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                  2023-2022-:العام الدراسي

                                               روسللد   يتفصلالبرمجت ال

ة  القصل األول                                                                                                                                                 العربيّةاللغة   :الماد 

 الثانوي األّول  :الصف  

  فيوليت الخوند   :ة/المدر س
 

 واألهداف المعارف / المجالالمحىر / المىضىع الشهر
 

 أيمول
 ألدب: ماىّيتو وعناصره:ا

 مدخل إلى المحور-      
 هاألدب وعناصر -      

. 
 اإلحاطة بالمعمومات األساسّية حول األدب.-
 تقسيم الّنّص.-
 ودراسة البنى المتنّوعة. فيم الّنّص -
 تحديد نوع الّنّص األدبّي .-
 تحديد نوع الكتابة، والمؤشرات الدالة عميو.-

 .ولوّياتمناقشة فيمم متعّمق بتحديد األ نشاط: 
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 تشرين األّول

األدب في الّتعبير عن الّتقاليد 
 واألخالق

 مدخل إلى المحور  - 
 
 فضائل الفروسّية وعيوبيا -
  

 
 
 معرفة طبيعة الحياة الجاىمّية.-
 تحديد داللة بعض األلفاظ والمصطمحات.-
 
 الجاىمّية.فيم الّنّص واّلتعّرف الى أبرز القيم  -
 تحديد موضوع الّنّص وكيفّية االستدالل عميو.-
 استخراج الّروابط البارزة وتحديد دالالتيا.-
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 تحديد نوع الكتابة وخصائصيا.-
 تحديد عناصر األدب.-
 تحديد أسباب تماسك الّنّص.-
 دراسة الّنمط التفسيرّي والّنوع األدبّي.-
 ومؤّشراتيا.تحديد وظيفة الكالم اإلبالغّية المعرفّية -
 تمييز عناصر األسموب وعناصر المضمون.-
 تعميل نوع الّنّص األدبّي.-
 إمالء: تذكير بقاعدة اليمزة.-
 ط : نّص استماع .انش-
 تمرين ضبط.-
 قة بالقيم(.نشاط : عمل يومي شفوي) نصوص متعمّ -

 تشرين الثاني

 
 
 
 أثني عمّي.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الّتطبيق عمى نّص "األدب وعناصره" ثمّ شرح تقنّية الّتمخيص  -
 _كتابة مقالة متعّمقة بالقيم.

 
 فيم القصيدة واستخراج القيم الجاىمّية..-
 اإليعازّية(.-الّيةمالج-الّتعّرف إلى وظائف الكالم )االنفعالّية الّتعبيرّية-
 استنتاج خصائص القصيدة الجاىمّية عمومَا.-
 
 صورة.طالقًا من تأّمل انكتابة فقرة -
 مناقشة فيمم يتعمق بالقيم.-
 تذكير بالخبر واإلنشاء.-
 تذكير بالّصور والمحّسنات.-
 )البسيط والوافر(. تذكير بأساس الكتابة العروضّية وبالبحرين المشروحين سابًقا-
 .تطبيق عمى البسيط والوافر-
 إمالء:تذكير بكتابة األلف.-
 بالقيم(.نشاط : عمل يومي شفوي) نصوص متعّمقة -
 نشاط: نّص استماع.-
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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 قيمو.-
 
 
 فيم الّنّص والتعّرف إلى أبرز القيم اإلنسانّية. -
 األساليب النحوّية المستخدمة ودالالتيا.دراسة -
 دراسة الّرسالة كنوع أدبّي وتحديد خصائصيا. -
 معرفة أنواع الّرسائل وأصول كتابتيا. -
 تحديد أقسام ىذه الرسالة وأفكارىا الرئيسة.-
 الّنّص. النمط اإليعازي فيدراسة  -
 تحديد وظيفة الكالم.-
 دراسة شخصّية الكاتب.-
 .إخوانّيةكتابة رسالة  -
 إمالء: تذكير بكتابة التاء.-
 .)رسالة( عمل يومي شفوينشاط: -
 نشاط: نّص استماع.-
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