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  1المنهج: كتابة لجنة

 رئيس  .أبيبجامعة تل  -سابًقا رئيس قسم اللغة العربّية، حيفا -العربّية  الّلغةمجمع رئيس                   غناميبروفسور حممود 
  رئيس لجنة الّلغة في الوزارة.           

 .مفّتشة مرّكزة لّلغة العربّية يف املدارس العربّية والبدويّة، الّلغة مرّكزة لجنة د. راوية بربارة

 املدارس الدرزيّة والشركسّية يف العربّية لّلغة مرّكزة مفّتشة، الّلغة لجنةمرّكزة  وفاء معّدي

مدرسة  ،ةة، املرحلة الثانويّ م لغة عربيّ معلّ مدير موضوع البجروت، ، ماّدة القواعد -مرّكز لجنة الكتابة كمال حسني إغبارية
  .الّنهضة الثّانويّة، كفر قرع

 .، حماضر يف كلّية كي، مرشد قطرّي لربنامج دمج املهارات، مرشد مرّكزوالتعبير مرّكز لجنة كتابة الفهم طارق أبو رجب

 .اإلعداديّة ننيمرشدة ومعّلمة يف املرحلة اإلعداديّة،  نارميان أبو جبل

 .اكفرمند،اإلعداديّة ابن خلدونمرشدة ومعّلمة يف املرحلة اإلعداديّة،  شفاء بياطرة

 .عة حيفاحماضر يف جام عبد الناصر جبارين

 .الرّينة الثانويّةمرشد ومعّلم يف املرحلة اإلعداديّة،  عبد الرزّاق حسن

 .مدرسة الّرينةمرشدة ومعّلمة يف املرحلة اإلعداديّة،  رانيا محيدي

 .اإلعداديّة -البعينة جنيداتمرشد ومعّلم يف املرحلة اإلعداديّة،  ودةصاحل محّ 

 .اإلعداديّة  عيلوطة اإلعداديّة، مرشد ومعّلم يف املرحل هايل خليلّية

 .املكر  -اإلعداديّة ابن رشدمرشدة ومعّلمة يف املرحلة اإلعداديّة،  رانيا خوري

 .ب اإلعداديّة  اكفرمندمرشدة ومعّلمة يف املرحلة اإلعداديّة،   عال رشيد

  .عمدانّية الّناصرةاملدرسة امل ،للغة العربّية، ومعّلم يف املرحلة الثانويّة مرشد قطريّ  فهد صفوري

ومعّلمة للغة  العربّية يف الوسط الدرزّي يف املرحلة الثانويّة،  مرّكزة إرشاد اللغة العربّية يف املرحلة اإلعداديّة فرّاج -نسرين حسني
 .مدرسة ساجور الثّانويّة

 .ةاجلديد -اإلعداديّة  البريوين مرشدة ومعّلمة يف املرحلة اإلعداديّة، جنفييف فرنسيس

                                                           
1
 .العائالت ألمساء األبتثيّ  الرتتيب حسب مرتّبة األمساء 
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 .اإلعداديّة ابن سينا -حنفمرشدة ومعّلمة يف املرحلة اإلعداديّة،  رنني مّت 

 .اجلديدة -البريوين اإلعداديّة، مرّكزة إرشاد اللغة العربّية يف املرحلة اإلعداديّة، لواء الشمال سكينة هّواش

  .معليامرشدة ومعّلمة يف املرحلة اإلعداديّة،  فيلما واكيم

 

 : لمناهج الّتعليمّيةفي ااستشارة 

  .قسم الّلغات، الّسكرتارية الرّتبويّة قائمة بأعمال رئيس  إيالن-تسيال مريون

 .عليم الدرزّي والشركسيّ مفّتشة مسؤولة عن تطوير املناهج التعليمّية يف التّ  صاحل ةجنا

 

 قراءة ومالحظات

 .حماضر يف كلّية كي، واجلامعة العربيّة د. موسى أبو شارب

 .مرشد ومعّلم للغة العربّية يف املرحلة الثانويّة يف مدرسة القيادة والعلوم يف قرية يركا ب أبو ريشأدي

 .مفّتش اللغة العربّية، لواء اجلنوب د. أمحد العطاونة

  .لواء الشمال –مرّكز إرشاد الرتبية الّلغويّة يف املرحلة االبتدائّية  جريس الياس

 مال، حماضر لّلغة العربّية يف كلّية األّكادميّية حيفا.مفّتش لواء الش أمحد بدران

 .حماضر يف جامعة حيفا د. إبراهيم جريس

  .والّتعليم مرشدة قطريّة لّلغة العربّية، يف قسم التعليم االبتدائّي، اإلدارة الرتبويّة، وزارة الرّتبّية لبىن حديد

 .حماضر يف جامعة حيفا د. علي حسني

 .حيفا – العربّية ّية األّكادميّية، الكلّ العربّية اللغة يس قسمرئ د. حسني محزة

  .والّتعليم مرشدة قطريّة لّلغة العربّية، يف قسم التعليم االبتدائّي، اإلدارة الرتبويّة، وزارة الرّتبّية جنان زعيب

  .عليموالتّ  ز التعليم االبتدائّي، اإلدارة الرتبويّة، وزارة الرّتبّيةمفّتش مركّ  صالح طه

 .حماضرة يف الكلّية األكادميّية العربّية_ حيفا ورد عقل

 .مرشد لّلغة العربّية يف املرحلة اإلعداديّة جنوان غرّة

 .، كلّية القامسيّ وآداهبا العربّيةجممع القامسّي لّلغة رئيس  د. ياسني كتّاين

  .حماضرة لّلغة العربّية يف كلّية القامسي هيفاء جمادلة

 .حيفا –اللغة العربّية  مدير جممع مصطفىحممود 
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 .مرشد لّلغة العربّية يف املرحلة اإلعداديّة منصور منصور

 

 

 فراج، ورد عقل -مها سليمان، د.عرين سالمة، نسرين حسني ،، رنا صبح)املفّتشة السابقة( رئيس اللجنة، د.كوثر جابر ،بروفسور حممود غنامي :السابقة أعضاء لجنة المنهج

 د أصالن.، د. جريس خوري، حممود مصطفى، حممّ اوية بربارة، وفاء معّدي، روضة كريّن د. ر 

ة؛ ، رئيس اللجنة؛ وفاء معّدي ود. راوية بربارة، مرّكزتا اللجنة؛ كمال إغباريّة؛ د. موسى أبو شارب؛ د. إبراهيم جريس؛ د. أمحد العطاونحممود غناميبروفسور  :أعضاء جلنة املنهج
؛ صالح طه؛ حممود مصطفى؛ ورد عقل؛ جيهان غبيش؛ أديب أبو ريش؛ حمّمد أصالن؛ صديقة ببيان؛ عبد الناصر ن؛ د. حسني محزة؛ جناة صاحل؛ روضة كريّن د. شلومو ألو 

 .، ألبري يعقوب، ليديا جريسفرّاج؛ سكينة هّواش-جبارين؛ نسرين حسني
 

: כניתהת ועדתחברי   
 

 המקצוע ועדת ר"יו, תכניתה תעדוראש  נאים'ג מחמוד פרופסור

 והבדואי הערבי במגזר הערבית הוראת ר"מפמ ,תכניתעדת הורכזת מ ברבארה ראויה ר"ד

 הדרוזי במגזר הערבית הוראת ר"מפמ, התכניתעדת ורכזת מ מועדי ופאא
 רקסי'והצ

 מדריך ומורה בחט"ע, חומר הדקדוק-ועדת הכתיבהרכז מ אג'באריהחוסיין  כמאל

, קיי במכללת מרצה, ההבנה וההבעהחומר  ועדת כתיבת  מרכז ב'רג אבו טארק
 ת"שלהב לתכנית ארצי מדריך

 ב, נין"בחט ומורה מדריכה בל'ג אבו נרימאן

 ב, אבן חלדון כפר מנדא"בחט ומורה מדריכה ביאטרה שפאא

 . חיפה באוניברסיטת מרצה בארין'ג אלנאסר עבד

 ב"בחט מורה, הצפון חוזמ, ב"בחט הערבית בשפה הדרכה רכזת הואש סוכיינה

 ב,מעיליא"בחט ומורה מדריכה וואקים וילמא

 ב, אבן רושד, אלמכר"בחט ומורה מדריכה ורי'ח ראניה

 ב, עילוט"בחט ומורה מדריך ח'ליליה האיל

 ב,בעינה נג'ידאת          "בחט ומורה מדריך חמודה סאלח

 רינהב,"בחט ומורה מדריכה חמידי ראניה

 רינהב, "בחט ומורה מדריך חסן אלראזק עבד

 ב, אבן סינא, נחף"בחט ומורה מדריכה מתא רנין

 נצרתב"ס פפטיסט,  ,ע"בחט ומורה, הערבית לשפה ארצי מדריך  ספורי פהד

 ג'וראע, ס"בחט הדרוזי במגזר הערבית לשפה ומורה מדריכה  'פראג נסרין חסין

 ידהב,אלבירוני, אלג'ד"בחט ומורה מדריכה פרנסיס נבייב'ג

 ב, כפר מנדא"בחט ומורה מדריכה רשיד עולא
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  י:רלייעוץ קוריקו

 מ"מ ראש אגף שפות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך אילן-צילה מירון

 רקסי'והצ הדרוזי בחינוך לימודים תכניות לפיתוח ממונה מפקחת סאלח את'נג

 

 :והעירו קראו

התיכון בבית הספר  הערבית לשפה מורהמדריך לשפה הערבית בחט"ע, ריש אבו אדיב
  למנהיגותהדרוזי למדעים ו

 ם"י, העברית' האונ, קיי במכללת מרצה שארב אבו מוסא ר"ד

 צפון מחוז-ביסודי לשוני לחינוך הדרכה רכז אליאס רייס'ג

 .דרום מחוז, ערבית שפה מפקח אלעטאונה אחמד ר"ד

 חיפה האקדמית כללהבמ ערבית ללשון מרצה -צפון מחוז מפקח בדראן אחמד

 ב"בחט -הערבית לשפה מדריך רה'ג ואן'נג

 חיפה' באונ מרצה רייס'ג אבראהים ר"ד

הפדגוגי,  המנהל, יסודי חינוך באגף, ערבית לשפה ארצית מדריכה זועבי נאן'ג
 משרד החינוך

הפדגוגי,  המנהל, יסודי חינוך באגף, ערבית לשפה ארצית מדריכה חדיד לובנא
 משרד החינוך

 חיפה' באונ מרצה חוסין עלי ר"ד

 .ראש החוג לשפה וספרות ערבית, המכללה האקדמית חיפה ד"ר חוסין חמזה

 הפדגוגי, משרד החינוך המנהל -יסודי חינוך מרכז מפקח טאהא סלאח

-אל מכללת, וספרותה ערביתה ללשוןקאסמי -אל יתאקדמי ראש הכתאנ יאסין ר"ד
 .קסאמי

  קאסמי-אל מכללת -ערבית שוןלל מרצה אדלה'מג היפאא

 חיפה, ערבית ללשון האקדמיה מנהל מוסטפא מחמוד

 ב"בחט הערבית לשפה מדריך מנסור מנסור

  הערבית באקדמיה מרצה עקל ורד
 

 :הקודמת חברי ועדת המקצוע

 נסריןסלאמה,  ערין ר"ד ,סלימאן מהא ,סובח רנא ,)מפקחת קודמת( אבר'ג ר'כאוות ר"ד ,הוועדה ראש – נאיים'ג מחמוד' פרופ

 .אסלאן מחמד ,מוסטפא מחמוד ,ורי'ח רייס'ג ר"ד ,כרייני ראודה ,מועדי ופאא ,ברבארה ראויה ר"ד ,עקל ורד ,'פראג -חוסין

 

 חברי וועדת המקצוע:

 מוסא ר"מרכזות הוועדה, כמאל חוסיין אגבאריה, דברבארה,  מועדי וד"ר ראויה הוועדה, ופאא ראש – נאיים'ג מחמוד' פרופ

כרייני,  ראודה, סאלח את'אלעטאונה, ד"ר שלמה אלון, ד"ר חוסיין חמזה, נג אחמד ר"רייס, ד'ג אבראהים ר"שארב, ד אבו

בארין, 'ג אלנאסר אסלאן, סדיקה זביאן, עבד מחמד, ריש אבו מוסטפא, ורד עקל, גיהאן ג'ביש, אדיב טאהא, מחמוד סלאח

 הואש. , סוכיינה'פראג נסרין חסין
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 :عاّمة مقّدمة

من بني متحّدثي تلك الّلغات، والعربّية إحدى أكثر الّلغات انتشارًا يف  ينطق هبا العدد األكرب، و ةيّ الساممن الّلغات ة الّلغة العربيّ  

 الوطن وهي  ، اإلنسان هي فالّلغة سواء. حدّ  على والّتعبري التواصل وأداة واهلُويّة، واالنتماء األمّ  لغة اطقني هباوهي ألغلب الن العامل،

  . الّتفكري وهي نتاج  واألهل،

" 3112، منهج رياض األطفال، القدس -البنية األساسّية للقراءة والكتابة يف الّلغة العربّية كلغة أمّ " منهَجي من املنهج هذا ينطلق

 املعارف الكتساب ووسيلة جهة، من غايةك الّلغة مع تعامال اللذْين ،"3112 االبتدائّية، القدس، للمرحلة و"منهج الرتبية الّلغويّة

 .  واملعلومات من جهٍة أخرى، مؤّكدين دورها الوظيفيّ 

 :دواعي تغيير المنهج

وبلك  ،(0222)التعبري والفهم منهج ، و (0221)القدس اديّة والثانويّة للمرحلتني اإلعد ي القواعدأتى هذا املنهج بدياًل عن منهجَ 

ذي يعترب ماّدة الّلغة العربّية ماّدة دراسّية متكاملة، تشتمل املعارف واملفاهيم املتعّلقة ببنيتها الّلغويّة من الّ  كامليّ التّ  املدخل هعتمادال

 كّلم، القراءة والكتابة(. تماع، التّ )االس)بالغة، حنو وصرف...( ومهاراهتا الّشفويّة والكتابّية 

" والتكنولوجيا التقانات" واملعلومات؛ العوملة عصر يف قواعدها على واحلفاظ العربّية، الّلغويّة املنظومة أصول تثبيت إىل يسعىو  

 املنهج كما ويهتمّ العصر، وروح املستجّدات تواكب جديدة تربويّة رؤية وفق ننطلق أن علينا حيّتم متسارع بنبضٍ  فيه نعيش ذيالّ 

وتدعوه ملمارسة الّتفكري  ،وتتيح الفرصة له للّتعبري عن تفكريه ،لتفتح اجملال أمام التلميذ لإلبداعالعالية نمية مهارات الّتفكري بت

ح احللول املتعّددة ملعاجلة ويقرت  ،التقوميّي الذي ميّيز من خالله احلقائق واآلراء واالّدعاءات، وميارس املفاضلة بني اآلراء املطروحة عليه

   .، وميزج مشكالت معيّنة

  :الّتي بُني  عليها المنهج األسس 

 .، اليت تزيد الّدرس الّلغوّي تعقيًدا، جانًباباعتماد األصول وطرح الفروعالّتيسري يف تعّلم النحو والّصرف وبلك  -

، منطلقني من نصوص حّية واقعّية هلا صلة ببيئة ة العملّيةخلق رابط مشرتك بني القاعدة اللُّغويّة واستخداماهتا الّتطبيقيّ  -

 التلميذ وتفكريه ومستواه العقلّي.

