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 التوقيع عدد الحصص   واألهداف  المعارف المجال /المحور / الموضوع الشهر 

 أيلول 
 ألدب: ماهّيته وعناصره:ا

 مدخل إلى المحور -      
 األدب وعناصر-      

. 
 اإلحاطة بالمعلومات األساسّية حول األدب.-
 تقسيم الّنّص. -
 ودراسة البنى المتنّوعة. فهم الّنّص -
 تحديد نوع الّنّص األدبّي وتعليله. -
 الكتابة، والمؤشرات الدالة عليه.تحديد نوع -
 

 حصص  5

 

 تشرين األّول 

 
الّتقاليد       عن  الّتعبير  في  األدب 

 واألخالق 
 مدخل إلى المحور   - 
 
 فضائل الفروسّية وعيوبها  -
  

 
 
 معرفة طبيعة الحياة الجاهلّية. -
 تحديد داللة بعض األلفاظ والمصطلحات. -
 
 القيم الجاهلّية. فهم الّنّص واّلتعّرف الى أبرز  -
 تحديد موضوع الّنّص وكيفّية االستدالل عليه. -
 استخراج الّروابط البارزة وتحديد دالالتها. -
 تحديد نوع الكتابة وخصائصها. -

 حصة 19
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 تحديد عناصر األدب. -
 تحديد أسباب تماسك الّنّص. -
 دراسة الّنمط التفسيرّي والّنوع األدبّي. -
 المعرفّية ومؤّشراتها. ة بالغيّ تحديد وظيفة الكالم اإل-
 تمييز عناصر األسلوب وعناصر المضمون. -
 تعليل نوع الّنّص األدبّي. -
 مناقشة فيلم يتعّلق بالقيم. -
 
 تمرين ضبط. -
شرح تقنّية الّتلخيص تّم الّتطبيق على نّص "األدب وعناصره" )بعد قراءة الّنّص  -

 وتحديد أفكاره الّرئيسة(. 
 

 الثانيتشرين 

 
 
 
 أثني علّي. -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 _كتابة مقالة متعّلقة بالقيم. 

 تمرين ضبط.-
 
 فهم القصيدة واستخراج القيم الجاهلّية..-
 . ة(يعازياإل-الّيةمالج-الّتعّرف إلى وظائف الكالم )االنفعالّية الّتعبيرّية-
 استنتاج خصائص القصيدة الجاهلّية عمومَا.-
 
 طالقًا من تأّمل صورة.انكتابة فقرة -
 تحديد األولوّيات. مناقشة فيلم يتعلق ب-
 تذكير بالخبر واإلنشاء. -
 تذكير بالّصور والمحّسنات. -
 )البسيط والوافر(.  تذكير بأساس الكتابة العروضّية وبالبحرين المشروحين سابًقا-
 . تطبيق على البسيط والوافر-
 شرح مواقع اإلسناد.-
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 كانون األّول

 األدب في الّتعبير عن القيم الّروحّية
 
 مدخل إلى المحور.  -  
 
 
 رسالة إلى أبي موسى األشعري. -  
 
 
 
 
 
 
  
  
    

 
 لمحة عن الواقع اإلسالمّي وأبرز قيمه. -
 
 
 
 فهم الّنّص والتعّرف إلى أبرز القيم اإلنسانّية.  -
 المستخدمة ودالالتها.دراسة األساليب النحوّية -
 دراسة الّرسالة كنوع أدبّي وتحديد خصائصها.  -
 معرفة أنواع الّرسائل وأصول كتابتها.  -
 تحديد أقسام هذه الرسالة وأفكارها الرئيسة. -
 الّنّص. النمط اإليعازي فيدراسة   -
 تحديد وظيفة الكالم. -
 دراسة شخصّية الكاتب.-
 .  كتابة رسالة إخوانّية -
 
 شرح البحر الكامل. -
 تدوين رؤوس األقالم بعد نّص مسموع )طريقنا إلى الحّرّية(-
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