
 

  

                  

 
                                                                                                                                                                   

 2223 - 2222: العاـ الدراسي
 ية لمّدروسفصمالبرمجة ال

 :  المغة العربيةالماّدة
 : الثّامف األساسيّ الصؼّ 
  السي غنطوس –أنطوانيت حنا  ة/المدّرس

 المعارؼ واألىداؼ الموضوع /المحور / المجاؿ الّشير

 أيموؿ
 مراجعة عاّمة            حصص( 8)

  .مراجعة األفعاؿ اإلجرائّية
 المعرب والمبنّي في األفعاؿ.مراجعة 

 الّضمائر المنفصمة والمّتصمة ومحّميا مف اإلعراب.

 1ت
 حّصة( 21)

    ة: في رحاب الّسرد:قراء
      22ص  ةالّطمقة المنقذ -
  31الّناس مع الواقؼ ص  -

 )قراءة موّجية(
 الّتعبير الكتابي:

 كتابة نص سردي
  
 
 

 قواعد:
 صياغة المضارع. -
 صياغة األمر.  -

 القراءة البميغة/ مراعاة مخارج الحروؼ/ قيمة استخداـ الجمؿ الفعمّية واألفعاؿ الماضية في الّنمط الّسردّي.
 معرفة طرؽ الّتعامؿ مع مشكمة خطيرة/ اإلحساس بالمسؤولّية أماـ الخطر.

 إستخراج العبرة مف المثؿ الخرافّي.
 نشاط: االستماع إلى مثؿ خرافّي.

 . 22/ المثؿ الخرافّي، دفتر الّنشاطات ص  26بنية القّصة )المسرى القصصّي(/ مؤّشرات الّنمط الّسردّي ص 
 نشاط: مؿء الفراغ. / 21كتابة مثؿ خرافّي، دفتر الّنشاطات ص 

 : بحث تاريخّي حوؿ نشأة القيـ اإلنسانّية.المحوريّ  موضوعالطرح العمؿ المتعّمؽ ب
 . أقواؿ وخواطر متعّمقة بالقيـإحضار طمب نشاط: 

 كتابة كممات ألغنيات متعّمقة بالقيـ.             
 .ة/ حركة حرؼ المضارع صياغة المضارع/ عالمات رفعو
 صياغة األمر/ حركة ىمزة األمر.
 كتابة اليمزة بأشكاليا المختمفة.
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  إمالء:
 كتابة اليمزة.

 نشاط: االستماع إلى قّصة: وجع األسناف )زاد الّطالب(

 
 
 
 

 2ت     
 حّصة( 22)

 
 
 
 
 

 
 
 1ؾ
 حّصة( 16)

 القيـ الوطنّية: قراءة:
  62تحّية إلى الجيش ص  -

 

    24ألؼ تحّية وسالـ ص  -
 الّتعبير الكتابّي:
 كتابة نص ذاتي

 : قواعد 
 الّضمير.   -
 نصب المضارع.  -

  إمالء :
 كتابة  األلؼ. -
 كتابة  الّتاء.        -

 
 

 طبائع ونفسّيات: قراءة: 
  94الّسجيف ص  -

 

 )قصيدة( 114إبتسـ ص  -
 

 الّتعبير الكتابّي:
 كتابة نص وصفي.

   
 قواعد: 

 جـز المضارع.   -
 إمالء: 

 األلؼ الفارقة ػ نوف الّتوكيد ػ نوف الّنسوة.

 الّتعّرؼ عمى معاني الفخر واالعتزاز والّتغّني باألمجاد الواردة في قصيدة وطنّية.
 الّتعّرؼ عمى أسموب الّتغّني بفضائؿ الجندّية ومناقبّيتيا ومدى ارتباطيا بالقيـ الوطنّية.

 24.تطبيقّي،  دفتر الّنشاطات ص  نّص 
 

 . 33وصفّي وجدانّي عف الوطف، دفتر الّنشاطات ص كتابة نّص 
 .القيـ الوطنّيةنشاط: إحضار نصوص متعّمقة ب

 
 

 الّضمير المنفصؿ والمّتصؿ/ محّؿ الّضمير مف اإلعراب. 
عرابو.  أحرؼ الّنصب/ عالمات نصب المضارع وا 

  
 

 كتابة األلؼ الّطويمة والمقصورة في آخر الفعؿ واالسـ.
 الّطويمة في آخر الفعؿ واالسـ/ كتابة الّتاء المربوطة في آخر االسـ.كتابة الّتاء 
 تمريف ضبط

 

 إكتشاؼ الخصائص والمؤّشرات في وصؼ الحاالت الّنفسّية.
 تعّرؼ الحاالت الّنفسّية لمموصوؼ مف خالؿ كالمو وتصّرفاتو.