 تنظيم املاّدة وتنسيقها وتبويبها يف وحدات متجانسة أو مّتحدة الغاية. -
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 .، على أساس وظيفّية الّلغة، وعدم كوهنا غاية قائمة بذاهتاما بني دروس القواعد ودروس القراءة والتعبري بطر  -

 .من خالل الّنصوص املختارة ترسيخ القيم واالّّتاهات اإلجيابّية لدى التالميذ -

 الميذ.عند التّ العالية فكري تطوير إسرتاتيجيّات التّ  -

 تشجيع التالميذ على البحث يف مصادر املعرفة املمكنة واملختلفة. -

 املختلفة.تنمية معارف التالميذ ومهاراهتم الّلغويّة، وتوظيفها يف جماالت احلياة  -

 الّتفكري إسرتاتيجّيات كّله بلك يف معتمدين للتالميذ، والفيزيولوجيّ  والفكريّ  العقليّ  للنموّ  املاّدة مالءمة -

 ...(والّدمج واالستنتاج والّتصنيف واملقارنة مييزكالتّ )العالية

  .مبيولهو  ةليوميّ احبياته  ذلميمها التّ يت يتعلّ ربط املضامني الّ  -

 املختلفة. الّتالميذ حلاجات استجابة املضامني -

 التالميذ. إىل قلوب  املوادّ  واستغالل احلوسبة لتقريب ،كنولوجياوالتّ  مواكبة عصر الّتقنّيات -

عامل مع كّل غة املختلفة، شريطة التّ عدم التقّيد يف اختيار النصوص املالئمة لتدريس القواعد وجماالت اللّ فتح اجملال و  -

  أنواع الّنصوص.

 الّصّفّية، من الّصّف الّسابع حّت الّصّف الثّاين عشر. للمرحلة والطول مقروئّية النصّ من حيث صوص النّ  مالَءمة -

      

  :األهداف العليا

 تعزيز حمّبة الّلغة العربّية يف قلوب التالميذ.  -

 .االّتصال باملعارف اإلنسانّية يف حاضرها وماضيها، وتوسيع اآلفاق املعرفّية -

  التالميذ )االحتواء، املشاركة، املساواة، تقّبل اآلخر إخل...(. عندنّية االجتماعّية والرتبويّة تنمية القيم اإلنسا -

 ال.النشط والفعّ  ،املستقلّ  اتّ ذّ علم التنمية مهارات التّ  -

 إكساب أساسيّات الّلغة ومهارات التواصل هبا. -
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  األهداف العاّمة للمنهج:

 املختلفة؛ الوظيفّية واألدبّية بتقنّيات ووسائل تتيح فهم املقروء واملسموع.التمّكن من التعامل مع النصوص بأنواعها  -

 .التمّكن من التواصل الشفوّي والكتايّب يف مواقف خمتلفة وألغراض خمتلفة -

 .خمتلفة معرفّية حقولٍ  من لغويّة ثروة بكتساا  -

 .الرّأي وإبداء املقروء تقييممتّكن التالميذ من  -

 .مواملفاهيم احمليطة ببيئتهقيم ال ذالمياكتساب التّ  -

 النصوص املسموعة واملقروءة. يفساب التالميذ املقدرة على االستكشاف تكا  -

 يف املعرفة الّلغويّة، خاّصًة ماّدة القواعد وداللة األلفاظ. على الّتحليل والرتكيب ساب التالميذ املقدرةتكا  -

 استقراء التالميذ للقاعدة الّلغويّة.  -

 ت من مصادر إلكرتونّية وورقّية.الّتوّسع يف موضوعا  -

 .خمتلفة وألغراض خمتلفة مواقف يف التواصل على تساعد اليت الوظيفّية األساسّية القواعد فهم -

  :مبنى المنهج

وهو مقّسم حسب الوحدات اإللزامّية  (من الصفوف السابعة حّت الثانية عشرة) املرحلة اإلعداديّة والثّانويّة املنهج لتالميذأُعّد 

 وحدتان إلزامّيتان )الوحدة األوىل يف الفهم والتعبري، والثانية يف القواعد( ووحدة اختياريّة واحدة )يف القواعد والبالغة(. ؛االختياريّةو 

استعدادات، إدارة، ملزِم الوارد في منظومة التخطيط؛ وذلك حسب التقسيم الفيما يلي تفصيل الساعات األسبوعّية 

 2وتدريس:

 0سموع واملقروء و املفهم ساعة ل 3قواعد: حنو وصرف؛ ساعة 0ساعات أسبوعّية. ) 4الّتاسع:  -بعمن الصّف السا -

 .وشفوّي( تعبري كتايبّ ساعة 

فهم مقروء ومسموع ساعة  0قواعد: حنو وصرف؛ ساعة 0ساعات أسبوعّية. ) 2الثاين عشر:   –من الّصّف العاشر -

 وشفوّي(. تعبري كتايبّ ساعة 0و
                                                           

 الساعات الواردة يف اجلدول ال تتضّمن الساعات األسبوعّية املخّصصة لألدب. 2
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 الّصفّ 
 رالثاين عش

الّصّف احلادي 
 عشر

الّصّف 
 العاشر

الّصّف 
 التاسع

 الّصفّ 
 الثامن

الّصّف 
 املاّدة/عدد احلصص أسبوعيًّا السابع

 القواعد 1 1 1 1 1 1

 فهم املسموع والّتكّلمفهم املقروء/ 2 2 2 1 1 1

 /مطالعةوالّشفويّ  كتايّب التعبري ال 1 1 1 1 1 1

 ؛يذبناًء على هذا التقسيم، يتعّلم التلم

ويف ساعة تعبري كتايّب سنويًّا.  21 - ساعة استماع، تكّلم وفهم مقروء سنويًّا. 01 - ساعة قواعد سنويًّا.  21 -  :ما يقارب املرحلة اإلعداديّة يف 

 املرحلة الثانويّة حّصة واحدة أسبوعّية على األقّل لكّل وحدة تعليمّية.

يتّم اختيارها  ،كتب مطالعة سنويًّا  0بما ال يقّل عن أساس الكتساب الثروة الّلغويّة، ك  باعتماد املطالعة احلرّة كما ويوصي املنهج 

  3" و "المحار"."املنطار الرّتبية والّتعليم لوزارةاملقرتَحة سنويًّا يف موقَعي الّلغة العربّية التابعنْي كتب املطالعة من بني  

ّرر كّل أنواع الّنصوص، وميملعطاة سنويًّا، كي يستطيع املعّلم أن يعّلم بتوّسٍع وتعّمٍق؛ توّخْينا أن تالئم املاّدة املقرتَحة عدد الّساعات ا

عن رأيهم شفويًّا وكتابيًّا، ويتسىّن بلك إبا اعتمدنا  مؤّكدين أمهّية تعليم التالميذ طرائق للتعامل مع هذه الّنصوص، لفهمها والّتعبري

    تالميذ ثروة لُغويّة.وإكساب الاملتنّوعة، سرتاتيجيات الّتفكري إ

 مواضيع النواة، التوّسع واالختيار:

ال ميكن أن جنتزئ منها أيّة ماّدة، ألهّنا أصول  هي مواّد نواةاملطروحة للصفوف السابعة حّت الثانية عشرة  ماّدة القواعد -0

 لّلغة املطالب التلميذ بتعّلمها.ا

)مواّد الوحدة الثالثة يف الّلغة، ملن خيتار التوّسع، ومرَفقة  اختياريّة موادّ  هي والبالغة يف القواعد توّسعمواّد وحدات ال  -3

 .ضمن هذا املنهج(

                                                           
3
 https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ 

 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
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االلتزام بكّل أنواع النصوص، وكّل األهداف مفتوحة واختياريّة شريطة مواضيع النواة  املطروحة يف ماّدة الفهم والتعبير  -2

والّتعامل مع أبعاد الفهم  ،وإضافة ما يراه املعّلم مناسًبا وناجًعا ،)الواردة يف فصل الفهم والّتعبري( الّلغويّة والتفكرييّة

                             املختلفة.

 التربويّة للمنهج       -لمبادئ البيداجوجّيةا

لتضيف  ولبّيةوتأت اللّ  كّل سنٍة،  اوبِكره ادّرس بشكٍل أفقّي، فُيعاد تدريسهتُ  ؛ تطرح الرتاتبّية موضوعةً ولبّيةلّ وال مبدأ التراتبّية -
 صّفّيةٍ  مرحلةٍ  كلّ  يف املوضوعة نفس عن وتنداح تّتسع لدوائر النواة تشّكل اليت ساسّيةوّسع يف نفس املوضوعة األالتّ  اتبّيةعلى الرتّ 

 تدريسها يعاَود وال واحدةٍ  مرحلةٍ  يف تنحصر موضوعةً  ترتك ال اليت واملداومة واالستمراريّة االستيعاب لضمان وبلك أعلى،
 للتالميذ، والفيزيولوجيّ  والفكريّ  العقليّ  للنمو املاّدة مالءمة احلسبان يف آخذين تذويتها، وعدم نسياهنا إىل يؤّدي قد ممّا وتعلُُّمها،
 تتيح ةتعليميّ  وطرائق ،...(والّدمج واالستنتاج والّتصنيف واملقارنة كالتمييز) العليا الّتفكري إسرتاتيجيّات كّله بلك يف معتمدين

 .والنجاعة باجلودة يّتصف تعّلم حنو التالميذ دافعّية حيّفز ممّا والتقومي، واإلبداع الّدرس، سريورة يف الفّعالة للمشاركة للتالميذ اجملال

م املقروء، التعبري يعاجل هذا املبدأ املواّد املختلفة )فهم املسموع،  فهيهتّم بالتكامل بني جماالت الّلغة العربّية، ف :المبدأ التكامليّ  -
 الشفوّي والكتايّب، واملعرفة الّلغويّة بفروعها املختلفة( كوحدِة معرفٍة واحدة غري منفصلة؛ فننطلق من نّص فهم املقروء، وفّعاليّات

غويّة؛ تشمل ماّدة متهيديّة أو تلخيصّية يف جمايل االستماع والتكّلم، مثّ نستعني بنفس الّنّص أو بنّص آخر لنعّلم وحدة يف املعرفة اللّ 
واحدة من مواّد النحو أو الّصرف )حبسب اجلدول املرفق يف باب النحو والّصرف(، بتدرٍّج وتطبيٍق واستيعاٍب لدور النحو أو 

من  ، وممّا اكتسبه التالميذاهتاة وسيلة للفهم والّتعبري وليست غاية قائمة بذ، وكون قواعد الّلغوالرّبط بينهما فهم املقروءالّصرف يف 
   4تعبريًا شفويًّا متدّرجني من كتابة الفقرة اجلّيدة حّت الّنّص التّام. ونالثروة الّلغويّة املختّصة يف نوع الّنّص املتعلَّم ومبناه، يكتب

شّدد على كما ويُ   رتاكيب الّلغويّة واجلمل.وَّل مادة القواعد النظريّة إىل ماّدة وظيفّية تساعد يف فهم املعاين وال: تُ المبدأ الوظيفيّ  -

، يف كّل نّص جديد، من جماالت معرفة خمتلفة يف النصّ الكلمات جُممل % من 5، ال تقّل عن كساب ثروة لغويّة سياقّيةمهارة إ

بات املقروئّية املالئمة للمرحلة الّصّفّية، كما ونؤّكد مهارة القراءة التعبرييّة  كّل أنواع النصوص الوظيفّية واألدبّيةمعتمدين 

 لصحيحة اليت تنتظم بعالمات الرتقيم وقواعد اإلمالء الصحيحة.ا

الذي يعتمد النّص أساًسا لالنطالق، فيستقرئ التلميذ ويستنتج القاعدة من النّص بعد أن يفهم وظيفة  :المبدأ االستقرائيّ  -

  .الكلمة يف اجلملة، ودورها الوظيفّي يف فهم النصّ 

                                                           
4
 .يف موقَعي "املنطار" و "احملار" التعبري الكتايبّ  معروضات التعبري الكتايّب وماّدته انظر  
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 ٍل وتعليم.اعتماد الفصيحة المعاصرة لغة تواص -

 :ق التعّلم والّتعليمائأساليب متنّوعة في طر 

رؤيته وتقديره  حسب الطريقة أو األسلوب املناسب ة اختيار، ومينحه حريّ للتنويع واإلبداع يفسح املنهج اجملال، أمام املعّلم

 للموقف. 

