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بطاقة البرمجة السنويّة
المادة
الصف

 :المغة العربية
:

الثانوي الثاني -إنسانيات

المدرس/ة  :مريانا حيدر
ّ
الشير
أيمول

الموضوع  /المحور  /المجال
األدب الميجري :المقدمة.

المعارف واألىداف واألنشطة
معرفة معنى اليجرة وأسبابيا وآثارىا.-تحديد أقسام المقدمة وعناوينيا.

*أنطونيوس البشعالني :حكاية أول مغترب لبناني....
*بحث حول مراحل اليجرة المبناية وأسبابيا.

قصيدة شبح.
سيرة الشاعر "إيميا أبو ماضي".استخالص دالالت الحواشي.-فيم القصيدة وتأطيرىا.

المدة
ّ

 4حصص

المدرس/ة
توقيع
ّ

تشرين األول

قصيدة شبح.

إدراك النزعة الوطنية في أدب الميجر.دراسة المستوى المعجمي.-دراسة دالالت االستفيام.

-دراسة األنماط (وصفي/إيعازي/حواري) ،وتعيين مؤشراتيا.

استخالص وظائف الكالم(االنفعالية التعبيرية/الجمالية/اإلقناعية/اإلبالغية).اكتشاف تعاضد الوصف والحكمة لممحاجة الضمنية في القصيدة.دراسة البحر الكامل وعناصر اإليقاع.*نشاط :دراسة أغنيات بالعامية ترتبط بموضوع اليجرة وتحويميا إلى الفصحى.
*تعبير كتابي :توظيف األساليب اإلنشائية في كتابة مقالة ذاتية :مناجاة الوطن والديار.
*نشاط :العربية في عيون أىميا.
*نص استماع :الوصف وأبعاده في األدب العربي.
قصيدة سنرجع يوما.

*سماع القصيدة مغناة بصوت فيروز.

-فيم مضامين القصيدة.

استخراج األساليب اإلنشائية وشرح دالالتيا.استخالص مؤشرات الذاتية والوجدانية.دراسة النوع األدبي ،وتعميمو.*نقاش حول مفيوم اليوية.
-دراسة البحر الخفيف.

-استخالص الخصائص العامة لألدب الميجري.

(مسابقة في كتابة قصة قصيرة تنتمي ألدب األطفال :القصة القصيرة

 62حصة

بأقالميم -وزارة التربية).
(مسابقة في إنجاز آثار إبداعية انطالقا من مناسبة محددة -المركز

تشرين الثاني
الريف والمدينة :المقدمة

التربوي)...

معرفة إشكالية الريف والمدينة من خالل األدب.*دراسة مقالة صحفية حول " تقيقر الريف " واإلجابة عن األسئمة حوليا ،ثم مالحظة مؤشرات
الموضوعية واإلبالغية فييا.

جيكور والمدينة

*بحث حول الشعراء التموزيين.
*بحث حول الشاعر بدر شاكر السياب وأدبو.
تحميل نظرة الشاعر إلى جيكور والى المدينة.-تفسير دالالت الرموز والتضمينات.

-استخراج الصور البيانية ،ودراسة قيمتيا.

تعيين النوع األدبي وتعميمو ،واستنتاج أبرز خصائصو.دراسة وظائف الكالم.دراسة الموسيقى الشعرية في الشعر الحديث.-إلقاء القصيدة بشكل معبر.

*نشاط خاص بالموضوع المحوري :إعداد كتيب يحمل اآلتي:
أ) كتابة المقالة الذاتية أو ما يشبو الشعر في موضوع األرض وعطاياىا.
ب) كتابة المقالة الموضوعية في الموضوعات اآلتية:
 قانون سالمة الغذاء في لبنان. مخاطر طعام الشوارع. -الصناعات الغذائية في لبنان بين الجودة وخطر التموث.

 66حصة

 انعكاس التموث الغذائي عمى الواقع االقتصادي (التجاري والسياحي).اخترت لك ضيعتي!
كانون األول

 عولمة تجارة الغذاء :حسناتيا وسيئاتيا.**مقابمة صحفية مع طبيب حول آثار التموث الغذائي...
**مقابمة صحفية مع رئيس غرفة الزراعة حول قضية تموث الغذاء...

*االستماع إلى أغنيات تتمحور حول الريف واستخالص مزاياه.
*البحث عن شعراء وكتاب أعمنوا انحيازىم إلى المدينة وأقروا بفضميا.
 (-تطبيق منيجية ) classe inversée

-تأطير النص.

-دراسة بنية النص.

تحديد أنواع الوصف المستخدمة في النص وتعيين مؤشراتيا.-دراسة خصائص الحوار.

التمييز بين األدبية واإلبالغية.*تعبير كتابي  :كتابة مقالة موضوعية إقناعية حول ضرورة تنمية األرياف مع المحافظة عمى
مزاياىا.

(مسابقة شاعر الفيحاء بالتعاون مع الجامعة اليسوعية)

*نشاط بمناسبة يوم المغة العربية.

 73حصة

كانون الثاني

األعالم :األخطل.

*بحث حول األخطل الصغير.
*دراسة مقطع فيديو :لقاء األخطل الصغير بشارة الخوري.
*نص استماع :قضايا األدب االجتماعي.

المسمول

فيم القصيدة وتسميط الضوء عمى بعض األمراض االجتماعية.تقسيم القصيدة وتحديد أفكارىا الرئيسة.-تحميل الشخصيات.