 حسف اإللقاء المعّبر. )عبرة(
 قيمة الّصفات والّنعوت/ الّتكرار.

 

 . 99الّطبائع والّنفسّيات ص وصؼ 
 69_ 62كتابة موضوع وصفّي )حالة اإلنساف الّنفسّية(، دفتر الّنشاطات ص 

 نشاط استماع إلى نّص وصفّي.
 نشاط: مؿء الفراغ.

/ أدوات الّشرط/ دخوؿ فاء الجزاء عمى جواب الّشرط/ عالمات جـز المضارع/ إعرابو.  أحرؼ الجـز
 الّتوكيد/ موضع كتابة األلؼ الفارقة.الفرؽ بيف نوف الّنسوة ونوف 

 .تمريف ضبط



 

 
   

                 
     

                2222 - 2223 : العاـ الدراسي
 البرمجة السنوية لمّدروس )تابع(

 :  المغة العربيةالماّدة
 األساسيّ : الثّامف الصؼّ 
  السي غنطوس –أنطوانيت حنا  ة/المدّرس

 المعارؼ واألىداؼ الموضوع /المحور / المجاؿ الّشير
 2ؾ 

 حّصة( 12)
 تصحيح عمؿ عطمة عيد الميالد.

 صور مف المجتمع: قراءة:
 122األرممة وابنيا ص 

 

 دفاًعا عف البيئة: قراءة:
 148الّطبيعة مدرسة دائمة ص. 

 المفعوؿ بو.  قواعد:
 

 الّتعبير الكتابّي: 
 كتابة نص وصفي

 

 الّتعّرؼ إلى صور مختمفة في المجتمع.
 كيفّية الّتعاطي مع الّناس بطبائعيـ ونفسّياتيـ المختمفة.

 قيمة األمر والّنيي/ قيمة أداة الّربط.
 

 كتشاؼ مدى تأثير عناصر الّطبيعة في حياة اإلنساف.
 العمراف. إكتشاؼ خصائص الوصؼ الموضوعّي في وصؼ معالـ

 الّتعريؼ بالحقؿ المعجمّي ووظيفتو.
 الّتقديـ عمى الفعؿ والفاعؿ / الّتقديـ عمى الفاعؿ.

 الّتعّرؼ إلى األفعاؿ المتعّدية / عالمات نصب المفعوؿ بو.
  75خصائص النمط الوصفّي: وصؼ الطبيعة الجامدة) االموضوعي _ اإليحائّي ( ص 

 . 51_   49ص كتابة موضوع وصفّي، دفتر الّنشاطات 
 شباط

 حّصة( 15)
 

 الّطبيعة مدرسة دائمة)تابع(قراءة: 
 )قصيدة(. 192المعّمـ ص 

 

  قواعد:
 المصدر.

 المصدر المؤّوؿ.

 قصيدة.تحّسس اإليحاء الذي يوّلده اإليقاع الّداخمّي في 
 اإللقاء المعّبر.

 

 تعريؼ المصدر/ صياغتو وعممو.
 معرفة األحرؼ المصدرّية/ محّؿ المصدر المؤّوؿ مف اإلعراب.
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  الّتعبير الكتابّي:
 المقالة / الّنمط االيعازّي.

 :  إمالء
 قمب الّتاء طاء في وزف إفتعؿ.

 

 . 135بنية المقالة وخصائصيا ص 
 . 127الّنمط اإليعازّي ص 

 . 85كتابة مقالة إيعازّية )حوؿ الّطمع والجشع(، دفتر الّنشاطات ص 
 

 إفتعؿ.قمب الّتاء إلى طاء في وزف 
 تمريف ضبط

 آذار
 حّصة( 18)
 

 ػقراءة: 
  222مينة المحاماة ص. 

 
 
 

 الّتعبير الكتابّي:
 كتابة مقالة تفسيرّية.

 قواعد: 
 اسـ الفاعؿ.               

 اسـ المفعوؿ.
 إمالء:

 قراءة فاىمة.
 الّتعّرؼ عمى موجبات وأخالقّيات مينة المحاماة.