 :مقرتحة طرائق وأساليب تدريس

  .) احملاضرة(الوجاهّية* الطريقة 

 .جمموعات متجانسة ومتباينةيف التعّلم * طريقة 

 .احلاوية واملالئمةالطريقة  *

  فاعل بني املعّلم والّتلميذ.والتّ  حلّل املشكالت واالستقصاء )املناقشة( احلواريّة *

  .بدافع حّب االستطالع البحث عن طريق * طريقة الّتعّلم

وتويل عملّية  )اإللكرتونّية( يز القراءة والفهم لنصوص رقمّيةلتعز  ؛ودمج وسائل تعّلم من بعيد طريقة الّتعّلم عن طريق احلاسوب* 

  الّتعّلم إىل عملّية باتّية ونشطة وشائقة وبات صلة بعامل املتعّلم وقدراته.

  .طريقة التعليم الَبيمجايلّ *

 

عّلم املبن على أنشطة ات، التّ لذّ عّلم اعّلم، التّ اقد يف التّ فكري النّ لتّ ادريب تد على كما ويوصي املنهج اعتماد طرائق تدريس تشدّ 

ممّا يكسب التالميذ بي معىن؛  عميق وكّل ما يتيح تقيق تعّلم  الّتعّلم عن طريق احلاسوب ودمج الوسائط املتعّددة، وفّعالّيات،

، ورة الّتعّلموحيّثهم على املشاركة يف سري  حنو اإلبداع والّنقد مويدفعه ،خربة التجربة والفشل والنجاح والتصويب والتصحيح

 والتواصل)كتب ومعاجم حموسبة، مواقع إلكرتونّية( واملعرفة الورقّية واإللكرتونّية مصادر المعلوماتالتوّجه إلى  يدفعهم إلىو 

 .شفويًّا وكتابيًّا وإلكترونيًّا
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 فهم يف جمايَل  حسوسةمهارة تحويل المعلومات المجّردة إلى ميعتمد املنهج  :دمج الفنون واإلبداع في التعليم والتعّلم -

الصوت، الصورة، اللون، اإليضاح،  )عن طريق الفنون(؛املقروء والقواعد؛ فُتحوَّل املعلومات اجملّردة يف نّص فهم املقروء إىل حمسوسة 

 املوسيقى، املسرحة، التجسيد، التشبيه والتمثيل بأمثلة حياتّية معيشة وقريبة من عاملهم، وما إىل بلك.

 

 .وتنويع مستوى النصوصالّتعليم  طرائقو  املضامنيعن طريق مالءمة  بين التالميذ وق والتمّيزمراعاة الفر  -

 .موقعي الّلغة العربّية "المنطار" و"المحار"ُتحّمل على نماذج لطرائق التعّلم والتعليم المختلفة 

 طرائق في التقويم:

 :تكّلم، قراءة، تعبري، ومعرفة لغويّة(، فتتنوّع بني يف كّل جماالت الّلغة )استماع،استعمال طرائق تقويم مختلفة   -

 .5مبنّية حسب أبعاد الفهم األربعة ورقة عمل  -

 نّص. تلخيصمهّمة   -

 .واستكشاف مهّمة حبث - 

 .واختبار ملّخصتقوميّي  اختبار -

 .تقومي باّت وغريّي مبعايري معروفة ومّتفق عليها  -

 .امتحان -

 .مهّمة تنفيذيّة -

 .ة ماّدة معيّنةحوسب -

 .)حقيبة تصيل( بورتفوليو -

يف تقومي مدى اكتساب التالميذ للماّدة املتعّلمة، ليس ملضامينها، إّّنا لإلسرتاتيجّيات  طرائقوكّل ما ميكن أن يبدعه املعّلم من  

 ة.موع، والتواصل الشفوّي والكتايّب ومعرفة لغويّ املكتَسبة يف سبيل فهم املقروء واملس املهاراتو 

                                                           
5
 جدول أبعاد الفهم موجود يف امللحق. 
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حّث التالميذ و مراعاة الفروق الفرديّة بني التالميذ، وعدم االعتماد على االختبار واالمتحان، دف من التنويع يف طرائق التقومي هن

 6.רפלקציה() وتنفيذ مردود انعكاسيّ  الذاتّ  على التقومي

 .ار"موقعي "املنطار" و"احملعلى د بشكٍل متجدّ تّمل ّنابج من مقرتَحات طرائق التقومي 

  

                                                           
 ماّدة موّسعة مع ّنابج، ونشرة إلكرتونّية خاّصة عن طرائق التقومي ميكن أن ّتدها يف موقَعي "املنطار" و "احملار". 6



16 
 

 تفصيل المواّد المطلوبة

 ماّدة البالغة 
يف دروس الّلغة العربّية كّلها وعند معاجلة كّل نّص نتطّرق من الّصّف الّسابع حّت الّصّف الثّاين عشر إىل القضايا البالغّية التالية، 

 ، وال نعّلمها يف درس منفصٍل أو يف حّصٍة خاّصة.يستوجب بلك

مطلوبة  كّلها  كون الماّدةوت ،األدب والفهم والتعبري صبني املرحلتنْي اإلعداديّة والثانويّة، يف حصّ  يقسم تدريس ماّدة البالغة

 ، إضافًة إلى ماّدة القواعد؛ النحو والّصرف. )في امتحان البجروت( للوحدة الثانية في الّلغة

 في المرحلة اإلعداديّة:

 احلريّف.س ينالتج: اجلناس؛ الطّباق؛ الّسجع، من علم البديع .6
ما عدا في الوحدة الثانية في الّلغة  فنتناول التسميات : الّتشبيه )دون تناول تسميات أنواعه، من علم البيان .3

 .والتفصيل(
 أّما في الوحدة الثانية فنعتمد التفصيل(.: االستفهام البالغّي )الّتعّرف عليه دون تفصيل، من علم المعاني .2

 في المرحلة الثانويّة:

 الّتورية؛ الرّتصيع )التقفية الّداخلّية(؛ ُحْسن الّتعليل. : املقابلة؛ديعمن علم الب .0
 : الّتشبيه الّتمثيلّي؛ الّتشبيه الّضمّن؛ االستعارة؛ الكناية.من علم البيان .3
 .ا ُيشبه الذمّ املدح مب ؛ القصر؛األونوموتوبيا اخلربيّة؛ اجلملة يف الّتوكيد أساليب واإلنشائّية، اخلربيّة اجلمل: المعاني علم من .2
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 والمعرفة الّلغويّة مجاالت اللغة الماّدة المطلوبة حسب
)صرف، حنو، داللة ألفاظ، عالمات ترقيم، إليها املعرفة الّلغويّة وُتضاف الكتابة، ، هي: االستماع، التكّلم، القراءة مجاالت الّلغة

 7إمالء(.

بعض الكلمات الّشائعة  إمالءو  ،الئمةوالروابط امل ،املناسبة عالمات الرتقيماستعمال إىل املعّلم  يتطرق معاجلة النصوص عندَ 
  .تي يراها مناسبةبالطرائق الّ  (تشّكل خطًأ كتابيًّاأن يت من املمكن الّ  )واملستعَملة

هو  رحلة عمريّة وأخرىبني م فالمختل) املراحل العمريّةمجيع صوص يف كّل أنواع النّ يُراعى تدريس   املقروء؛ فهم /القراءة جمال يف 
، من حيث طول الّنّص، وعدد الكلمات اجلديدة فيه، واملضامني القريبة من ملرحلة العمريّةاّليت جيب أن تتالءم مع امقروئّية الّنّص 

هارات الّلغويّة الم، 8أبعاد الفهم األربعةعلى يف التعليم، التعّلم والتقومي  شديدكما ويتّم التّ  .عامَل التالميذ واملراعية مليوهلم(
 حسب املفّصل يف اجلدول يف الصفحة التالية( ) اليةوإستراتيجّيات التفكير الع

العالقات اللغويّة، تعّدد الدالالت، تطّور الت األلفاظ املختلفة: االشتقاق، ّلم بوضوح إىل دالعالالت األلفاظ يشري املجمال ديف 
 حاديّة الداللة.األاللغة  ائّية تختلف عنحيوكما ويتّم التشديد على أّن اللغة اإلالدالالت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 .23. ص .3112منهج الرتبية الّلغويّة: لغة، أدب، ثقافة. القدس  

ليم، التعّلم والتقومي، لدى تخطيط جمرى درس وبناء أوراق العمل واالمتحانات وأيّة طريقة تقومي انظر/ي امللَحق " أبعاد الفهم" يف آخر املنهج، إب تتمركز حول هذه األبعاد عملّية التع 8
 بديلة.
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 مجال القراءة والفهم

 والفهم مجال القراءة
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات تفكير وإستراتيجّيات لغويّة مهارات المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

الوظيفّي/ ّص النّ 

 اإلخباريّ 

 الوصفيّ 

الورقّي 

 واإللكترونيّ 

 

 

 

 

 

 

 ّنّص اإلخبارّي ال
 الّتعليميّ 

  ّالنّص اإلخباري 

  ّالوصفي 

  ّالّسجل 

 الّتقرير 

 -  ّاخلرب الّصحفي 

 نّص وظيفيّ  روابط -

 مبنى الّنّص الوظيفيّ  -

 
 
 
 
 
 

 ح هبا.معلومات مصرَّ  استخراج -

معلومات غري مصرَّح هبا يف  استنتاج -
 الّنّص.

معلومات نّصّية خمتلفة للوصول إىل  دمج -
 معنّي.نتيجة أو مفهوم 

معلومات صرحية حسب معايري  تصنيف -
 معطاة.

 .مبىن الّنّص اإلخباريّ  فيعر ت -

للّنّص  األساسّية وابطالرّ  تحديد -
 .اإلخباريّ 

 .همعايري  وتديد جدول، بناء -

األفكار الرّئيسة يف الّنّص  تحديد -
  .اإلخباريّ 

 هعناصر  ؛الّنّص اإلخباريّ  فيعر ت -
  .هومرّكبات

 .بطرق خمتلفة طياتاملع تنظيم -

غة لتقارير املضامني واملباين واللّ  تحليل -
 خمتارة.

 قرير وغرضه.ّد التّ عِ ر مُ وْ دَ  تحديد -

 .بني اخلرب الّصحفّي واإلعالن مقارنة -

 -0قرير على نوعني خمتلفني: التّ  -
موبج قرير اجلاهز وهو نوع من النّ التّ 
قرير التّ  -3. (ري مثاًل كمخالفة السّ )

م قرير املقدَّ يبورتاج(، التّ )الرّ املفتوح 
سة أو فرد أو عن أوضاع مؤسّ 

 حدث ما. 
ا ذي يتناول اختبارًا علميًّ قرير الّ التّ  -

ر، طوّ ومراحل التّ  يشمل املوادّ  مثالً 
 تائج.ة والنّ لفرضيّ اباإلضافة إىل 

 طرق تنظيم املعطيات: إمجال، خطّ  -
 ، جدول، وغري بلك.بياينّ 

 ابتغاءَ مة مقدَّ فاصيل إبا كانت التّ  -
االستعانة بصيغة  غيبتن ،طلب عمل

ة وّنابج طلبات مسيّ سالة الرّ الرّ 
 .العمل

 ،قريرموضوع التّ  عناصر الّتقرير: -
 زمان احلدث ؛يهمتلقّ  ؛هدفه

ة منيّ ة الزّ املدّ  ؛مراحل الكتابة ومكانه؛
مكان  ؛يت استغرقها وقوع احلدثالّ 

 ؛قرير ووظيفتهالتّ  دّ عِ اسم مُ  ؛الكتابة
 اخلامتة.

 

 الّنّص اإلقناعيّ 

الورقّي 

 واإللكترونيّ 

 -  ّجاريّ اإلعالن الت 

 - العريضة 

 - مقالة الرّأي 

 اإلقناع -

 المؤّيد والمعارض -

 الواقعة والّرأي -

 رأي الكاتب -

 تيجةنّ البب و سّ ال -

 .الرّأيعن  واقعةالمييز تّ -
 .جاريّ اإلعالن التّ عن الدعاية مييز ت -
: املبىن؛ زات اإلعالنمميّ  أهمّ  تحليل -

 ساليب.األ ؛ةحويّ نّ الاكيب رتّ ؛ الغةلّ ال
ة اخلصائص األساسيّ  استكشاف -

 للّنصوص اإلقناعّية املختلفة. 

هناك نوع آخر من اإلعالن هو  -
لى يقتصر ع ،اإلعالن اإلخباريّ 

أن  دونبكر احلقائق واملعلومات 
 ي.املتلقّ  يفأثري إىل التّ رمي ي
م باإلعالن خيتلف املبدأ الذي يتحكّ  -

 ؛ةعائيّ صوص الدّ يف النّ  ّماع
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 والفهم مجال القراءة
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات تفكير وإستراتيجّيات لغويّة مهارات المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

 الحّجة -

 البرهان -

 ة واإلقناع.موقف من خالل احلجّ اّتخاذ -
 رأي الكاتب. تحديد -
طرحها من املمكن أن يرباهني وأدّلة ب تنّبؤ -

 الكاتب.
 د فعاًل يف الّنّص.التنّبؤات مبا ور مقارنة  -
يت أوردها الكاتب األمثلة الّ  مالحظة -

 إلثبات حججه.
 ة.الفكرة املركزيّ  تحديد -
صنيف فصيل والتّ عريف والتّ التّ تحديد  -

 .وثيقمثيل والتّ واملقارنة واملقابلة والتّ 
 الّنتائج.باألسباب  بطر  -
ناقضات يف املواقف مع عن التّ  كشف - 

 ة.عرض احلجج املضادّ 
واألسلوب  غويّ املستوى اللّ  مييزت -

نوع من أنواع الّنصوص   لكلّ نْي املالئمَ 
 .اإلقناعّية

الرئيسّي والعناوين  العنوان عالقة تحديد -
 الفرعّية مع املضمون.