دراسة األنماط واستنتاج وظائف الكالم.دراسة النوع األدبي وتعميمو واستنتاج خصائصو.-استخالص أسباب تماسك القصيدة.

لبنان عيد ما أرى!

()classe inversée
تحميل الواقع االجتماعي انطالقا من القصيدة.-تحديد موضوعيا والمؤشرات الدالة عميو.

استخراج الجمل اإلنشائية ،واظيار قيمة كل منيا.المقارنة بين القسم األخير وما سبقو.-دراسة الناحية الجمالية في القصيدة.

*تعبير كتابي :كتابة مقالة موضوعية حول الصحافة وشروط العمل الصحفي.

 62حصة

شباط

 67حصة
عزيز أو عش بيا مستقال
ًا
مت

(الديوان ص )591

فيم القصيدة وتقسيميا.-تحديد أفكارىا الرئيسة.

تعيين عناصر اإليقاع فييا.استخالص النوع األدبي ومزاياه.استخالص مزايا شخصية األخطل من خالليا.-نقاش وتعبير كتابي حول موضوع قيمة اإلنسان في المجتمع المعاصر.

ناي اليوى (الديوان ص )195

()classe inversée

تحديد الموضوع وكيفية االستدالل عميو.-دراسة األساليب ودالالتيا.

دراسة الغزل كفن أدبي ،وتبين خصائصو.إعداد جدول بالخصائص العامة لشعر األخطل من جية المضمون واألسموب.*مباراة في اإلمالء.
*مباراة في الضبط.

 67حصة
آذار

بحث لمتعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف.الرغيف

تحديد الشخصيات الرئيسة والثانوية ،والتعريف بيا.سرد ممخص الرواية شفويا.-دراسة البناء القصصي.

تحميل الشخصيات والنفسيات.تحميل عناصر الزمان والمكان.استخالص خصائص السرد ،واألنماط المتداخمة معو.-معرفة أىداف الرواية.

تحميل نصوص من الرغيف.*تعبير كتابي حول المواطنية.
*نقاش حول موضوع التبعية.

في النقد األدبي :المقدمة.
مسألة المفظ والمعنى.
الصورة والمضمون

*نص استماع :النقد األدبي ومناىجو.

معرفة ماىية النقد األدبي  ،وتاريخو ،وموضوعاتو.-إدراك موقف النقاد من المسألة.

دراسة بنية النص ،واستنتاج نمطو البرىاني.دراسة المقالة النقدية كفن أدبي ،ومالحظة خصائصيا.-استطالع لمرأي حول اختيار كتب المطالعة.

التجديد في أساليب التعبير الشعري

*نص استماع :أطوار الشعر العربي ،وطرح أسئمة حولو.

التجديد في أساليب التعبير الشعري
نيسان

-التمرس عمى التمخيص.

 71حصة

-دراسة الروابط ودالالتيا.

دراسة النمط التفسيري ،وتعيين مؤشراتو.مالحظة مزايا األسموب التقريري.معرفة مسوغات التجديد.معرفة وفيم سمات القصيدة الحديثة.قضايا اإلطار الموسيقي الجديد -إعداد جدول مقارنة بين القصيدة العمودية والقصيدة الحديثة.
لمقصيدة.

*نشاط :قصة أغنية.

*التعبير الكتابي :تمخيص النص مع اعتماد تقنية التمخيص.

 67حصة

أيار
أحبك أكثر.

*نص استماع :الوطن في الشعر العربي.
-فيم المضامين وتأطير القصيدة.

تحديد الموضوع والمؤشرات الدالة عميو.-دراسة الصور وقيمتيا.

اكتشاف معالم التجديد في القصيدة.تعبير كتابي :كتابة مقالة إقناعية حول االنتماء إلى التقميد أو التجديد.
األعالم :الجاحظ.
ما بين جد وىزل.

-تدوين رؤوس األقالم لمعرفة الخطوط الكبرى لسيرتو ،ومزايا شخصيتو ،ونتاجو.

استخالص الحجج التي استعان بيا الكاتب لمدفاع عن وجية نظره ،واستنتاج نمط النص.-دراسة أسموب النص ،واكتشاف تداخل اإلبالغية واإلبداعية.

حكمة الحية.
أيار

تقسيم النص وتحديد أفكاره الرئيسة.دراسة شخصية الكاتب من خالل النص.-وضع تصميم لمنص.

البيان وأحسن الكالم.

تحميل الربط بين الجانب المغوي والجانب الديني.دراسة عالقة الجممة األخيرة بالنص.استنتاج مزايا النص. 72حصص

حزيران
الشيخ والحمار.

*نشاط :كتابات إبداعية أو تأممية انطالقا من الصور.

-تأطير النص.

-تحديد معطيات السرد.

تحديد غايات الجاحظ من سرده أخبار البخالء والمقتصدين.-إعداد ألعاب ذات غاية ثقافية مرتبطة بالمادة.

-مراجعات.

مالحظات - :حددنا المباريات التي نشارك فييا عادة ،ولكن ال نستطيع أن نؤكد حصوليا سنويا.
 عمى امتداد العام الدراسي يستمر العرض الشفيي القصير من خالل وقفة صباحية ثقافية. -عمى امتداد العام الدراسي ستفعل تمرينات لتوسيع معجم الطالب والسعي لحسن توظيف ىذا المعجم.

