املستوى الدرا  :الثالثة إعدادي

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 / Iماذا سأستفيد من دراسة اللغة العربية بالسنة الثالثة إعدادي ؟
يسعى منھاج اللغة العربية بالسلك اإلعدادي إلى تمكينك من:
 القدرة على تحويل النصوص ومحاكاتھا في إنتاجات شخصية. إكسابك قدرات ومھارات لتوظيفھا في سياقات تواصلية مختلفة. القدرة على تمييز أساليب أو صيغ مختلفة ،وتقصي خصائصھا من خالل النصوص القرائية. القدرة على تمثل قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان. تشجيعك على القراءة لمؤلفات كاملة لدعم مكتسباتك المعرفية واللغوية والمنھجية في السلك اإلعدادي. /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

المجزوءة  :الثانية

المجال

منھاج ) :(Syllabusاللغة العربية

المضامين و المعارف األساسية

املجال الاجتما*ي والاقتصادي







مكون النصوص القرائية:
أھمية رعاية الطفولة.
العولمة والھوية.
< في البؤساء )نص شعري(
الطاحونة )نص مسترسل(

 مكون الدرس اللغوي:
 اإلضافة
 الممنوع من الصرف
 تطبيقات

المستوى :الثالثة إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية

عدد
الساعات

 تنمية القدرة على المالحظة واكتشاف
موضوع النصوص القرائية اعتمادا
على المؤشرات الخارجية له.
 استضمار آليات قراءة النصوص
 1.5ساعة
المتالك الكفايات :التواصلية –
المنھجية –الثقافية واإلستراتيجية.
على مستوى القيم:
 التشبع بقيم التضامن والتعاون
األسري والمجتمعي واتخاد مواقف
إيجابية تجاه المشاكل االجتماعية
واالقتصادية و و ترسيخ احترام
القانون.

 التعرف على أنواع اإلضافة.
 واإلضافة إلى ياء المتكلم.
 التعرف على األسماء الممنوعة من
الصرف من الصرف لسبب
ولسببين.

 1.5ساعة

 اكتساب مھارات تساعد على تنظيم
المعرفة و التطبيق عليھا و اإلنتاج
على نمطھا.

 مكون التعبير واإلنشاء:
 مھارة التخيل واإلبداع.

 تحقيق التنشئة الكتابية لدى المتعلم.
 فتح آفاق التخيل و اإلبداع لديه.

 1.5ساعة

المجزوءة  :الثانية
المجال

منھاج ): (Syllabusاللغة العربية
المضامين و المعارف
األساسية





اﳌﺠﺎل اﻟﺴﻜﺎين



مكون النصوص القرائية:
مرض العصر.
المجال األخضر.
المھاجرون ومشكلة
االندماج.
الرحلة إلى الريف) .نص
شعري(.

المستوى :الثالثة إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية
على مستوى الكفايات :تنمية القدرات والمھارات:
 التواصلية :اكتساب ألفاظ ومفاھيم جديدة.
 المنھجية :تطوير آليات وأدوات قراءة
النصوص.
 الثقافية :إغناء الرصيد المعرفي.
 اإلستراتيجية :اكتساب مواقف إيجابية
تجاه البيئة والظواھر السكانية.
على مستوى القيم:
 تعميق االھتمام بالقضايا السكانية
ولظواھر المرتبطة بھا )الصحة-
الھجرة -القيم االجتماعية(.

عدد الساعات

 1.5ساعة

 التعرف على طريقة صياغة اسم
التفضيل .
 أسلوب التعجب وآلياته.
 أسلوب المدح والدم وعناصره.

 مكون الدرس اللغوي:
 اسم التفضيل )صياغته(.
 تطبيقات.
 التعجب.
 المدح والدم.
 تطبيقات.

 مكون التعبير واإلنشاء:
 التخيل واإلبداع.
 التدرب على تخيل حكاية
عجيبة أو قصة من
الخيال العلمي.

 توظيف الخيال من خالل اللجوء إلى
الشخصيات الخيالية والقبول بما يخالف
الطبيعة )الخوارق(
 و تصوير العالم الغير الواقعي.

 1.5ساعة

 1.5ساعة

المجزوءة  :الثانية
المجال

المضامين و المعارف
األساسية





مكون النصوص القرائية:
غاية الفن.
الفنون وتكنولوجيا
المعلومات.
موسيقى اآللة.
قلت للشعر) .نص
شعري(







مكون الدرس اللغوي:
أسلوب النداء.
أسلوب االختصاص
أسلوب االستفھام.
تطبيقات.




املجال الف /الثقا-ي

منھاج ): (Syllabusاللغة العربية

المستوى :الثالثة إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية

على مستوى الكفايات:
 التواصلية :اكتساب ألفاظ ومفاھيم
وتعابير تھم المجال الفني.
 المنھجية :تطوير آليات وأدوات
قراءة النصوص العاملة للقيم الفنية
والثقافية.
 الثقافية :إغناء الرصيد المعرفي
والثقافي.
 اإلستراتيجية :تنمية الفني وانفتاح
إلى ھن أشكال التعبير الفنية
والثقافية.
على مستوى القيم:
 تنمية المعرفة بالفن وتنوع أشكال
التعبير.

عدد الساعات

 1.5ساعة

 القدرة على التميز وإدراك الفروق
بين األساليب.

 مكون التعبير واإلنشاء:
 مھارة النقد والحكم.

 إقدار المتعلم على إصدار أحكام
قيمه وتقديرية

 1.5ساعة

 1.5ساعة