  .نوع البداية تحديد -
 .هايةنوع النّ  تحديد -
 .رأي  إبداء -

فاإلعالن شعاره "ضرورة بيع 
 ميفري  عائيّ الدّ  صّ ا النّ لعة"، أمّ السّ 

 إىل إجراء تغيري يف تصّرف الفرد.
هناية  ؛أنواع الّنهاية: هناية اإلمجال -

  ؛يحدّ هناية طرح التّ  ؛االستنتاج
هناية إغالق  ؛هناية القول املأثور

 ائرة...الدّ 

 الّرسالة

الورقّية 

 واإللكترونّية

 -  الّرسالة الّرمسّية 

 - الرسالة الّشخصّية 

 - الرسالة اإللكرتونّية 

 مبنى الّرسالة -

 لغة الّرسالة -

 الرسالة اإللكترونّية -

 الّرسالة الّشخصّيةن عالّرسالة الّرمسّية  زتميي
 الورقّية واإللكرتونّية.و 

  .عناصر الّرسالة الّرمسّيةتحديد   -

عنصر من عناصر  موضع كلّ تعيين  -
 سالة.الرّ 

ها يف خدامباٍن لغويّة يكثر استمَ  متعل   -
 سالة.الرّ 

 نزلةِ مل ،مة لغة الّتوّجه واخلطابمالءَ  -

ة عبارة عن مزيج من رة الداخليّ املذكّ  -
 ،ةموبج اجلاهز والرسالة الرمسيّ النّ 
ة مسيّ يف املراسالت الرّ  خَدمستوتُ 

سة ة، أي بني فروع املؤسّ الداخليّ 
الواحدة، أو بني فروع القسم الواحد 

ّد عَ رة مُ من املذكّ  منها. القسم العلويّ 
ة: اسم خصيّ تفاصيل الشّ لتعبئة ال

 ؛اريخالتّ  ؛العنوان ؛القسم ؛ةر ائالدّ 
موضوع  ؛ل إليهاملرسَ  ؛لاملرسِ 
ص والقسم الثاين خمصَّ  .رةاملذكّ 



31 
 

 والفهم مجال القراءة
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات تفكير وإستراتيجّيات لغويّة مهارات المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

 ل إليه.املرسَ 

ة مسيّ سالة الرّ رّ مزج بني النموبج اجلاهز وال -
 رة.من خالل املذكّ 

 

سالة لعرض املوضوع، كما يف الرّ 
ة، ولكن بإجياز شديد ويف بيل الرمسيّ 
 لها ووظيفته.رة توقيع مرسِ املذكّ 

 

 الّنّص الّتفعيليّ 

الورقّي 

 واإللكترونيّ 

 تعليمات إلزامّية  - تعليمات وإرشادات
 واختياريّة

 تسلسل الّتعليمات -

 تعليل الّتعليمات -

مدلول الكلمات دون اعتماد على  فهم -
 .خصيّ أويل الشّ التّ 

 ة.ختياريّ عن االة لزاميّ اإلتعليمات ال مييزت -
 عليمات املعطاة.نوع التّ  تمييز -
، صّ ة اليت تناوهلا النّ احية احلياتيّ النّ تحديد  -

 .لوكيّ أو السّ  واجملال التقنّ 
 

 قنّ ة: التّ جماال الّنصوص اإلرشاديّ  -
  .لوكيّ والسّ 

 

الّنّص األدبّي/ 

 الّسرديّ 

الورقّي 

 واإللكترونيّ 

 القّصة القصرية 

  ّلذاتّيةالّسرية ا 

 أدب الّرحالت 

 املسرحّية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عناصر القّصة  -
 القصيرة

ئيسّية/ رّ الجمل ال -
 انويّةثّ ال

 الفكرة المركزيّة  -

 
 

 معلومات مصرّح هبا. استخراج -
 الّشخصّيات. تمييز أنواع -

 .الزمان واملكان تحديد -
األحداث حسب الّتسلسل  ترتيب -

 الزمّن.
 .لنصّ لة ويّ هُ تجهيز  -
على طريقة معاجلة يب التالميذ در ت- -

ّية حبسب املراحل صوص القصصالنّ 
 .الثالث

ة وأدوات ربط يف كلمات مركزيّ تعيين -
 الفقرة.

 نوع اخلامتة.تحديد  -
 

 ؛مانزّ ال  عناصر القّصة القصيرة: -
 ؛دثاحل ؛اتيّ خصشّ ال ؛كانامل
 .يراو ال

 ؛مكان النشر ؛ف: املؤلّ صّ ة النّ ويّ هُ  -
 صّ نوع النّ  ؛اجملال ؛املوضوع ؛اريخالتّ 

 لقة...غامل ؛فتوحةاملأنواع الخاتمة:  -

عناصر واقعّية/  -
 خيالّية

 سبب ونتيجة -

 داللة الكلمة من الّسياق. استنتاج -
 بني األحداث الرّئيسّية والثّانويّة. مييزت-
 .الواقعيّ عن اخليايّل  مييزت -
 أفكار غري مصرّح هبا. استخالص -
صفات الّشخصّيات وأنواعها يف  قارنةم -

الث لمعالجة المراحل الثّ  -
القراءة  ؛ةمهيديّ القراءة التّ صوص: النّ 

 القراءة الّناقدة.؛ املتعّمقة
؛ سّطحةاملأنواع الّشخصّيات:  -

 امشّية.اهل ؛انويّةثّ ال ؛ركزيّةامل ؛اميةنّ ال
 ؛الّداللة الّصوتّيةأنواع الدالالت:  -
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 والفهم مجال القراءة
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات تفكير وإستراتيجّيات لغويّة مهارات المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 احلكاية اخلرافّية 

 األمثولة 

 قّصة مثل 

 لّشعبيَّةاحلكاية ا 

 

 ؛ةالّداللة الّنحويّ  ؛الّداللة اإلضافّية الّنّص القصصّي.
 .الّداللة اهلامشّية ؛الّداللة املركزيّة

 مغزىال -
أساليب وعناصر  -

 بالغّية
 نالعنوا -
 أنماط الكتابة -

 .مغزى النصّ  استنتاج -
 نوع الّنّص الّسردّي. تحديد -
 .باملضمون نوع العنوان مقارنة -
وعالقتها  األساليب البالغّية الواردة تمييز -

 .باملضمون
 .املستعملة يف النصّ تمييز األنماط  -
الّنّص من خالل فهم العالقات بني فهم  -

 .رّكباتهأجزائه وم
 .آراء الكاتب ومواقفه إدراك -

املستعملة يف  األساليب(األنماط ) -
؛ الوصفيّ  ؛احلواريّ  ؛رديّ النّص: السّ 
 االنفعايّل.

؛ عنوان مشّوقأنواع العناوين:  -
 وقف.املعنوان  ؛ازيّ اجملعنوان ال

 ؛أنيستّ ال: العناصر البالغّية -
 ؛ادفالرتّ جع، سّ ال ؛كرارتّ ال ؛شبيهتّ ال
 باق.طّ ال

 اء الّنّص ومرّكباته:أجز  -
: تقدير الّداللة باالعتماد األلفاظ .0

على احلروف األصلّية، الّصيغة 
، الّصرفّية، الّسياق، اإلحياءات

 خل... إالّتداعي، املختصرات، الّرموز 
: مبىن اجلملة، طوهلا، الجمل .3

تعقيدها، العالقة بني األجزاء، 
، مؤّشرات، روابط، حروف معانٍ 

 ة، صياغات.حنويّ  انٍ عالمات ترقيم، مب
:  الجمل في الفقرة الواحدة .2

كلمات ومؤّشرات تشري  وتربط 
الّسابق بالاّلحق: ضمائر، أمساء إشارة، 

 أمساء موصولة وغريها.
: االعتماد على عالمات الّترقيم .4

وظائفها ودالالهتا يف فهم العالقات 
 بني األجزاء.

: مالءمة اللغة المستوى اللغويّ  .5
ي والقصد ونوع املوضوع املتلقّ ل و للمرسِ 

 والظروف.

 الهدف من النصّ  - 
الجّو الّسائد في  -

 الّنصّ 

 اهلدف من الّنّص. تحديد -
 اجلّو الّسائد يف النّص. تحديد -
 .الّشخصّيات تقييم -

 :الجّو الّسائد -
 ، تفاؤيلّ ح  ِر مَ  -
 كئيب، تشاؤمّي ... -



33 
 

 والفهم مجال القراءة
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات تفكير وإستراتيجّيات لغويّة مهارات المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

يف تصّرف وسلوك  إبداء الرأي -
 الشخصّيات.

 

 النّص الّشعريّ 

لورقّي ا

 واإللكترونيّ 

  ّشعر غنائي 
  ّشعر قصصي 
 مسرحّية شعريّة 
 شعر عمودي 
  ّشعر مقطعي 
 شعر حديث 
  ّشعرقدمي/ كالسيكي 
 شعر موزون 
 شعر منثور 

 إيقاع موسيقيّ  -
 قافية -
 محّسنات لغويّة -
 محّسنات بالغّية -
 شعر وجدانيّ  -
 أوزان شعريّة -
 صورة فنّ ّية -
 األسطورة -
 المفارقة -
 الصورة الشعريّة -

 كار املصرّح هبا يف القصيدة.األف تحديد -
 اجلّو السائد. استنتاج -
 املبىن الّشكلّي للّنّص. تمييز -
املصرّح هبا يف غري األفكار  استنتاج -

 القصيدة.
 أغراض القصيدة. تحديد -
بواسطة  فهم املعاين القريبة والبعيدة -

  .دالالت األلفاظ

 المبنى الّشكلّي للّنّص الّشعرّي: -
طوعات، أنواع العناوين، أبيات، مق

  فصول.

 .الّلون الّشعريّ  تحديد -
 .العناصر البالغّيةتعيين  -

 ،استعارة العناصر البالغّية:  -
تأنيس، تشبيه، تكرار، طباق، 

 .جناس ،مقابلة
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 :صّف ّية مرحلة كلّ  في المطلوبة ماّدةال توزيعة

 الّصّف الّسابع

 الّصّف الّسابع –مجاال االستماع والّتكّلم 

الموضوع 
 ئيسيّ الرّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

 الّنّص األدبيّ 
 الورقّي والرقميّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القّصة 
 قّصة الم ثل 
 األمثولة 
 الحكاية الّشعبّية 
 الحواريّة 

 الّسيرة الّذاتّية 
 الّسيرة الغ ْيريّة 
 القصيدة 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ّنوع الّنص 
 المركزيّة الفكرة 
 الفرعّية الفكرة 
 
 الّشخصّيات 

 الثّانوية؛ المركزيّة؛)
  الهامشّية(

 الّزمنيّ  الّتسلسل 
 لألحداث

 
 
 عناصر القّصة 
 والّرأي الواقعة 
 والّنتيجة الّسبب 
 
 المبنى 

 .نوع الّنصّ تعيين  -
 .صّ ة من النّ الفكرة املركزيّ  فهم -
 ومقابلة معلومات َنّصّية وحياتّية. مقارنة -
 الفرعّية.عن  ركزيّةامل ةكر الفِ  مييزت -
 .دور الّشخصّيات تحديد -
 الرأي.عن الواقعة مييز ت -
 الّسبب والّنتيجة.تحديد  -
 ما استمع إليه شفويًّا.تلخيص  -
 التسلسل الزمّن لألحداث.ترتيب  -
 األحداث املركزيّة يف الّنّص.تحديد  -
 .الّنصّ  مغزى فهم -
 .واملكان الزمان تحديد -
نواع الّنصوص املباين املختلفة ألتعيين  -

 .األدبّية
 العناصر الواقعّية من اخليالّية.تمييز  -
 ونربة الّسياق من الكلمة داللة استنتاج -

 .الّصوت
 .هبا مصرَّح معلومات استخراج -
 .هبا مصرَّح غري أفكار استخالص -
 الّنصّ  يف وآرائهم مشاعرهم عن الّتعبير -

 .الّتعليل مع املسموع
 .الّنصّ  يف الّسائد اجلوّ  تحديد -

عند الّتطّرق إىل  -
أسئلة يف بُعد الفهم 

الثاين )االستنتاج 
وفهم املعىن اخلفّي(، 

ال نطرح أسئلة هلا 
عالقة بالّروابط أو 

بالعوائد، وكّل ما ال 
متكن اإلجابة عنه 

 دون َنّص مرئّي.
 
