
 

 
    

 0200 -0202: لدراسيا العام

 
 ية لمّدروسفصمالبرمجة ال

 :  المغة العربيةالماّدة
 : التاسع األساسيّ الصفّ 
  السي غنطوس –فيوليت الخوند   : ة/المدّرس

 المعارف واألىداف الموضوع /المحور / المجال الشير

 أيمول 
 مراجعة عاّمة     حصص( 9)

عرابيا  + عالمات إعراب االسم.  ـ تمييز أنواع األفعال وا 
 ـ تمييز اسمي الفاعل والمفعول ومعرفة عمميما.

 ـ معرفة محّل الّضمائر من اإلعراب.
 األدبّية.تحديد األنواع  -. مقدّمة محور الوصف: 
 مضمون المقّدمة. -                         

 1ت   
 حّصة( 01)

 الوصف: قراءة وتحميل:
 الخريف -
      من جماالت لبنان -
 
 
 
 
   
    
    

 توثيق الّنّص.القراءة الّسريعة والبميغة المعّبرة /  -
 اإلجابة عن أسئمة تحيط بالّنّص فيًما وتحمياًل. -
 إدراك مدى تأثير الّطبيعة عمى اإلنسان، واستخراج الِعبر. -
 وصف القرية وصفًا إيحائّيًا. - / تقسيم الّنّص وتحديد األفكار الّرئيسة -
 لمحّسنات البديعّية وتبّين دورىا.دراسة الّصور البيانّية وا -
 تحديد مؤّشرات الّنمط الوصفي. -
 كتابة نّص وصفّي )مشيد من مشاىد الّطفولة المشّردة(. -
 وصف بيت متيّدم ) عرض الموضوع في الّصّف( -
 نشاط يومّي )الوصف( -
 نشاط: نص استماع -
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 : قواعد
 أسموب الّشرط. -
 أسموب الّتعّجب -
 

 بالغة وعروض:
 لكتابة العروضّيةا -

       

 تمييز أدوات الّشرط، أنواعيا. -
 تحديد قيمة أسموب الّشرط. -

 

 الّتمييز بين صيغ الّتعّجب. -
 إدراك قيمة أسموب الّتعّجب. -

 
 

 فيم المصطمحات المتعّمقة بعمم العروض. -
 إتقان شروط الكتابة العروضّية. -

 

 إمالء: الّتذكير بكتابة اليمزة + تطبيق.
 
 

 
 0ت

 حّصة( 02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قراءة وتحميل:
 )تتّمة( من جماالت لبنان -

 )قراءة موّجية(    
 

 القّصة والّنمط الّسردّي:
 مثل األرنب واألسد -
 

 

 
 قواعد:
 إعراب الجمل -

 

 أسموب الّنداء -
 
 

 بالغة وعروض:
 البحر البسيط -
 الخبر واإلنشاء -

 
 

 القراءة البميغة المعّبرة عن الحاالت الّنفسّية. -
 اإلجابة عن أسئمة تحيط بالّنّص فيًما وتحمياًل. -
 الّتعاون والّذكاء لمخروج من األزمات.إدراك أىمّية  -

 

 تحديد عناصر الّسرد القصصّي وبنيتو. -
 معرفة وظائف الفعل المضارع والجمل القصيرة. -
 تحديد مؤّشرات الّنمط الّسردّي. -
 تحديد قيمة الوصف المتداخل في الّسرد. -تحديد قيمة الحوار المتداخل في الّسرد /  -
 تأليف مثل خرافّي. -كتابة قّصة قصيرة /  -
 نشاط: االستماع إلى قّصة. -

 

 معرفة المحّل اإلعرابّي لمجمل. -
 

عرابيما. -  الّتمييز بين المنادى المبنّي والمنصوب وا 
 توظيف أسموب الّنداء في الّتأـميف الّشخصّي. -
 تمرين ضبط. -
 إتقان الكتابة العروضّية ومعرفة تفعيالت األبيات وبحورىا. -
 األبيات الّشعرّية دراسة عروضّية تاّمة.دراسة  -
 الّتمييز بين الجمل الخبرّية واإلنشائّية وتحديد قيمتيا. -
 توظيفيما في الّتأليف الّشخصّي. -



 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ك     
 حّصة( 11)

 
 
 

 قراءة وتحميل: 
 رسالة إلى جّدتي -

 (32)دفتر الّنشاطات ص. 
 