 الّناجح.الّتعّرؼ عمى خصائص المحامي 
 ضرورة الّتبّصر الجّيد قبؿ اختيار مينة المستقبؿ.

 الخاتمة( –العرض  –الّتعّرؼ عمى بنية المقالة )اإلشكالّية 
 

 . 224بنية النمط الّتفسيرّي ومؤّشراتو ص 
 . 133كتابة مقالة وفؽ الّنمط الّتفسيرّي )األسباب التي شّجعتؾ عمى اختيار المينة(، دفتر الّنشاطات ص 

 / صياغتو/ عممو.الفاعؿتعريؼ اسـ 
 تعريؼ اسـ المفعوؿ/ صياغتو/ عممو.

 

 كتابة نّص إمالئّي: ضبط + تعميؿ.

 نيساف
 حّصة( 13)

 قراءة: 
  233الحياة العائمّية ص

 
 بطاقة عمؿ خالؿ عطمة عيد الفصح.

 الّتعبير الكتابّي:
 كتابة مقالة برىانية.

 تكممة تماريف اسـ المفعوؿ. قواعد:

 القراءة الفاىمة.
 إدراؾ أّف العائمة ىي نواة المجتمع وأّوؿ بيئة يتفاعؿ معيا الّطفؿ ويتأّثر بيا.

 اعتبار العائمة مصدر ارتياح وفرح وعامؿ انفتاح أـ منع والتزاـ وقيود.
 اإلشكالّية. –تحديد موضوع الّنّص 

 البرىانّية.قيمة استخداـ الّرابط المنطقّي / تبياف أقساـ المقالة 
 
 

 . 239منيجّية الّنمط البرىانّي ص 
 . 152كتابة مقالة برىانّية )اإلشكالّية: المدرسة منع وقيود وتحّكـ بالحّرّية(، دفتر الّنشاطات ص 



 

 أّيار
 حّصة( 17) 

  قراءة:
 . 246الّتحّرر مف سمطة الوالديف ص 

 دفاًعا عف البيئة: قراءة:
 158رسالة احتجاج ص. 

 الّتعبيرالكتابّي:
 كتابة رسالة.

 
 
 
 
 
 

 : قواعد
 أفعؿ الّتفضيؿ.
 المبتدأ والخبر.

 
 القراءة الفاىمة والبميغة مع مراعاة مخارج الحروؼ وعالمات الّترقيـ.

 إكتشاؼ أّف المراىقة ىي مرحمة بناء شخصّية المراىؽ التي ستستمّر في الّرجولة.
 الحّرّية. إقناع الوالديف بتوؽ ابنيما المراىؽ إلى

 إدراؾ أّف المراىقة ىي فترة تدريب وانتقاؿ المسؤولّية مف الوالديف إلى المراىؽ بشكؿ تعاونّي متدّرج.
 

 القراءة البميغة والفاىمة / الّتعّرؼ إلى الّرسالة الّرسمّية.
 تعّرض الحيواف إلى االعتداء العشوائّي مف قبؿ اإلنساف المتسّمط المؤذي.

 الّصيد لميو وتمبية الّرغبات والّصيد في سبيؿ القوت والحياة.الّتمييز بيف 
 إدراؾ دور المنطؽ والحّجة في اإلقناع. 

 

 .162أقساـ الّرسالة وخصائصيا ص 
 . 127مشكمة بيئّية(، دفتر الّنشاطات ص ) كتابة رسالة رسمّية 

 
 تعريؼ أفعؿ الّتفضيؿ/ صياغتو.

 خير / الّنواسخ وعمميا.أنواع المبتدأ والخبر / الّتقديـ والّتأ

 حزيراف
 حصص( 9)

 قراءة:
 نّص رديؼ: رسالة إلى ولدي.

 
 الّتعبير الكتابّي: 

 كتابة رسالة شخصّية.
 قواعد: 

 الممنوع مف الّصرؼ.

 القراءة الفاىمة.
 تحديد نوع الّنّص وموضوعو.

 تمييز نوع الّرسالة الّشخصّية )الوصؼ( / الّتعّرؼ إلى أقساـ الّرسالة.
 

 كتابة رسالة شخصّية مع مراعاة أقساـ الّرسالة. 
 

عرابيا.  تعريؼ الممنوع مف الّصرؼ/ األسماء االممنوعة مف الّصرؼ وا 
 
 