نتطّرق إىل  -

األساليب البالغّية يف 
الّنصوص األدبّية 

حسب املطلوب يف 
هذا املنهج من كّل 

 عْمريّة. مرحلة
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 الّصّف الّسابع –مجاال االستماع والّتكّلم 

الموضوع 
 ئيسيّ الرّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

 الّنّص الوظيفيّ 
 الورقّي والرقميّ 

  ّاإلخباريّ  الّنص 
  .الوصفيّ 

  ّاإلقناعيّ  الّنص    
  ّالتفعيليّ  الّنص 

 

  ّالوصف الّتقريري 
  ّالوصف اإلبداعي 
 اإلعالن 
 الدعاية 
 مقالة الّرأي 
 اإلرشادات 
 الّروابط  
 المقارنة 
 المعايير/ الجدول 
 لافعاأل أزمنة: 

 الحاضر؛ الماضي؛
 .لالمستقب  

 والّرأي الحقيقة 

 .هبا مصرَّح معلومات استخراج -
 نوع الّنّص. تعيين -
 .الّنصّ  من اهلدف تحديد -
 .وتعليالت وتفسريات تعريفات تحديد -
 معايري حسب صرحية معلومات تنظيم -

 .معطاة
 . الّنصّ  نوع مع وتَناُسبها الفعل أزمنة تمييز -
 .الرّأيعن  احلقيقة مييزت -
 رأي الكاتب.تحديد  -
 حلجج والرباهني.ااستنتاج  -
 األمثلة الداعمة لرأي الكاتب.استخالص  -
خصّي من قضّية موقف ورأي شإبداء  -

 مطروحة.
 دور الروابط يف فهم املعىن.تحديد  -
 تأثري البالغة الّلغويّة على املستمع.تحديد  -
ثروة لغويّة جديدة من جماالت اكتساب  -

 معرفّية خمتلفة.
 معاين كلمات من السياق.فهم  -
 مات مسموعة.تعليتنفيذ  -
 اإلبداعّي.عن الوصف الّتقريرّي مييز ت -
 .الطّلبّية الّصيغ تمييز -
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 الّصف الّسابع -مجال الّتعبير الكتابيّ 
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات مهارات لغويّة وإستراتيجّيات تفكير المصطلحات األساسّية المواضيع الفرعّية

 الّنّص الّسرديّ 
الورقّي 

 واإللكترونيّ 
 

 

 

 

 القّصة القصيرة 
 (والواقعّية ةالخياليّ )

 الّسيرة الّذاتّية 

 وصف الّرحلة 

 التجربة الّشعوريّة 

  عناصر القّصة
 القصيرة

  خصائص القّصة
 القصيرة

  ّالوصف االنفعالي 

  الموضوعيّ الوصف 

 الفكرة المركزيّة 

اختيار احلدث وتديد الفكرة تدريب  -
 املركزيّة.

  .الّشخصّيات اختيار -
 .ّزمان واملكانال تحديد -
 .األحداث حسب الّتسلسل الّزمنّ  ترتيب -
كتابة نصوص سرديّة حبسب ممارسة  -

 . املراحل الّثالث
 احلواّس واألحاسيس.توظيف  -
 .أدوات ربط مناِسبة اختيار -
 .أساليب تعبرييّة وفنّ ّية وبالغّيةاستخدام  -
مع مراعاة إدراج معلومات وصف رحلة  -

 جغرافّية وأخرى تارخيّية.
)من يومّيات الّتلميذ أو ة نّص ذاتّي كتاب   -

 بكرياته(.
 قّصة قصرية واقعّية.كتابة    -
 قّصة يكون أحد عناصرها خرافيًّا. كتابة -

 

الورقّية  الّرسالة
  واإللكترونّية

 الّرسالة الّرسمّية 

 الّرسالة اإللكترونّية 
 الّرسمّية

 مبنى الّرسالة 
 الّرسمّية

 الّرسمّية لغة الّرسالة 

الّرسالة عن الة الّرمسّية الّرسمييز تّ  -
 الّشخصّية.

الغرض من كتابة الّرسالة الّرمسّية تحديد  -
 بأنواعها.

 عناصر الّرسالة الرمسّية. تعيين -
 .الرسالة الرمسّية عناصرترتيب  -
َمباٍن لغويّة يكثر استخدامها يف استخدام  -

 الّرسالة.
نزلة املرَسل مللغة الّتوّجه واخلطاب مالء مة  -

 املرِسل.إليه وعالقته ب

عناصر الّرسالة  -
املرِسل؛  الرمسّية:

الّتاريخ؛ البلد الذي 
أُرسلت منه الّرسالة؛ 

املنطقة الربيديّة؛ 
املرَسل إليه؛ مجلة 
اخلطاب /الّتوجُّه؛ 
مالَءمة اخلطاب 

/التوجُّه ملنزلة املرَسل 
إليه؛ املوضوع؛ 

التوثيق؛ النُّسخ؛ 
 املستندات املرافقة.
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 ّف الّسابعالصّ  -الّصرف  ماّدة

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ 
عدد 

 الحصص

 االسم
  اسم الّذات 

 اسم المعنى 

 المصدر 

 المحسوس والمجّرد 

 االشتقاق 

 المذّكر والمؤّنث 

 المفرد 

 المثّنى 

  جمع المذّكر الّسالم 

  جمع المؤّنث الّسالم 

  الّتكسيرجمع 

  .اسم املعىنعن  اسم الّذات ييزتم -
نس االسم: مذّكر/ جل صنيفت -

مؤّنث، وبْكر عالمات الّتأنيث: 
الّتاء املربوطة؛ األلف يف األمساء 

(؛ ، لَيلىغرىاملقصورة )دنيا، صُ 
 األلف املمدودة )صحراء(.

 املفرد واملثىّن واجلمع.مييز ت -
من وإىل املفرد واملثىّن حويل ت -

 واجلمع.
أنواع اجلمع: مجع املذّكر  مييزت -

الّسامل؛ مجع املؤّنث الّسامل؛ مجع 
 الّتكسري.

اسم الّذات  -
لفظ يدّل على 

بات /حمسوس، 
حنو: حصان، 
 حاسوب... 

اسم املعىن  -
املصدر مفهوم /

جمّرد ال يدّل على 
زمن، حنو: كتابة؛ 

 استقالل...

3 

 النكرة 

  ِ المعرَّف ب
 لّتعريفا"أل" 

 الّتنكير 

  يفالّتعر 

ب ِ "أل"  املعرَّفعن النكرة  مييزت -
  .الّتعريف

التغيريات اليت تطرأ على  استنتاج -
االسم النكرة عند اقرتانه ب ِ "أل" 

  .الّتعريف

أّن ب التذكري -
عريف "أل" التّ 

 ،والّتنوين مها
من  ،غالًبا

 .عالمات االسم

 

  مساالمن 
 ف بذاتهالمعرَّ 

  اسم العلم 

  الّضمير المنفصل 

  لمّتصل االّضمير 

  المستتر الّضمير 

  االسم الموصول 

 اسم اإلشارة 

 اءمسأاألمساء املعّرفة بذاهتا؛ تعيين  -
م؛ الّضمائر املنفصلة واملّتصلة عالاأل

 اءمسأ؛ ةاملوصول اءمسواملسترتة؛ األ
 اإلشارة.

الّتأكيد على  -
امسّية الّضمائر؛ 

وبلك متهيًدا 
  .حو ولإلعرابللنّ 

 

 العلم حسب معايري  أمساءتصنيف  -  اسم العلم
 خمتلفة.

 أمساء األعالم املختلفة.صور تعيين  -
والبلدان، أمساء البشر، )

أمساء العلم للمذّكر ... والشهور
 واملؤّنث(.

 0 
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 ّف الّسابعالصّ  -الّصرف  ماّدة

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ 
عدد 

 الحصص
  الّضمائر

 المنفصلة
  ضمائر الّرفع المنفصلة 

 ضمائر الّنصب المنفصلة 

 عن ضمائر الّرفع املنفصلة مييزت -
 .صلةتّ امل

 1 

  األسماء
 الموصولة

 جملة الّصلة 

 ما" الموصولّية" 

 م ن" الموصولّية" 

  "ما" َو "َمن" املوصولّيتني.تعيين  -
 .مجلة الّصلةتعريف  -

 1 

 أسماء اإلشارة  باك".تعريف  - اسم اإلشارة" 
ملستخَدمة أمساء اإلشارة ا مييزت -

لبعيد عن أمساء اإلشارة لللقريب 
وللمتوّسط البعد، للمذّكر 
شار مُ وللمؤّنث، مع مالَءمتها لل

 إليه.

يقتصر املطلوب  -
أمساء اإلشارة  من

: هذا؛ على ما يلي
باك؛ بلك؛ هذه؛ 

تلك؛ هذان 
/هذين؛ هاتان 

/هاتني؛ هؤالء؛ 
 .أولئك

0 

 المشتّقات  اسم الفاعل 

 اسم المفعول 

 املفعول واسم الفاعل اسم صياغة -
  الّصحيح. الثالثيّ  من

 

املطلوب  -
صياغته من 

الّسامل  الّصحيح
 هموز.والّصحيح امل

0 

 الفعل
 الّصحيح 

 والمعتلّ 
  الّسالم الّصحيح  

 الّصحيح المهموز  

 الّصحيح المضعَّف 

 المعتّل المثال  

 المعتّل األجوف  

 المعتّل الّناقص 

 اإلسناد  

الّصحيحنْي  واملضارع املاضي سنادإ -
نْي.

َ
  الّسامل

 املثال؛) املعتلّ  الفعل تعريف -
  .(الّناقص األجوف؛

دون الّتطّرق إىل  -
 فيَفنْي.الل

2 

 المجّرد 
 والمزيد

 الّثالثيّ  األصل 

  ّالوزن الّصرفي 

 الثالثّي المجّرد 

 الماضي الّصحيح 

 اجملّرد الثالثيّ  الفعل  تحديد -
  ."/فُعَل/َفِعلَ لَ فَ عَ "

  .من الفعل الّثالثيّ  اجلذر تحديد -
 من أفعال ماضية صحيحة صياغة -

، /فَ ُعَل/َفِعلَ  لَ فَ عَ  األوزان الّتالية:

  



38 
 

 ّف الّسابعالصّ  -الّصرف  ماّدة

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ 
عدد 

 الحصص
، أَفْ َعَل، فاَعَل، تَ َفعََّل، اِنْ َفَعَل، فَ عَّلَ 

 َتفاَعَل، ِاْستَ ْفَعَل.
يف األفعال  الزّائدة احلروفتحديد  -

 .املزيدة
 حروف المباني  أنواع الحروف  الحرف

 حروف المعاني 

  ّحروف الجر 

 حروف العطف 

 همزتا الوصل والقطع 

حروف املباين وحروف تحديد  -
  املعاين.

قراءة صحيحة هلمزت  -
 .ع والوصلالقط

حروف اجلّر  -
املطلوبة: من؛ إىل؛ 

عن؛ على؛ يف؛ 
الباء؛ الكاف؛ 

 الاّلم. 
حروف العطف  -

املطلوبة: الواو؛ 
 الفاء؛ مّث؛ أو.

3 
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 الّسابعالّصّف  -ماّدة الّنحو 
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 الموضوع
 الفرعيّ 

عدد  مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرويّة لغمهارات  مصطلحات أساسّية
 الحصص

 الّنحو

 

  البناء
 واإلعراب

 

 الّنحو 

 الّصرف 

  ّالمبني 

 المعرب 

 عالمات اإلعراب 

 املبّن واملعَرب. تعريف -
بعض األمساء املبنّية تعيين  -

اسم اإلشارة  بنائها: وعالمات
)دون املثىّن(؛ االسم املوصول )دون 

مري املثىّن(؛ الّضمري املّتصل؛ الضّ 
  .املنفصل(

عالمات اإلعراب األصلّية تديد  -
الّضّمة )يف حالة  :يف األمساء

الّرفع(؛ الفتحة )يف حالة الّنصب(؛ 
 الكسرة )يف حالة اجلّر(.

  فقط )الظّاهرة منها والمقدَّرة(.و 

لّتنبيه أّن الّتنوين ا
ليس عالمة 

 .إعراب

3 

  الوظيفة
 الّنحويّة

 الوظيفة الّنحويّة 

  الفاعل 

 مفعول به ال 

  المبتدأ 

 الخبر 

لوظيفة الّنحويّة؛ ا تعريف -
 مصطَلًحا.

الوظائف الّنحويّة الّتالية: تحديد  -
  الفاعل؛ املفعول به؛ املبتدأ؛ اخلرب.

 3 

الجملة 
 الفعلّية

  الفعل  الماضي 

 المضارع 

 الّصحيح 

 فعل األمر 

الفعل املاضي  التعّرف على -
  الّصحيح.

 املضارع الفعل التعّرف على -
 حيح املرفوع بالّضّمة فقط.الصّ 

فعل األمر املبّن على  التعّرف على -
 الّسكون فقط.

دون تليل  -
؛ دون إعراب حنويّ 
 مُجل.

4 

 الفاعل   الفاعل 

 السم الظّاهر ا 

  الّضمير المّتصل 

 الّضمير المستتر 

لفاعل ل تحديد عالمات اإلعراب -
)مرفوًعا بالّضّمة الظّاهرة واملقّدرة 

 فقط(.

 3 

 تالمنصوبا
 المفعول به   زم الاّل 

 المتعّدي 

 تحديد عالمات اإلعراب -
لمفعول به )منصوبًا بالفتحة ل

 الظّاهرة واملقّدرة فقط(.

 3 
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 الّسابعالّصّف  -ماّدة الّنحو 
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 الموضوع
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرويّة لغمهارات  مصطلحات أساسّية الفرعيّ 

عدد 
 الحصص

 المفعول به 

الجملة 
 االسمّية

           المبتدأ
 والخبر

  الجملة االسمّية 

 الجملة الفعلّية 

  المبتدأ 

 الخبر 

 شبه الجملة 

املبتدأ واخلرب حني  التعّرف على -
مرفوًعا مفرًدا،  ألخرييكون ا

 بالّضّمة ظاهرًة أو مقدَّرًة.
اخلرب حني يأت مجلًة فعلّيًة  تحديد -

أو شبَه مجلة من جاّر وجمرور )دون 
 تناول اإلعراب(.

 2 

 ال ج رّ 
  الجّر بالحرف   ّحروف الجر 

  بالحرفاالسم المجرور 

من؛  :بعض حروف اجلرّ  إعراب -
إىل؛ عن؛ على؛ يف؛ الباء؛ الالّم؛ 

  ف.الكا
 اجملروراالسم  التعّرف على  -

 بالكسرة.