)نموذج من من عصفورة إلى صّياد  -
 االمتحانات الّرسمّية(

اختيار نصوص رديفة لممطالعة  -
 والّتحميل.

 قواعد: 
 الحال  -
 الّتمييز -

 
 بالغة وعروض:

 الّطباق والمقابمة -
 
 
 

 ّطويلالبحر ال -

 قيمة استخدام الجمل اإلنشائّية. -
 إمالء: الّتذكير بكتابة األلف + تطبيق.

 
 إكتشاف بنية الّرسالة وخصائصيا. -
 لّرسائل.الّتمييز بين أنواع ا -
 كتابة رسالة إخوانّية. -
 نشاط: االستماع إلى رسالة. -
 

 إمالء: الّتذكير بكتابة الّتاء + تطبيق.
 
 
 وظيفتيا. -معرفة الحال: أنواعيا -
 معرفة توظيف الحال في الّتأليف الّشخصّي. -
عرابو. -  معرفة ماىّية الّتمييز وا 
 توظيف الّتمييز بنوعيو في الّتأليف الّشخصّي. -
 
 معرفة األسماء والّصفات الممنوعة من الّصرف. -
 معرفة ضبط األسماء الممنوعة من الّصرف. -
 
 توظيف الّطباق في الّتأليف الّشخصّي. -/ إستخراج الّطباق وتحديد قيمتو. -
 دراسة األبيات الّشعرّية دراسة عروضّية تاّمة. -

   
                                      

 
 
 



 

  
  

                    

 0202 -0200 : العام الدراسي
 البرمجة السنوية لمّدروس

 :  المغة العربيةالماّدة
 : الّتاسع األساسيّ الّصفّ 
  السي غنطوس –فيوليت الخوند   : ة/المدّرس

 المعارف واألىداف الموضوع /المحور / المجال الّشير
 
 
 

 كانون الثّاني
 
 
 
 
 
 
 

 من عصفورة إلى صّياد.نّص رديف:  - تحميل:
 كتابة رسالة إلى نسيب. -

 
 الّتسامح    -

 
 الّتحويل إلى المثّنى والجمع. -: قواعد

 تطبيق عمى إعراب الجمل والمفردات. -       
 العدد. -

 شرح البحر الّطويل. عروض:

 اإلنشائّية.شرح استعارة وتبيان وظيفتيا الّداللّية / إظيار الغرض من استخدام الجمل  -
 دراسة صورة / إعراب جمل ومفردات. -
 دراسة عروضّية لبيت شعرّي. -

 تعبير كتابّي: كتابة رسالة إلى نسيب.
 القراءة البميغة المعّبرة. -
 اإلجابة عن أسئمة تنطمق من الّنّص وتتجاوزه إلى أسئمة شخصّية. -
 تحديد موضوع الّنّص. -

 

 والجمع مع مراعاة عالمات اإلعراب.معرفة تحويل االسم إلى المثّنى  -
عراب معدوده. -  معرفة أحكام العدد وا 
 كتابة العدد بالحروف في الحاالت المختمفة. -

 

 دراسة عروضّية ألبيات شعرّية متعّمق بالبحر الّطويل. -

 طرابلس –ثانوية راهبات القلبين األقدسين     
  tripoli@sscc.edu.lb: البريد اإللكتروني 
 www.tripoli.sscc.edu.lb  : الموقع اإللكتروني 
     SSCCTripoliتطبيق الموبايل :  

        

mailto:tripoli@sscc.edu.lb
http://www.tripoli.sscc.edu.lb/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شباط

 تكممة نص الّتسامح. -تحميل: 
 
 

 نّص رديف: أحّب األطفال. -
 
 

 
 

 من الّصرف. الممنوع -: قواعد
 المفعول المطمق. -
 المفعول فيو. -

 الّتشبيو. -: بالغة
 االستعارة والمجاز. -       
 : شرح البحر الوافر.                        عروض

