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ثاوىيت راهباث القلبيه األقدصيه – طرابلش
البريد اإللكترونيtripoli@sscc.edu.lb :
الموقع اإللكترونيwww.tripoli.sscc.edu.lb :
تطبيق الموبايل SSCCTripoli :

العام الدراصي :

1010-1029

بطاقت البرمجت الضىىيّت
المادة

:

اللغت العربيت

الصف

:

الثاوىي الثاوي/علىم

المدرس/ة :
ّ
الشهر
أيلىل

مرياوا حيدر
األهداف والمعارف واألوشطت

المىضىع  /المحىر  /المجال

المدّة

تقييم تشخيصي.اإلنسان والحب :مقدمة المحور.
ماذا أقول لو؟

تعريف الحب ،وتعيين دالالتو وأنواعو.تقسيم المقدمة وتحديد أفكارىا الرئيسة.*نص استماع :الغزل في الشعر العربي.

 4حصص

المدرس/ة
تىقيع
ّ

*بحث يتناول سيرة نزار قباني وأبرز األحداث المؤثرة فييا.
*بحث :نزار قباني والمرأة أو شعراء الغزل في عصري النيضة والحداثة.
-فيم مضمون القصيدة.

تشريه األول

ماذا أقول لو؟

تشريه الثاوي

لمممت ذكرى لقاء األمس باليدب- .شرح القصيدة.
-تحديد المتكمم فييا ،وتعيين المؤشرات الدالة عميو.

-دراسة دالالت الحواشي.

 9حصص

-تأطير القصيدة.

دراسة دالالت االستفيام.تحميل الواقع النفسي لممرأة العاشقة.-دراسة النوع األدبي.

استخراج الصور البيانية ،وتعيين أنواعيا ،ودراسة قيمتيا في القصيدة.*نقاش وتعبير كتابي :الطالق :أسبابو ،آثاره عمى العائمة ،والسبل اآليمة إلى الحد منو.
*االستماع إلى منصور الرحباني يمقي القصيدة.

دراسة دالالت األساليب اإلنشائية.-خصائص القصيدة.

إعداد جدول مقارنة بين القصيدتين.

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

بأقالميم -وزارة التربية).
*نشاط خاص بالموضوع المحوري:
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.

 7حصص

 انعكاس التموث الغذائي عمى الواقع االقتصادي (التجاري والسياحي). عولمة تجارة الغذاء :حسناتيا وسيئاتيا.*مقابمة صحفية مع طبيب حول آثار التموث الغذائي.
**مقابمة صحفية مع رئيس غرفة الزراعة حول قضية تموث الغذاء ،ودعم المزراعين...
**مقابمة صحفية مع رئيس غرفة الصناعة حول واقع الصناعات الغذائية والصعوبات التي

كاوىن األول

تواجييا.

(مسابقة في إنجاز آثار إبداعية انطالقا من مناسبة محددة -المركز

التربوي)...
اإلنسان والفن:مقدمة المحور

معرفة مفيوم الفن وتطور وظيفتو.*بحث حول تاريخ الفن.
*نص استماع :الفن إبداع إنساني ،واإلجابة عن األسئمة المطروحة حولو.
-استخالص دالالت الحواشي.

شاعرة الصىث

فيم المضمون.تحديد الموضوع والمؤشرات الدالة عميو.-دراسة دالالت الروابط المنطقية.

تمييز األنماط المستخدمة في النص مع مؤشراتيا.استخراج الصور ،وتمييز أنواعيا ودراسة قيمتيا.-استخالص وظائف الكالم ومؤشراتيا.

(مسابقة شاعر الفيحاء بالتعاون مع الجامعة اليسوعية)
*نشاط بمناسبة يوم المغة العربية.

 6حصص

شاعرة الصوت

تعيين النوع األدبي وتعميمو.-تحديد عناصر اإليقاع.

اكتشاف مؤشرات الذاتية من خالل النص.كاوىن الثاوي

*مشاىدة وثائقي متعمق بمعايير الفن ،واستخالص أبرز أفكاره.

 6حصص

اإلنسان والعمم

*بحث حول أنواع المعرفة.
*بحث حول المنيجية العممية.
*نقاش وتعبير كتابي :أإلى الطمأنينة يدفع العمم اليوم ،أم إلى القمق؟

شباط
الوضع االجتماعي لمعمم المعاصر

شرح دالالت الحواشي.-فيم المضامين.

استخالص العالقة بين العنوان والنص.تقسيم النص وتعيين أفكاره الرئيسة. شرح دالالت الروابط المنطقية.تعيين نمط النص بناء عمى معايير واضحة.معرفة أسباب تماسك النص.-التمرس عمى التمخيص.

 7حصص

*نص استماع :دفاعا عن العمم...
مباراة في اإلمالء.-مباراة في الضبط.

آذار

التطور المستمر

*بحث حول سيرة األب يوحنا قمير وانجازاتو.
*مشاىدة مقتطف حول التطور المستمر.
درسة بناء النص.
 -ا

-إيضاح ترجح النص بين اإلبالغية واألدبية.

 6حصص

استخالص أبرز خصائص ىذه المقالة.*تعبير كتابي :شرح قول حول مساىمة اآلخذين بالمنيج العممي في تقدم العموم وافادة
اإلنسانية.
التفاعل الثقافي بين الشعوب
آذار

ويضان

*ممخص حول مفيوم التفاعل وشروطو.
-تمخيص مقدمة المحور.

الهىيت الثقافيت بيه العىلمت *نقاش وتعبير كتابي ":الشرق شرق والغرب غرب ولن يمتقيا ".أبد رأيا معمال في القضية.
والعالميت
فيم المضمون.الهىيت الثقافيت بيه العىلمت -تعريف مجموعة من المصطمحات.
والعالميت.
-تحديد القضية التي يعالجيا النص.

تحديد مواضع التفسير وتعميل ذلك.شرح وتوضيح استراتيجية الكاتب لإلقناع.إقامة جدول مقارنة بين العولمة والعالمية.-ألعاب تربوية

 5حصص

أيار

ثالث ظىاهر للتفاعل الحضاري.

حزيران

مراجعة عامة.

-تحديد فكرة النص العامة وكيفية االستدالل عمييا.

-معرفة دالالت الروابط.

 7حصص

-وضع تصميم لمنص.

-تعيين وظيفة الكالم ومؤشراتيا.

استخالص خصائص النص مضمونا وأسموبا.تمخيص قسم من النص.*نقاش وتعبير كتابي :التأثر بالثقافة األميركية :أسبابو ،ونتائجو ،وتقويم ىذه النتائج.
*نص استماع :الشاعر والعولمة.
التمرس عمى مالحظة بنى النمط البرىاني ،وعمى التمييز بين األنماط كافة.
التمرس عمى الضبط.
ألعاب تربوية ىادفة.

 4حصص