 0 
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 الّصّف الثّامن

 الّصّف الثّامن -كّلمجاال االستماع والتّ م

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

 الّنّص األدبيّ 

 الورقّي والرقميّ 

 القّصة 

 قّصة الم ثل 

 مثولةاأل 

 الحكاية الّشعبّية 

 الحواريّة 

 الّسيرة الّذاتّية 

 الّسيرة الغ ْيريّة 

 القصيدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ّنوع الّنص 

 مركزيّةالفكرة ال 

 الفرعّية الفكرة 

 
 
 الّشخصّيات 

 الثّانوية؛ المركزيّة؛)
  الهامشّية(

 الّزمنيّ  الّتسلسل 
 لألحداث

 
 
 
 عناصر القّصة 

 والّرأي الواقعة 

 والّنتيجة الّسبب 

 
 المبنى 

 نوع الّنّص.تعيين  -
 .صّ ة من النّ الفكرة املركزيّ  فهم -
 ومقابلة معلومات َنّصّية وحياتّية. مقارنة -
 الفرعّية.عن  ركزيّةالِفكر امل مييزت -
 
 دور الّشخصّيات. تحديد -
 الرأي.عن الواقعة  مييزت -
 الّسبب والّنتيجة.تعيين  -
 ما استمع إليه شفويًّا. خيصتل -
 لألحداث.التسلسل الزمّن ترتيب  -
 األحداث املركزيّة يف الّنّص.تحديد  -
 .الّنصّ  مغزى فهم -
 .واملكان الزمان تحديد -

 
املباين املختلفة ألنواع الّنصوص مييز ت -

 األدبّية.
 العناصر الواقعّية من اخليالّية.تمييز  -

 
 ونربة الّسياق من الكلمة داللة استنتاج -

 .الّصوت
 .هبا مصرَّح معلومات استخراج -
 .هبا مصرَّح غري ارأفك استخالص -

 
 املسموع الّنصّ  يف ءوآرا مشاعر عن عبيرت -

 .الّتعليل مع
 .الّنصّ  يف الّسائد اجلوّ  تحديد -

عند الّتطّرق إىل  -
أسئلة يف بُعد الفهم 

الثاين )االستنتاج 
وفهم املعىن اخلفّي(، 

نطرح أسئلة هلا ال 
عالقة بالّروابط أو 

بالعوائد، وكّل ما ال 
متكن اإلجابة عنه 

 دون َنّص مرئّي.
 
نتطّرق إىل  -

األساليب البالغّية يف 
الّنصوص األدبّية 

حسب املطلوب يف 
هذا املنهج من كّل 

 مرحلة عْمريّة.
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 الّصّف الثّامن -كّلمجاال االستماع والتّ م

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  المصطلحات الّرئيسّية المواضيع الفرعّية

 الّنّص الوظيفيّ 

 الورقّي والرقميّ 

  ّاإلخباريّ  الّنص 
  الوصفيّ 

  ّقناعيّ اإل الّنص   

                 
  ّالتفعيليّ  الّنص 

 

  ّالوصف الّتقريري 

  ّالوصف اإلبداعي 

 اإلعالن 

 الدعاية 

 مقالة الّرأي 

 اإلرشادات 

 الّروابط  

 المقارنة 

 المعايير/ الجدول 

 لافعاأل أزمنة: 
 الحاضر؛ الماضي؛
 .المستقب ل

 والّرأي الحقيقة 

 .هبا مصرَّح معلومات استخراج -

 نوع الّنّص. تعيين -
 .الّنصّ  من اهلدف تحديد -
 .وتعليالت وتفسريات تعريفات تحديد -
 معايري حسب صرحية معلومات تنظيم -

 .معطاة
  .الّنصّ  نوع مع وتَناُسبها الفعل أزمنة تمييز -
 .الرّأيعن  احلقيقة مييزت -
 رأي الكاتب.تحديد  -
 احلجج والرباهني.استنتاج  -
 األمثلة الداعمة لرأي الكاتب. استخالص -
ورأي ّشخصّي من قضّية موقف إبداء  -

 مطروحة.
 .دور الروابط يف فهم املعىنتحديد  -
 تأثري البالغة الّلغويّة على املستمع.تحديد  -
ثروة لغويّة جديدة من جماالت اكتساب  -

 معرفّية خمتلفة.
 معاين كلمات من السياق.فهم  -
 تعليمات مسموعة.تنفيذ  -
 اإلبداعّي.عن الوصف الّتقريرّي مييز ت -
 .لطّلبّيةا الّصيغ تمييز -
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 مجال الّتعبير الكتابّي في الّصف الثّامن
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات مهارات لغويّة وإستراتيجّيات تفكير المصطلحات األساسّية المواضيع الفرعّية

 الّنّص اإلخباريّ 

الورقّي 

 واإللكترونيّ 

  الّنّص اإلخبارّي
 الّتعليميّ 

  النّص اإلخبارّي
 الوصفيّ 

  ّالّسجل 

 ّتقريرال 

  ّالخبر الّصحفي 

  روابط الّنّص
 الوظيفيّ 

  مبنى الّنّص
 الوظيفيّ 

 معلومات ومعطيات عن املوضوع. جمع -
 املعلومات حسب معايري معطاة. تنظيم -
 املعلومات ملبىن الّنّص اإلخبارّي.مالء مة  -
الروابط األساسّية للّنّص  استخدام -

 .اإلخباريّ 
األفكار الّرئيسّية يف الّنّص  تحديد -

  بارّي.اإلخ
الّتلميذ دوره يف الّتقرير وغرضه  تحديد -

 منه. 
 املعطيات. تنظيم -
 .جدول، وتديد املعايري واملضامني بناء -
تقرير من خالل تقليد وتتّبع  كتابة  -

  خطوات مبىن أحد الّتقارير املختارة.
 خرب صحفّي وإعالن. كتابة   -

الّتقرير اجلاهز: له  -
ّنوبج جاهز  

كمخالفة الّسري، 
ر املفتوح والّتقري

)الّريبورتاج(، أو 
الّتقرير عن أوضاع 
مؤّسسة أو فرد أو 

حدث. وهناك تقرير 
يتناول اختبارًا علميًّا 

يشمل املواّد  -مثالً –
ومراحل الّتطّور، 

باإلضافة إىل الفرضّية 
 والّنتائج.

من طُُرق تنظيم  -
املعطيات: اإلمجال؛ 
اخلّط البيايّن؛ 

 اجلدول...
إبا كانت الّتفاصيل  -

مقدَّمة بغية طلب 
العمل، ينبغي 

االستعانة بصيغة 
الّرسالة الّرمسّية وّنابج 

 طلبات العمل.
عناصر الّتقرير:  -

املوضوع؛ اهلدف؛ 
املتلّقي؛ الزمان 

واملكان )مراحل 
الكتابة، ومكاهنا(؛ 

اسم ُمِعّد الّتقرير 
 ووظيفته؛ اخلامتة.
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 الّصّف الثّامن -الّصرف ماّدة
الموضوع 
 الّرئيسيّ 

  مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ 

 االسم
 النكرة 

 والمعرفة
 النكرة 
 المعرفة 

: حنواسم  إىل اسم ضافةإ تمييز -
 بيتُ  َزْيٍد؛ َدرَّاَجةُ  ُعْصفوٍر؛ رِيشُ 

 الِعْلِم؛ كتابك.

 0 

 الع ل م   الع ل م المرّكب 
  الع ل م المذّكر المؤّنث

 فظًال

سم الَعَلم املرّكب )حنو: عبد اتمييز  -
الّناصر(، والَعَلم املذّكر املؤّنث لفظًا 

 )حنو: بشارة؛ محزة(.

 0 

  الّضمائر
 المّتصلة

 ضمائر الّرفع المّتصلة 
 ضمائر الّنصب المّتصلة 
  الحروف المشبَّهة

 باألفعال
  ضمائر الجّر 

 

ضمائر الّرفع املّتصلة: واو  استنتاج -
االثنني؛ الّتاء  اجلماعة؛ ألف

املتحرّكة؛ نون النسوة؛ "نا" الّداّلة 
 على الفاعلّية؛ ياء املخاطَبة. 

ضمائر الّنصب املّتصلة  تحديد -
باألفعال وباحلروف املشّبهة 

باألفعال: اهلاء؛ الكاف؛ ياء 
 املتكّلم؛ "نا". 

ضمائر اجلّر املّتصلة تمييز  -
الّضمائر املّتصلة عن باألمساء، 

 حبروف اجلّر.
الضمائر حسب وظائفها  تصنيف -

  النحويّة.

اإلعراب غري  -
 مطلوب.

يشار إىل أّن  -
إضافة اسم إىل 

ضمري جّر يصبح 
االسم معرفة، 
 مثل: كتاُبَك.

 

 الّتثنية والجمع   المثّنى 
  جمع المذّكر الّسالم 
  جمع المؤّنث الّسالم 
 جمع الّتكسير 
 عالمات اإلعراب 

األمساء من املفرد واجلمع تحويل  -
 املثىن. إىل

أنواع اجلمع: مجع املذّكر تمييز  -
ع املؤّنث الّسامل ومجع الّسامل ،مج
 الّتكسري.

عالمات اإلعراب  استخراج -
اخلاّصة باألمساء: األلف والواو 

 والياء.
عالمات اإلعراب اخلاّصة  استنتاج -

 باألمساء: األلف والواو والياء.

 2 

 المصادر  لمصادرا 
 الفعل الّصحيح 
 دةاألفعال المزي 

مصادر األفعال املزيدة من  تمييز -
  .الثالثّي الّصحيح

مصادر األفعال املزيدة من  صياغة -
 الثالثّي الّصحيح.

الصيغ من  -
التالية: أَفْ َعَل؛ 
فاَعَل؛ فَ عََّل؛ 

اِفْ تَ َعَل؛ اِنْ َفَعَل؛ 

3 
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 الّصّف الثّامن -الّصرف ماّدة
الموضوع 
  مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

تَ َفعََّل؛ تَفاَعَل؛ 
 ِاْستَ ْفَعل(.

  المشتّقات  فعولامل واسم الفاعل اسم صياغة - اسم الفاعل 
 الثالثّي الّصحيح. فوق من الفعل

  

 الفعل
 الّصحيح  اإلسناد 

 ضمائر الّرفع المّتصلة 
 حروف المضار عة 

الفعل املاضي الّصحيح إىل  إسناد -
 ضمائر الّرفع املّتصلة.

املضارع، مع حروف صياغة  -
 "(./ نأتاملضاَرعة )"أنيت

 3 

  ّالمعتل   المثال 
 األجوف 

املثال واألجوف إىل إسناد  -
 ّضمائر.ال

 

  المعلوم
 والمجهول

  الفعل المبنّي للمعلوم 
 الفعل المبنّي للمجهول 

عن معلوم للالفعل املبّن مييز ت -
 املبّن للمجهول من حيث املعىن.

 لمجهول.الفعل املبن ل صياغة -

 0 

  المجّرد
 والمزيد

  الفعل المجّرد 
 الفعل المزيد 

صيغة "فَ ْعَلَل" اجملّردة وصيغة  تمييز -
 َلَل" املزيدة."تَ َفعْ 

 1 

 لحرفا
  ّإن  "همزة "إّن 

 جملة الّصلة 
كسر مهزة "إّن" يف   مواضعتمييز  -

أّول الكالم، وبعد القول، ويف 
  صدر مجلة الّصلة.

 1 
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 الّصّف الثّامن -ماّدة الّنحو
الموضوع 
 تمالحظا وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 الّنحو 
 

  البناء
 واإلعراب

 

  المبنّي 
 المعرب 
 المثّنى 
   جمع المذّكر الّسالم 
 األسماء الخمسة 

 بالحروف في كّل من:  إعراب -
o .املثىّن 
o   .مجع املذّكر الّسامل 
o  األمساء اخلمسة: معانيها؛

استخداماهتا؛ شروط إعراهبا 
 باحلروف.

 2 

الجملة 
 الفعلّية

 الماضي الفعل  وإسناده الماضي الفعل 
 
 
 الّصحيح الفعل 
  ّالفعل المعتل 

 الّصحيح املاضي الفعل إعراب -
 الّضمري إعراب دون املسَند،
 .املّتصل

الفعل املاضي املعتّل غري  إعراب -
 املسَند إىل الّضمائر.

 4 

 المضارع 
 واألمر

 المضارع الفعل 
 حروف نصب المضارع 
 فعل األمر 

 الّصحيح املضارع الفعل إعراب -
فقط )ظاهرًة  بالّضّمة امرفوعً 

 .ومقدَّرًة(
 حروف نصب املضارعتعيين  -

 اآلتية: أْن؛ لن؛ كي.
الفعل املضارع منصوبًا  إعراب -

 بالفتحة.
فعل األمر املبّن على  إعراب -

 الّسكون.

  

  ّالفعل الّتام 
 والفعل الّناقص

  الفعل الّتاّم 
 الفعل الّناقص 

الفعل الّتاّم والفعل الّناقص  تمييز -
)األفعال الّناقصة  .ث املعىنمن حي

املطلوبة: كان؛ صار؛ أصبح؛ 
أضحى؛ أمسى؛ بات؛ َظلَّ؛ ليس؛ 

 ما زال /ال زال؛ ما دام(

اإلعراب غري  -
مطلوب يف هذه 

 املرحلة.

0 

 الفاعل  الفاعل  
 إعراب الفاعل بالحركات 
 الظّاهر االسم  
 المّتصل الّضمير  
 المستتر الّضمير 
  المثّنى 
 لم جمع المذّكر الّسا 

الفاعل مرفوًعا باحلروف  إعراب -
)املثىّن؛ مجع املذّكر الّسامل؛ األمساء 

 اخلمسة(.