 

 شرح قول متعّمق بالّتسامح. -
 تحديد قيمة استخدام الفعل المضارع/ تحيد قيمة استخدام بعض الّروابط المنطقّية. -
 الّنّص وتدّرج أفكاره/ تحديد نوع المقالة. اكتشاف بنية -
 تحديد مؤّشرات الّنمط الّتفسيرّي/ تحديد خصائص الكتابة الّتواصمّية. -
 اإلشارة إلى الفرق بين الّنمطين الّتفسيرّي والبرىانّي. -
قراءة فاىمة / توثيق الّنّص / استخالص صفات الكاتب / استخالص دور األّم وصفات شخصّيتيا  -
 الّتعّجب ....( –الّنفي  –معرفة أنواع األساليب المستخدمة )االستفيام  -/ 
 دراسة صورة.  -شرح صورة بيانّية / ضبط / إعراب مفردات وجمل/  -
 دراسة عروضية لبيت شعرّي. -
 نشاط: نصوص االستماع / الّتذكير بالقاعدات اإلمالئّية. -
منوعة من الّصرف / جعل االسم الممنوع من تعريف االسم الممنوع من الّصرف / األسماء الم -

 الّصرف منصرًفا.
 الّتمييز بين المفاعيل، إعرابيا وتحديد قيمتيا. -
 توظيف المفاعيل في الّتأليف الّشخصّي. -
 أركان الّتشبيو واالستعارة وأنواعيما، ومعرفة القيمة.  -
 الّتمييز بين الّتشبيو واالستعارة. -
 ة دراسة عروضّية تاّمة.دراسة األبيات الّشعريّ  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل:
 تكممة نّص: أحّب األطفال. -
مناقشة فيمم: بنجمن: سيرة جراح + بطاقة  -

 عمل.
معالجة بطاقة عمل: عند الفجر قبيل شروق  -

 الّشمس.

 

 تحديد أقسام الّنّص وأفكاره الّرئيسة.  
 تحديد قيمة الّروابط / ذكر قيمة الجمل االستفيامّية. -
 شرح الّتشبيو وتحديد قيمتو / استخراج الّتشخيص وتبيين دوره. -
 تحديد مؤّشرات الّنمط الوصفّي. -
 ضبط / إعراب جمل ومفردات.  -
 الّتحويل من الخطاب المباشر إلى الخطاب غير المباشر. -
 .تحديد الّنعت وشروطو / توظيف الّنعت في الّتأليف الّشخصيّ  -
 تحديد البدل وتوظيفو في الّتأليف الّشخصّي. -



 

 
 آذار

 
 تكممة المفعول فيو. -: قواعد

 الّنعت. -       
 البدل. -       

 الوافر.تطبيق عمى البحر  -: بالغة وعروض
 الكناية. -                 
 الّسجع والجناس. -                 

 
 معرفة المعنى البعيد لمّصورة. -
 الفّنّية.معرفة إستخراجيما وتحديد قيمتيما  -
 

 

 
 

 
 
 
 
 نيسان

 نصوص مراجعة )دورات الّشيادة المتوّسطة(
 كتابة قّصة. الّتعبير الكتابّي:

 : العطف.قواعد
 مراجعة إعراب جمل ومفردات.

 : مراجعة عاّمة.بالغة وعروض
 الّتعبير الكتابّي: 
 الّنمط االيعازيّ 
 وصف عجوز 

 وصف المشيد المقابل لبيتك
 الخادعبطاقة عمل: الحمم  -
 
 بطاقة عمل: ليمة عاصفة. -
 

 
 الّتمييز بين الواو العاطفة والواو غير العاطفة / الّتعّرف عمى أحرف العطف.

 
 

 بطاقة حول الّنمط االيعازّي: نّص + مؤّشرات الّنمط.
 تحديد بنية الّسرد. -
 إعراب جمل ومفردات. -
 قراءة فاىمة. -
 توثيق الّنّص. -
 البيانّية.معرفة نوع الّصور  -
 استخالص الحقل المعجمّي لممشاعر. -
 

 
 


