السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺠﺬع ﻣﺸﱰك أديب
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 / Iماذا سأستفيد من دراسة اللغة العربية ؟
يستمد برنامج مادة اللغة العربية بالجذع المشترك أسسه انطالقا من المبادئ العامة لتدريس اللغات،والتي تجعل
من منھاج اللغة العربية بھذا الجذع أداة للتجسير،واعتبارھا مادة مشتركة بحيث تكون ذات امتدادات في مختلف
مكونات القطب التأھيلي .ومن بين أھداف تدريس منھاج اللغة العربية،في مجزوءته الثانية بالجذع مشترك
أدبي،جعلك أيتھا المتعلمة أيھا المتعلم :
 متمكنا)ة( من اللغة العربية واستعمالھا السليم في تعلم مختلف المواد. مكتسبا)ة( لقدرات تواصلية وثقافية ومنھجية تمكنك من التواصل باللغة العربية شفھيا وكتابيا. متمكنا)ة( من رصيد في اللغة واآلداب وقادرا)ة( على توظيف األدوات اللغوية قراءة وإنتاجا. مكتسبا)ة( لمھارات متنوعة في التعبير واإلنشاء. قادرا)ة( على جمع المعلومات وتلخيص النصوص وتوسيع األفكار ،وكتابة الرسائل. قادرا)ة( على إصدار أحكام قيمة بسيطة على أعمال أدبية مختلفة. تتعرف)ي( على الشعر العمودي والشعر التفعيلي وأنواعھما )المدح ،الوصف ،الغزل(.. /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
*فرضين ) (02كتابيين محروسين عن كل مجزوءة.
*أنشطة مدمجة )أسئلة شفھية،بحوث،عروض(....
 : (2ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻌدل اﻝدوري ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة .
ﻴﺘﻌﻴن ﺤﺼول ﻜل ﺘﻠﻤﻴذ ﺨﻼل ﻜل أﺴدس ﻋﻠﻰ :
 ﻨﻘطﺘﻴن ) (2ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤدﻤﺠﺔ ،ﻴﺤﺴب ﻤﻌدﻝﻬﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 25%
 ﻨﻘطﺘﻴن ) (2ﻓﻲ اﻝﻔروض اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤروﺴﺔ  ،ﻴﺤﺴب ﻤﻌدﻝﻬﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 75%
و ﻴﺘم ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻌدل اﻝدوري ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة وﻓق اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
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)معدل الفروض الكتابية+(3Xمعدل األنشطة الصفية = m
4

املجزوءة  :الثانية
المجال

ماج ) : (Syllabusاللغة العربية
المضامين والمعارف األساسية

 -1ظواھر بالغية :
 -الحقيقة والمجاز

علوم اللغة

 -2ظواھر صرفية :
 -أسماء اآللة والزمان والمكان

 -3ظواھر عروضية :
 الكتابة العروضية. -بحر المتقارب

ٔالاسدس  :الثاني

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية

عدد
الساعات

 توظيف الضوابط اللغوية فيمختلف السياقات التواصلية.

 1.5ساعة

 استثمار المعارف اللغويةوالبالغية والعروضية في
وضعيتي التلقي واإلنتاج.

 1.5ساعة

 التمكن من رصيد فياللغة والبالغة وعلم
العروض يسعف المتعلم في  1.5ساعة
فھم النصوص وتحليلھا.

 1.5ساعة

دعم وتقوية لمضامين المجال
 1.5ساعة

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﻨﺼﻮص

 -1محور السرد :
 مدخل نظري )الوظيفة،الخصائص البنيوية(
 نموذج للنص السردي :البوابة وراء األفق )غسان
كنفاني(.
 -2محور الوصف :
 مدخل نظري )أنماطالوصف ،تصنيف
الموصوفات في النص
الحكائي الوصفي(
 نموذج للنص الوصفي :زقاق المدق )نجيب محفوظ(
 -3محور الحوار :
 مدخل نظري )أنماطه،وظائفه ،مظاھره(
 نموذج للنص الحواري :الطعام لكل فم )توفيق الحكيم(
 تقويم إجمالي. -4محور شعر التفعيلة :
 مدخل نظري )نظرة حولمسار الشعر الحر وأبرز
خصائصه ورواده(.
 نموذج  : 1أغنية للقاھرة)صالح عبد الصبور(.
 نموذج  : 2أنا والمدينة )عبدالمعطي حجازي(.
 نموذج  : 3بعيدا عن جيكور)بدر شاكر السياب(.
تقويم إجمالي.
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 توظيف المعارف والضوابطفي مختلف السياقات التواصلية 4.5 .ساعات
 التمكن من منھجية تحليلالنصوص األدبية.
 التعرف على أنماط الكتابةالنثرية من خالل نماذج من
السرد والوصف والحوار.

 4.5ساعات

 تعزيز المواقف والميولااليجابي مع االنفتاح على القيم
اإلنسانية.
 4.5ساعات

 1.5ساعة
 1.5ساعة

 4.5ساعات

 التعرف على نمط الكتابةالشعرية مع التركيز على قضايا  4.5ساعات
:
 4.5ساعات
أ -النضال والمقاومة.
ب -االغتراب وتناقضات
المدينة.
 التمكن من منھجية تحليلالنصوص الشعرية الحديثة.
 تعزيز قيم الثقة بالنفس ،وقيمالتفتح ،والتشبت بالھوية الثقافية
والحضارية.

 1.5ساعة

مؤسسة العراي لل بية والتعليم
المجال

المضامين والمعارف األساسية
قراءة وتحليل لمسرحية :
"سھرة مع أبي خليل القباني" سعد
 Kونوس
 -1القراءة التوجيھية :
دراسة العتبات النصية )العنوان ،صاحب
النص ،دراسة الغالف (...
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المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية

عدد
الساعات

 التعرف على الجنسالمسرحي ومواضعاته العامة.
 تمثل المنظورات القرائيةوالقدرة على توظيفھا لمعالجة
النص المسرحي من زوايا
متعددة.

 3ساعات

  -اكتساب تقاليد

دراﺳﺔ
اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت

القراءة والتمرن على
 -2القراءة التحليلية :
 تتبع الحدث القوى الفاعلة البعد النفسي البعد االجتماعي دراسة البنية دراسة األسلوبالقراءة التركيبية

تحمل المسؤولية من

 9ساعات

خالل القيام بأعمال
تنمي الشخصية
وتسعف على تفتحھا.

 1.5ساعة

مؤسسة العراي لل بية والتعليم
المجال

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
واﻹﻧﺸﺎء

المضامين والمعارف األساسية

-1
-

مھارة إنتاج نص حكائي :
أنشطة االكتساب
أنشطة التطبيق
أنشطة اإلنتاج

-2
-

مھارة إعداد تقرير:
أنشطة االكتساب.
أنشطة التطبيق.
أنشطة اإلنتاج
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المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية
 التعرف على تقنيات إنتاجنص سردي حكائي.

عدد
الساعات
4.5
ساعات

 القدرة على التواصل معالمحيط الخارجي واالستفادة
منه.
  -التمكن من مبادئ
التصنيف والتنظيم

4.5
ساعات

والربط بين األفكار.

 1.5ساعة
دعم وتقوية لمضامين المجال