 3 
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 الّصّف الثّامن -ماّدة الّنحو
الموضوع 
 تمالحظا وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 األسماء الخمسة 
 نائب الفاعل  نائب الفاعل 

 الظّاهر االسم  
 المّتصل الّضمير  
 المستتر الّضمير 
  المثّنى 
  جمع المذّكر الّسالم 
 األسماء الخمسة 

احلاالت  نائب الفاعل يف تمييز -
 الّضمري الظّاهر؛ االسم الّتالية:

 .املسترت الّضمري املّتصل؛
مرفوًعا  نائب الفاعل إعراب -

 .بالّضّمة ظاهرًة ومقّدرةً 
نائب الفاعل مرفوًعا  رابإع -

باحلروف )املثىّن؛ مجع املذّكر 
 الّسامل؛ األمساء اخلمسة(.

 3 

 المفعول به  وإعرابه  به المفعول
 بالحركات

  المثّنى 
 جمع المذّكر الّسالم  
 األسماء الخمسة 

املفعول به منصوبًا  إعراب -
باحلروف )املثىّن؛ مجع املذّكر 

 الّسامل؛ األمساء اخلمسة(.

 3 

 المفعول فيه  المفعول فيه 
 ظرف الزمان 
 ظرف المكان 

 0   الّظرف بنْوَعْيِه. تصنيف -

الجملة 
 االسمّية

 المبتدأ والخبر   وإعرابهما لخبرواالمبتدأ 
 تثنيتهما وجمعهما 

 3  املبتدأ واخلرب باحلروف. بإعرا -

 الجرّ 
 الجّر باإلضافة  المضاف 

 المضاف إليه 
حذف و "أل" الّتعريف؛  حذف -

 .من املضاف الّتنوين
املضاف إليه جمرورًا  إعراب -

 بالكسرة.
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 الّصّف الّتاسع

 ّتاسعالّصّف ال -كّلمجاال االستماع والتّ م

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  الّرئيسّية المصطلحات المواضيع الفرعّية

 الّنّص األدبيّ 

 الورقّي والرقميّ 

 القّصة 
 قّصة الم ثل 
 األمثولة 
 الحكاية الّشعبّية 
 الحواريّة 
 الّسيرة الّذاتّية 
 الّسيرة الغ ْيريّة 
 القصيدة 

  ّنوع الّنص 
 الفكرة الّرئيسة 
 الفرعّية لفكرةا 
 والخاتمة المقّدمة 
  ّاتالّشخصي 

 الثّانوية؛ المركزيّة؛)
  الهامشّية(

 الّراوي دور 
 الّزمنيّ  الّتسلسل 

 لألحداث
 والّرأي الواقعة 
 والّنتيجة الّسبب 
 البالغّية األساليب 

 .صّ ة من النّ الفكرة املركزيّ فهم  -
 معلومات َنّصّية وحياتّية. مقارنة ومقابلة -
 الفرعّية.عن الِفكر الرئيسة  مييزت -
 أي.الر عن الواقعة  مييزت -
 الّسبب والّنتيجة.تحديد  -
نوع وَدْور الرّاوي )ُمْشرف؛ معلِّق، تحديد   -

  متدخِّل(.
 اخلامتة باملقّدمة.مقارنة  -
 ما استمع إليه شفويًّا. تلخيص -
بالغّي/إبداعّي، أو  تحديد نوع األسلوب: -

  تقريرّي وصفّي.
الّتشبيه، والّسجع، واجلناس، ونوع تعريف  -

 الوصف...

عند الّتطّرق إىل  -
أسئلة يف بُعد الفهم 

الثاين )االستنتاج 
وفهم املعىن اخلفّي(، 

ال نطرح أسئلة هلا 
عالقة بالّروابط أو 

بالعوائد، وكّل ما ال 
متكن اإلجابة عنه 

 دون َنّص مرئّي.
 
نتطّرق إىل  -

األساليب البالغّية يف 
الّنصوص األدبّية 

حسب املطلوب يف 
هذا املنهج من كّل 

 مرحلة عْمريّة.
 الوظيفيّ  الّنصّ 

 الورقّي والرقميّ 

  ّاإلخباريّ  الّنص 
  الوصفيّ 

 
  ّاإلقناعيّ  الّنص.    
 
  ّالتفعيليّ  الّنص 

  ّالوصف الّتقريري 
  ّالوصف اإلبداعي 
 اإلعالن 
 الدعاية 
 مقالة الّرأي 
 اإلرشادات 
 الّروابط  
 المقارنة 
 المعايير/ الجدول 
  لافعاأل أزمنة: 

 الحاضر؛ الماضي؛
 .المستقب ل

 أيوالرّ  الحقيقة 

 .هبا مصرَّح معلومات استخراج -
 نوع الّنّص. تعيين -
 .الّنصّ  من اهلدف تحديد -
 .وتعليالت وتفسريات تعريفات تحديد -
 معايري حسب صرحية معلومات تنظيم -

 .معطاة
  .الّنصّ  نوع مع وتَناُسبها الفعل أزمنة تمييز -
 .الرّأيعن  احلقيقة مييزت -
 رأي الكاتب.تحديد  -
 احلجج والرباهني.استنتاج  -
 األمثلة الداعمة لرأي الكاتب.استخالص  -
خصّي من قضّية موقف ورأي شإبداء  -

 مطروحة.
 دور الروابط يف فهم املعىن.تحديد  -
 تأثري البالغة الّلغويّة على املستمع.تحديد  -
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 ّتاسعالّصّف ال -كّلمجاال االستماع والتّ م

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  الّرئيسّية المصطلحات المواضيع الفرعّية

ثروة لغويّة جديدة من جماالت اكتساب  -
 معرفّية خمتلفة.

 معاين كلمات من السياق.فهم  -
 تعليمات مسموعة.تنفيذ  -
 اإلبداعّي.عن الوصف الّتقريرّي يز ميت -
 .الطّلبّية الّصيغ تمييز -
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 الّتاسع مجال الّتعبير الكتابّي في الّصف

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات مهارات لغويّة وإستراتيجّيات تفكير المصطلحات األساسّية المواضيع الفرعّية

 الّنّص اإلقناعيّ 

الورقّي 

 واإللكترونيّ 

 ريّ اإلعالن الّتجا 
 
 العريضة 
 
 مقالة الّرأي 

 اإلقناع 
 المؤّيد/ الُمعارض 
 الواقعة والّرأي 
 رأي الكاتب 
 الّسبب والّنتيجة 
 المستهِلك 

وتديد  غرض مال عالن ّتاريّ صياغة إ -
 مجهور اهلدف.

بعض احلقائق واآلراء بات الّصلة جمع  -
 باملوضوع.

من حيث الّلغة والرّتاكيب اإلعالن  تقييم -
 ب.الّنحويّة واألسالي

 موقف من موضوٍع ما.  اّتخاذ -
جمموعة من احلجج اّليت حيتاجها  استقطاب -

 يف إقناع املتلّقي يف مقالة الرّأي.
 الّنتائج.باألسباب  بطر  -
نّص إقناعّي مع مراعاة خصائصه  كتابة -

 ومبناه.
 عنوان مناسب. اختيار -

اإلعالن  -
اإلخبارّي ال يرمي 

إىل الّتأثري على 
 املتلّقي.

املبدأ اّلذي  -
تحّكم باإلعالن ي

الّتجارّي هو 
"ضرورة بيع 

الّسلعة". أّما الّنّص 
احلجاجّي، فريمي 
إىل إجراء تغيري يف 

تصرُّف الفرد أو 
سلوكه أو رأيه أو 

 موقفه.
من أنواع عناوين  -

املقاالت: العنوان 
املوضوعّي؛ العنوان 

اهلادف؛ العنوان 
؛ العنوان ُمْجِمل ال
 ُمفارِق... ال
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 الّصّف الّتاسع – ماّدة الّصرف

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

عدد  مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ 
 الحصص

 االسم
 اسم العلم  العلم 

  الكْنية 
  الّلقب 
  ّالّتركيب اإلضافي 

 الكْنية والّلقب.و اسم الَعَلم تمييز  -
األمساء حسب نوعها تصنيف  -

  قب()اسم علم، كنية، ل

 0 

  المقصور
 والمنقوص

  المقصور 
 المنقوص 
 الممدود 

املقصور واملنقوص تصنيف  -
 واملمدود.

يف املنقوص،  -
جيري التطّرق إىل 

َمواضع حذف 
  الياء وإثباهتا.

3 

  الّضمير
 المستتر 

 الّضمير المستتر 
 صل لضمير المتّ ا

 والمنفصل

ّنابج خمتلفة للّضمري عرض  -
 املسترت.

 1 

 ال ف ع ل
  الفعلأنواع   ّالّتام 

  الّناقص 
  الّصحيح 
  المعتّل 
  المجّرد 
  المزيد 
  الجامد 
  المتصّرف 
  زم الاّل 
  المتعّدي 

 حروف الّزيادة.تحديد  -
)األفعال املطلوبة  اجلامدتعريف  -

  .ليس، بئس، نعم(
 عن اجلامد. ّرفاملتصتمييز  -

 3 

 إسناد الفعل  اإلسناد 
 المضعَّف 

املاضي املضّعف إىل ناد إس -
 ر.الّضمائ

 صياغة األمر من المضارع. -
 املضارع الّصحيح.إسناد  -
 األمر الّصحيح.إسناد  -

 2 
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 الّصّف الّتاسع -ماّدة الّنحو

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ 
عدد 

 الحصص

الجملة 

 الفعلّية

 الفعل  الماضي 
 المضارع 
 المبنّي على  مرفعل األ

 .الّسكون
 اإلسناد 
 الّصحيح  
  ّالمعتل 
 المرفوع إعراب المضارع 
 إعراب المضارع 

 المنصوب
 المجزوم إعراب المضارع 
 األفعال الخمسة 
 التقاء الّساكن  ْين 

 بعض حروف اجلزم معايناستنتاج  -
ّما؛ الم األمر؛ "ال" : مل؛ لَ وعملها
 .الناهية

 عالمات جزم املضارع. تمييز -
ملضارع املنصوب بأن اتعيين  -

بعد الم التعليل، الم  مضمرة
 .اجلحود، حّت 

األفعال اخلمسة مرفوعًة  إعراب -
   ومنصوبًة وجمزومًة.

 املبّن على الّسكون املضارع تمييز -
 .من املضارع املعرب

األمر املبّن على حذف  صياغة -
النون، واملبّن على حذف حرف 

 العّلة من اآلخر.

يف األمر ويف  -
اجملزوم،  املضارع
ذكري جيري الت

االِت اْلتقاء حب
 الّساكنَ نْي.

4 

 الفاعل  0  باحلركة، وباحلروف. الفاعل إعراب - المبنيّ  – الفاعل 

 المنصوبات
 المفعول به  وإعرابه به المفعول 

 الّضمير المّتصل 
 المنفصل الّضمير 
 جملة القول 

املفعول به حني يكون  إعراب -
ا ضمريًا مّتصاًل، وحني يكون ضمريً 
 منفصاًل، وحني يكون مجلَة قول.

 3 

  المفعول ألجله
 /له

 0  املفعول ألجله /له. إعراب - المفعول ألجله /له 

الجملة 

 االسمّية

 

 المبتدأ والخبر  المبتدأ 
 الخبر 
 الجملة االسمّية 
 الجملة الفعلّية 
 شبه الجملة 

اخلرب حني يأت مجلًة امسّية،  إعراب -
 وحني يأت شبَه مجلة ظرفّية.

ركَنِ اجلملة االمسّية حني  رابإع -
 يكون أّي منهما مبنيًّا.

 3 

 الّتوابع
 العطف  حروف العطف 

 المعطوف 
 المعطوف عليه 

عن  سائر حروف العطف تمييز  -
 .غريها من احلروف

إعراب ، و اسم على اسمعطف  -
 املعطوف.

 3 

 الّنعت  3يقتصر املطلوب  -  .الّنعت واملنعوت تطابقاستنتاج   - الّنعت 
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 الّصّف الّتاسع -ماّدة الّنحو

الموضوع 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 على الّنعت  الّنعت. إعراب - المنعوت
 احلقيقّي املفرد

 الّتوكيد  الّتوكيد 
 المؤكَّد 
  ّالّتوكيد الّلفظي 

 .الّتوكيد الّلفظيّ  استخراج -
 .الّتوكيد الّلفظّي  إعراب  -

صياغة دون  -
الّتوكيد الّلفظّي 

للّضمائر املّتصلة 
 واملسترتة.

3 

 البدل  البدل 
 المبد ل منه 
 البدل المطابق 
 بدل التفصيل 

البدل املطابق،  أنواع البدل: عيين ت -
 .وبدل التفصيل

البدل املطابق وبدل  إعراب -
 .التفصيل

 3 
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 الّصّف العاشر

 الّصّف العاشر –ماّدة الّصرف 

الموضوع 
 الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

 مصطلحات
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  أساسّية

عدد 
 الحصص

 االسم
 المشتّقات   الفاعل اسم 

 اسم المفعول 
 المشّبهة الّصفة 
 صيغة المبالغة 
 صيغة التفضيل 
 اإلعالل 

اسم الفاعل واسم املفعول  صياغة -
من األفعال: املضّعف واألجوف 

 والّناقص.
 الّصفة املشّبهة. صياغة -
صيغ عن الصّفة املشّبهة مييز ت -

 املبالغة.
صيغيت املبالغة؛ "فّعال"، تعيين  -

  "مفعال".
 التفضيل"."أفعل استعمال  -
اسم عن الصّفة املشّبهة مييز ت -

 الفاعل من ناحية داللة.

جيري التطّرق  -
صل من إىل ما حي

إعالل يف األجوف 
 والّناقص.

جيري التطّرق  -
إىل أساليب أخرى 

للتفضيل )حنو: 
 خري، شّر...(

يشار إىل االسم  -
املصّغر واالسم 
املنسوب دون 

اخلوض يف 
 التفاصيل.

 

2 

 المصادر   صريحالمصدر ال 
 المصدر المؤّول 

املصدر املؤّول من "أّن" صياغة   -
ومعموليها، ومن "أْن" والفعل، 

وتويل مصادر مؤّولة إىل صرحية، 
 والعكس.

