا صلة بواقعه
المعيشي.

•

التعرف على االسم النكرة
والمعرفة والتمييز بينھما مع
تحديد وظيفة كل منھما.
التعرف على أنواع المعارف.
التعرف على الضمير البارز
والمستتر مع اإلشارةإلى دور
الضمير في الخطاب والتواصل.
التمكن من معرفة الضمير
المنفصل والمتصل وأنواعھما
وإعرابھما.
القدرة على تقويم المكتسبات
اللغوية وتدعيمھا.
اختبار ما مدى تمكن المتعلم من
استيعاب الظواھر اللغوية





اﳌﺠﺎل اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي



 مكون الدرس اللغوي :





النكرة والمعرفة.
العلم.
الضمير :البارز والمستتر.
الضمير المنفصل والمتصل.

 مكون التطبيقات الكتابية :
 الجياللي الحوات.
 النورس الفضي
 مكون التعبير واإلنشاء.
االنتاج الصحفي  :جمع

قصاصات إلعداد جريدة القسم.

املستوى ٔ :الاو(ى إعدادي

•
•
•



 اكتساب مھارات تساعد على
تنظيم المعرفة والتطبيق عليھا
واإلنتاج على نمطھا.
 تحقيق التنشئة الكتابية.
 التمكن من كيفية البحث واإلعداد
واإلنجاز ،بتحديد مفھوم
القصاصة وموضوعھا
ومكوناتھا والتعيلق عليھا في
إطار إعداد ملفات حول
الموضوع والمجال.

عدد
الساعات
1.5ساعة

1.5ساعة

1.5ساعة

املجزوءة :الثانية
المجال

ماج ) : (Syllabusاللغة العربية

المضامين والمعارف األساسية
 مكون النصوص الوظيفية :






الطبيعة بين األمس
واليوم.
تلوث الماء
قدرات العلم
والتكنولوجيا.
قطرة ماء ) نص
شعري( للشاعر :محمد
الحلوي.
شوكوالطة

اﳌﺠﺎل اﻟﺴﻜﺎين

 مكون الدرس اللغوي :
 اسم إشارة.
 اسم موصول.
 أحوال المبتدأ والخبر
وتطابقھما.

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية






•
•
•

 مكون التطبيقات الكتابية :
 دعم الحصيلة اللغوية.
 تقويم أنشطة الوحدة.

•



 مكون التعبير واإلنشاء.
 اإلنتاج الصحفي :كتابة
قصاصات إلعداد
جريدة القسم.

املستوى ٔ :الاو(ى إعدادي

تنمية القدرة على المالحظة واكتشاف
موضوع النصوص القرائية اعتمادا على
المؤشرات الخارجية لھا.
استثمار آليات قراءة النصوص المتالك
الكفايات :التواصلية – المنھجية –
الثقافية واالستراتيجية.
التعرف على بعض التأثيرات الناتجة عن
تدخل اإلنسان في الطبيعة.
التحسيس باألخطار التي تھدد البيئة.
المحافظة على التوازن البيئي وترشيد
استعمال الماء ،ونبذ السلوكات السلبية
اتجاه المنظومة البيئية.
التحفيز على تبني سلوكات إيجابية اتجاه
محيطه وصحته.

عدد
الساعات
1.5ساعة

التعرف على أسماء اإلشارة ووظيفتھا
وإعرابھا.
التعرف على االسم الموصول وأنواعه
وداللته ووظيفته كروابط سياقية.
التمكن من معرفة المبتدأ وتنكيره وأنواع
الخبر.
التعرف على أحكام تطابق المبتدأ والخبر 1.5ساعة
) اإلفراد – التثنية -الجمع –التذكير–
التأنيث(
القدرة على تقويم المكتسبات اللغوية
وتدعيمھا.
اختبار ما مدى تمكن المتعلم من استيعاب
الظواھر اللغوية.
1.5ساعة

 اكتساب مھارات تساعد على تنظيم
المعرفة والتطبيق عليھا واإلنتاج على
نمطھا.
 تحقيق التنشئة الكتابية.
 اكتساب مھارة إنتاج قصاصات أو كتابة
مقال صحفي أو أخبار موجزة.

