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تطالح الثرهجح السٌىٌّح
المادة

:

اللغح العرتٍح.

الصف

:

الرصاد واجرواع.

المدرس/ة :
ّ
الشهر
أٌلىل

فٍىلٍد الخىًذ هاشن
الوىضىع  /الوحىر  /الوجال
هي أسالٍة الرعثٍر الٌثري :الومالح.

الوعارف واألهذاف
-مراجعة مكتسبات سابقة حول تعريف المقالة وأنواعيا.

الوذّج
 5حصص

خصائص المقالة الموضوعية والمقالة الذاتية (مقارنة).يجابا.
سمبا وا ً
-بحث حول اإلنترنت وأثره عمى اإلنسان والمجتمع ً

هل لإلنترنت تأثير عمى السموكيات -استخالص دالالت الحواشي.

البشرية؟

-شرح دالالت بعض التعابير.

-معرفة تحديد األقسام واألفكار الرئيسة.

ذشرٌي األول

معرفة النمط وتعيين مؤشراتو.دراسة النوع األدبي.الضبط المعمل.تعبير كتابي :شرح قول يتعمق بدور االنترنت في حياة االنسان المعاصر.
سمة الفاكهة

ذشرٌي األول

الظاهرة العنفية :إشكاليات وحمول.

بحث حول األسس اإليمانية في الديانة الهندوسية.بحث حول سيرة طاغور.-معرفة تحديد اإلشكالية.

 41حصة

الوذرسح
ذىلٍع
ّ

تعيين وجيات النظر في أسباب العنف.-استخراج البراىين واألدلة الداحضة ليذه األسباب.

ذشرٌي الثاًً

الظاهرة العنفية :إشكاليات وحمول.

تعيين فرضية الكاتب ،واألدلة التي اعتمدىا لتثبيت موقفو واإلقناع بو.استخالص التصميم النقدي ،والنمط البرىاني.-دراسة الروابط المنطقية.

دراسة النوع األدبي /بالتفصيل.-التمرس عمى التمخيص.

بحث حول العنف االقتصادي (البنك الدولي).

-تعبير كتابي  :شرح قول متعّمق بمعاناة المجتمعات إثر انتشار المرض والعنف.

سمة الفاكهة

-تعريف بيذا الديوان الشعري ،وبالموضوعات التي تضمنيا.

الثقافة والثورات العربية.

-دراسة حواشي النص واستخالص دالالتيا.

-تحميل المقطوعتين األولى والثانية.

صياغة اإلشكالية.-تحديد األفكار الرئيسة لمنص.

تحميل ومناقشة بعض أفكار النص.تعريف النوع األدبي ،وتعيين سماتو البارزة.-دراسة النمط.

دراسة دالالت الروابط المنطقية.كاًىى األول

الثقافة والثورات العربية.

-تعبير كتابي :معالجة موضوع حول دور الثقافة في تحقيق الثورة الحقيقية.

 44حصة

التمرس عمى التمخيص.التمرس عمى الضبط.بحث حول الثقافة االستهالكية (بين المفهوم المتطرف والمفهوم المعتدل الواعي).
سمة الفاكهة

تحميل أربع مقطوعات تأممية.

األدب الرأهلً :الومذهح.

-ماىية األدب التأممي.

ضجعح الوىخ رلذج

-دراسة حواشي النص.

 9حصص

-الفرق بين الخاطرة والحكمة والفكرة الفمسفية.

تحديد موضوع الكالم وكيفية االستدالل عميو.معرفة قيمة الثنائيات الضدية.دراسة النوع األدبي ،وتعيين سماتو.دراسة وظائف الكالم وتعيين مؤشراتيا.-معالجة موضوع حول مفهوم الحرية.

كاًىى الثاًً

السطىح واألعواق

فيم المضامين من خالل ترسيمة.-استخالص إشكالية الموضوع وفرضية الكاتب.

تحديد األقسام الكبرى لمنص ،واستخراج الفكرة البارزة من كل قسم.دراسة وظائف الثنائيات الضدية..-دراسة التوازي التطابقي مضمونا وأسموبا.

دراسة قيمة الجمل االسمية والمضارع في النص.معرفة نمط النص ومؤشراتو ،واستخالص وظيفة الكالم.-دراسة النوع األدبي وتعميمو.

معرفة سمات األدبية في نص يعالج فكرة فمسفية.-التمرس عمى الضبط.

41حصة

سلح الفاكهح
-تحميل مقطوعات من الديوان.

األدب ولضاٌا الوجروع الوعاصر

بحث حول التطرف في الواقع المعاصر.
-التمرس عمى التمخيص.

-التمرس عمى الضبط.

شثاط
إلى شثاب تالدي

دراسة الحقول المعجمية وقيمتيا.-شرح المعاني التضمينية.

معرفة مؤشرات النمط البرىاني في النص.-تسويغ انتماء النص إلى محور األدب وقضايا المجتمع المعاصر.

8حصص

التمرس عمى الضبط.-تعبير كتابي :معالجة موضوع حول قضية الفقر وآثاره.

-التمرس عمى التمخيص.

آرار

سلح الفاكهح

-تحميل مقطوعات من الديوان.

حة وجلجلح

توثيق القصيدة ،ثم استخالص دالالت الحواشي.-تأطير القصيدة.

-موضوع الكالم وكيفية االستدالل عميو.

دراسة الحالة النفسية لمشاعر وتعميل ذلك.آرار

دراسة الجمل اإلنشائية ودالالتيا.-دراسة األنماط المتداخمة في القصيدة مع مؤشراتيا.

 43حصة

دراسة الوظيفتين االنفعالية التعبيرية ،والجمالية(دراسة أدبية النص).مالحظة:سيتم التوقف عند قيمة الصور البيانية.
بحث حول مكانة اإلنسان في دائرة التحوالت اإلنسانية الكبرى.
لٍوح اإلًساى فً الوجروع العاصر

-مناقشة نظرة الناس إلى جيل اليوم .

الحك فً الثمافح

معرفة عناصر الثقافة.

دراسة أسباب تماسك النص.التمرس عمى التمخيص.-التمرس عمى الضبط.

لثٌاى الحرٌح

معرفة مفيوم الحرية وشروطيا.-تحديد الفرضية.

اكتشاف تعاضد النمطين البرىاني والتفسيري.معرفة مؤشرات الذاتية في النص.ًٍساى
سلح الفاكهح

تحميل مقطوعات من الديوان.-التمرس عمى الضبط.

التمرس عمى التمخيص.تعريف التقرير ،منيجيتو وغايتو.الرمرٌر.

كتابة تقرير استنادا إلى بيانات محددة.-منيجية الرسالة اإلدارية.

الرسالح اإلدارٌح

-كتابة رسائل إدارية.

9حصص

