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ثاًىٌح راهثاخ القلثٍي األقدسٍي – طراتلس
البريد اإللكترونيtripoli@sscc.edu.lb :
الموقع اإللكترونيwww.tripoli.sscc.edu.lb :
تطبيق الموبايل SSCCTripoli :

العام الدراسً :

1010-1029

تطاقح الثرهجح السٌىٌّح
المادة

:

اللغح العرتٍح.

الصف

:

العلىم العاهح وعلىم الحٍاج

المدرس/ة :
ّ
الشهر
أٌلىل

هرٌاًا حٍدر.
األهداف والوعارف

الوىضىع  /الوحىر  /الوجال

الودّج
 3حصص

هي أسالٍة التعثٍر الٌثري :الوقالح.
تقييم تشخيصي يتناول مكتسبات سابقة حول تعريف المقالة وأنواعيا.....-خصائص المقالة الموضوعية والمقالة الذاتية (مقارنة).

تشرٌي األول

استخالص دالالت الحواشي.-شرح دالالت بعض التعابير.

هل لإلنترنت تأثير عمى السموكيات -معرفة تحديد األقسام واألفكار الرئيسة.
البشرية؟

معرفة النمط وتعيين مؤشراتو.دراسة النوع األدبي.-الضبط المعمل.

تعبير كتابي :شرح قول ،واستخدام النمط التفسيري.
-المقالة الموضوعية كبحث مصغر.

الظاهرة العنفية :إشكاليات وحمول.

معرفة تحديد اإلشكالية-.تعيين وجيات النظر في أسباب العنف.استخراج البراىين واألدلة الداحضة ليذه األسباب.-تعيين فرضية الكاتب ،واألدلة التي اعتمدىا لتثبيت موقفو واإلقناع بو.

 9حصص

الودرس/ج
تىقٍع
ّ

تشرٌي الثاًً

الظاهرة العنفية :إشكاليات وحمول.

-استخالص التصميم النقدي ،والنمط البرىاني.

 7حصص

دراسة الروابط المنطقية.دراسة النوع األدبي /بالتفصيل.-تمرين في الضبط.

التمرس عمى التمخيص.بحث حول العنف االقتصادي (البنك الدولي).

الثقافة والثورات العربية.

دراسة حواشي النص واستخالص دالالتيا.-صياغة اإلشكالية.

-تحديد األفكار الرئيسة لمنص.

كاًىى األول

تعريف النوع األدبي ،وتعيين سماتو البارزة.دراسة النمط.تعبير كتابي :معالجة موضوع حول دور الثقافة في تحقيق الثورة الحقيقية.-التمرس عمى التمخيص.

بحث حول الثقافة االستهالكية والعولمة.
األصالح والوعاصرج

تحديد اإلشكالية والفرضية.-تحديد البراىين الدحضية.

 5حصص

-وضع التصميم النقدي.

كاًىى الثاًً

التمرس عمى التمخيص.اإلنسان واستشراف المستقبل.
الثحث العلوً العرتً تٍي الىاقع
والورتجى.

 7حصص

بحث حول إمكانية استشراف المستقبل.
*نص استماع :األدب واالستشراف.....
-دراسة حواشي النص.

استخالص المسألة المطروحة في النص.تعيين الكممة – المفتاح ،وتعميل ذلك-تفسير دالالت الروابط المنطقية.

دراسة نمط النص وتعيين مؤشراتو ،واستنتاج وظيفة الكالم.تحميل دور االستفيام في خاتمة النص.سمات األدبية في النص.تعبير كتابي :مجاالت التطور وأىميتيا(.النموذج الثالث)تساؤالخ هستقثلٍح.
شثاط

توثيق النص ،واستخالص دالالت الحواشي.-تعيين موضوع الكالم وكيفية االستدالل عميو.

تسويغ انتماء النص إلى محور "اإلنسان واستشراف المستقبل".تحديد أقسام النص وأفكارىا الرئيسة ،وتسويغ ذلك.-تشخيص األوضاع واقتراح سبل العالج.

-تحديد النوع األدبي ،تعريفو ،وتعيين سماتو.

 7حصص

استخالص وظيفة الكالم وتعيين مؤشراتيا.تحديد أسباب تماسك النص.بحث حول العولمة وآثارها.
-المقارنة بين األدب والعمم.

شثاط

وضع التصميم التقابمي المقارن لمنص.األدب والعلن

آذار

*نص استماع :األدب وتحديات العمم ...أو وثائقي حول العالقة بين العمم واألدب
-دراسة الحقل المعجمي ووظيفتو.

تعيين النمط واستخالص وظيفة الكالم وتسويغيا.النجوم.
أًا والٌجن.

 8حصص

مزايا النص العممي- .دراسة الروابط المنطقية.-تعيين النمط ومؤشراتو.

استخالص وظائف الكالم ومؤشراتيا(.الوظيفة الجمالية ،والوظيفة االنفعالية التعبيرية).استخراج صور بيانية ودراسة قيمتيا.
-مزايا النص األدبي.

تعبير كتابي :تغيير الثورة العممية نظرة اإلنسان إلى نفسو والى الوجود واخفاقيا في تحقيق

ًٍساى
التقرٌر

سعادتو.

تعريف التقرير ،منيجيتو وغايتو.-كتابة تقرير استنادا إلى بيانات محددة.

هراجعح عاهح

 5حصص