التأكيد أّن  -
املصدر املؤّول من 
أْن والفعل، ومن 

أّن ومعمولْيها 
 يؤّول مبفرد.

 

 الّتثنية والجمع   الّتثنية 
  الجمع 
  المنقوص 
  المقصور 
 الممدود 

ومجع األمساء املنقوصة ثنية ت -
 واملقصورة واملمدودة.

 2 

 الفعل

   الّصحيح
 والمعتلّ 

 إسناد 
  الّسالم 
  المهموز 
 المضّعف 
  المثال 
 األجوف 

الفعل املعتّل: املثال إسناد  -
واألجوف يف املاضي واملضارع 

 واألمر.
التغيريات اليت تطرأ على تمييز  -

  الفعل املعتّل بعد اإلسناد.

 2 
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 الّصّف العاشر –الّنحو  ماّدة

الموضوع 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

الجملة 

 االسمّية

 

 المبتدأ والخبر  المبتدأ 
 الخبر 
 الجملة االسمّية 
 شبه الجملة 

 املبتدأ واخلرب إعرابًا كامالً. إعراب -
الت وجوب ثنتني من حااتعيين  -

تقدمي اخلرب: حني يكون اخلرب شبه 
نكرة، وحني يكون  أواملبتد مجلة

 الصدارة. للخرب حقّ 
أكثر من خرب للمبتدأ  إدخال -

 .(تعّدد اخلربالواحد )

 3 

 الّنواسخ
  "كان"

وأخواتها: 
األفعال 
 الناقصة

 الفعل الّناقص 
 اسم  "كان" وأخواتها 
 خبر "كان" وأخواتها 

 ا على"كان" وأخواهت إدخال  -
 اإلعراب. مع االمسّية اجلملة

األفعال الّناقصة  -
كان؛  املطلوبة:

صار؛ أصبح؛ 
أضحى؛ بات؛ 

َظلَّ؛ أمسى؛ 
ليس؛ ما زال /ال 

 زال؛ ما دام

3 

  :إّن" وأخواتها"
الحروف 
المشّبهة 
 باألفعال

 الحرف المشّبه بالفعل 
 اسم "إّن" وأخواتها 
 خبر "إّن" وأخواتها 

 اجلملة لى"إّن" وأخواهتا ع إدخال  -
 اإلعراب(. )مع االمسّية

 3 

الجملة 

 الفعلّية

 الفعل  الماضي 
 المضارع 
 فعل األمر 
 اإلسناد 
 الّصحيح  
  ّالمعتل 
  ّالمبني 
 المرفوع 
 المنصوب 
 المجزوم 
 األفعال الخمسة 
 المبنّي للمجهول 

 4  الفعل املعتّل املسند. إعراب -
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 الّصّف العاشر –الّنحو  ماّدة

الموضوع 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 

 الفاعل  وإعرابه الفاعل 
 االسم الظّاهر 
 الضمير 
 لمؤوَّلالمصدر ا 

الفاعل حني يكون مصدرًا  تمييز -
 .مؤّوالً 

نائب فاعل الفعل املتعّدي  إعراب -
 فقط )بصوره املختلفة(.

االسم الظّاهر  -
 واملبنّ  املعرب

الّضمري  - -
 واملسترت املّتصل

0 

 المنصوبات
 المفعول به   زم الاّل 

 المتعّدي 
 وإعرابه المفعول به 
 المصدر المؤّول 

 نيكو  حني به املفعول إعراب -
 .مصدرًا مؤّواًل 

األفعال  املتعّدية إىل تمييز  -
 مفعوَلنْي.

يف األفعال  -
املتعّدية إىل 

مفعولني أصلهما 
مبتدأ وخرب، 

يقتصر املطلوب 
على األفعال: 

ظّن؛ حِسَب؛  
رأى؛ وجد؛ اتّخذ؛ 

 ترك.

3 

 المفعول فيه  ظرف الزمان 
 ظرف المكان 

 املفعول فيه.تعيين  -
 املفعول فيه.إعراب  -
  ظروف بني معربة ومبنّية.ال تصنيف -
بعض الّظروف املبنّية:  إعراب -

 أمِس؛ أيَن؛ مت؛ إبا؛ حيُث.. 

 0 

 الحال  الحال 
 الجملة الحالّية 
 ةالحال المفر د 

وإعراب احلال مفرًدا أو مجلًة معرفة  -
 فقط.

 3 

 الّتمييز  الّتمييز 
 المميَّز الملفوظ 

 3  تمييز الملفوظ.إعراب  -

 التوابع
  العطف   العطفحروف 

 المعطوف 
 المعطوف عليه 
 الجملة 
 شبه الجملة 

يف عطف  -  .عل مُجل مجل عطف -
اجلمل، ينبغي 
االنتباه إىل ما 

ُيشرَتط يف هذا 
العطف بني اجلملة 
املعطوفة واملعطوف 

 عليها.

0 
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 الّصّف العاشر –الّنحو  ماّدة

الموضوع 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 الّنعت  .الّنعت الحقيقّي 
 جملة الّنعت 

 الّنعت حني يكون مجلًة. إعراب  -
مجلة عن مجلة الّنعت مييز ت  -

 ال.احل

 0 

 الّتوكيد   الّتوكيد 
 المؤكَّد 
  ّوإعرابه الّتوكيد الّلفظي 
  ّالّتوكيد المعنوي 

 الّتوكيد املعنوّي.تحديد  -
 الّتوكيد املعنوّي.إعراب  -

دون التطّرق إىل  -
 .توكيد الضمائر

مراجعة سريعة  -
على درس البدل، 

للّتذكري أنّه من 
 الّتوابع.

0 

 االسم
  الممنوع من

 الّصرف
 لّصرف:ا من الممنوع 
 الصفة 
 الجموع منتهى صيغة  

 .الّصرف من املمنوعتحديد  -
 من املمنوعة الّصفاتتحديد  -

الّصرف ما كان منها على وزن 
 "أفعل" و"فعالن".

 الّصرف من املمنوع اجلمعتعيين  -
)صيغة اجلمع املمنوعة من الّصرف 
  املطلوبة هي صيغة منتهى اجلموع(

  3 
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 الّصّف الحادي عشر

 العاشر.  خاّصًة ماّدةلحادي عشر تتّم مراجعة ماّده الصرف التي تعّلمها الطالب في السنوات السابقة؛ الصّف ا الصرف: في 

  

 الّصّف الحادي عشر -ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

عدد  مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ 
 الحصص

الجملة 

 ةاالسميّ 

 الّنواسخ  الفعل الّناقص 
 الحرف المشبَّه بالفعل 
 ما" الّزائدة" 
  م المزحل قةالاّل 

"ما" الزّائدة على "إّن" إدخال  -
 وأخواهتا.

 الاّلم املزحَلقة.تعيين  -

 0 

 االسم
  العدد

 والمعدود
 المعدود 
  ّالعدد األصلي 
  ّالعدد الترتيبي 
 العدد المفرد 
 العدد المعطوف 
 العدد المركَّب 

األصلّي املفرد  عددال إعراب -
  واملعطوف. واملرّكب

  باملعدود. العدد عالقةاستخراج  -
 املعدود. إعراب -
 الرّتتييّب. العددتعريف  -

 5 

  الممنوع من
 الّصرف

 الممنوع من الّصرف 
   العل م 
 لموصوفا 
 صرف ما ال ينصرف 

ما تبّقى من األعالم تحديد  -
 املمنوعة من الّصرف.

املوصوف املمنوع من  تمييز -
 رف.الصّ 

احلاالت اّليت ُيْصَرُف فيها  استنتاج -
 املمنوُع من الّصرف.

ُيستثىن من  -
 جمموعة األعالم

املمنوعة من 
 الّصرف املركَّبُ 

مزجيًّا  تركيًبا
واملعدول عن اسم 

 الفاعل.
املوصوف  -

املمنوع من 
الّصرف املطلوب: 

املنتهي بألف 
 الّتأنيث املمدودة.

صيغ اجلمع  -
املمنوعة من 
لوبة: الّصرف املط

 منتهى صيغة
 اجلموع اجلموع؛
 بألف ومهزة املنتهية

 زائدتني.

3 
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 الّصّف الحادي عشر -ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 الجرّ 
 الجّر باإلضافة  اإلضافة 

 المضاف 
 المضاف إليه 

املضاف إليه جمرورًا بالياء،  إعراب  -
  وبالفتحة.

املضاف إليه حني يكون تعيين  -
 مجلة.

 3 

الجملة 

 الفعلّية

  الفعل  الفعل 
 المفعول به 
 نائب الفاعل 
 لمنصوبالمضارع ا 
 أْن" المضم رة" 

املضارع املنصوب ب ِ "أْن"  إعراب -
املضَمرة بعد الم الّتعليل والم 

 اجلحود َو "حّت".

  

 المنصوبات
  المفعول

 المْطل ق
 3   املفعول املْطَلق. إعراب - المفعول المْطل ق 

 الّتمييز  الّتمييز 
 المميَّز الملفوظ 
 المميَّز الملحوظ 

اسم متييز امللحوظ بعد إعراب  -
 التفضيل فقط.

 3 

 األساليب
 االستفهام  االستفهام 

 أداة االستفهام 
 حروف الجواب 

 أدوات االستفهام.تعيين  -
إعراب أمساء االستفهام الّتالية:  -

 َمن؛ ما؛ كيف؛ أين، مت.
حروف اجلواب تعيين  -

ملطلوبة: ، احلروف اواستخداماهتا
 .نعم؛ أجل؛ ال؛ بلى؛ كاّل 

 3 
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 اني عشرالّصّف الثّ 

 الّصّف الثاني عشر -ماّدة الّصرف

الموضوع 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 م االس

 والفعل

  الميزان
 الّصرفيّ 

  ّ3   امليزان الّصريّف.تعريف  - الميزان الّصرفي 

 اإلبدال  اإلبدال يف صيغ استخراج  - اإلبدال
 فتعال"."اال

  

 

 اني عشرالّصّف الثّ  -ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 المنصوبات
 الّنداء  المنادى 

 أداة النداء 
 الع ل م المفرد 
 النكرة المقصودة 

 الّنداء.تعريف  -
لّتالية: "يا"؛ أدوات الّنداء اتعيين  -

  "َأْي"؛ اهلمزة.
  هذه األدوات. إعراب -
 جواز حذف األداة.تحديد  -
 املنادى املنصوب. إعراب -
املنادى الَعَلم املفرد  إعراب -

 واملنادى النكرة املقصودة.
 نداء املعّرف ب ِ "أل".التعريف  -

 3 

 األساليب
 الّتعّجب  الّتعّجب 

 ما" الّتعّجبّية" 
 فعل الّتعّجب 
 نهالمتعجَّب م 

الّتعّجب بصيغة "ما تعريف  -
  أفعَله!"

 مجلة الّتعّجب "ما أفعَله!". إعراب -

من غري  -
املطلوب تناول 

 صيغة "أَْفِعْل ِبِه". 
من غري  -

املطلوب تناول 
شروط صياغة فعل 

 الّتعّجب.

0 

 الّنفي  النفي 
 ال" الّنافية للواحد" 
 ال" الّنافية للجنس" 

عن داللة ال الّنافية للجنس  مييزت -
 النافية للواحد.ال 

 0 
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 اني عشرالّصّف الثّ  -ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

عدد 
 الحصص

 الّشرط  الّشرط 
 أداة الّشرط 
 حرف الّشرط 
 أداة الّشرط الجازمة 
 أداة الّشرط غير الجازمة 
 جملة الّشرط 
 جملة جواب الّشرط 
  فاء الجزاء/ الفاء الواقعة

 في جواب الّشرط
  الاّلم الواقعة في جواب

 الّشرط

  الّشرط. مجلة أركانتعيين  -
 غريو  اجلازمة الّشرط أدواتتحديد  -

 اجلازمة.
 حرف الّشرط اجلازم "إْن". إعراب -
أمساء الّشرط اجلازمة  إعراب -

 الّتالية: َمن؛ ما؛ مت.
أداة الّشرط غري اجلازمة  إعراب -

 "إبا".
بأدوات الّشرط  املضارع جزم -

 .اجلازمة
  الّشرط بالفاء. جواب اقرتانتديد  -
 .مالّشرط بالاّل  جواب اقرتانتديد  -

 2 

 الجملة
  ُم لإعراب الج  جملة الخبر 

 جملة القول 
 جملة الحال 
 جملة الّنعت 
 جملة المضاف إليه 
 الجملة التابعة 
 جملة جواب الّشرط 
 جملة الّصلة 
 إعراب الجمل 

اجلمل الّتابعة اليت هلا حمّل  إعراب -
 يف اإلعراب.

اجلملة الواقعة يف حمّل جزم  إعراب -
 يف جواب الّشرط.

بعض اجلمل اليت ال حمّل هلا تعيين  -
اجلملة االبتدائّية؛  :عرابيف اإل

مجلة الّصلة؛ اجلملة الّتابعة جلملة 
 ال حمّل هلا يف اإلعراب.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 

ضبط 
الكلمات 

 بالّشكل

ضبط أواخر على  تدريب -  
  .الكلمات بالّشكل

 3 

 

. الماّدة المدرَّسةوعبارات قصيرة من  *مالحظة: في مرحلة الّصّف الّتاسع، نبدأ بتدريب الطّلبة على ضبط أواخر الكلمات بالّشكل في ُجم ل

 ديدة.ابتداًء من مرحلة الّصّف العاشر، يجري الّتدريب )على نحٍو متدرّج( على ضبط أواخر الكلمات بالّشكل في ِقط ع كاملة، بعد كّل ماّدة ج
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 للمرحلة الثانويّة -كّلممجاال االستماع والتّ 

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات وإستراتيجّيات تفكيرلغويّة مهارات  طلحات الّرئيسّيةالمص المواضيع الفرعّية

 الّنّص األدبيّ 

 الورقّي والرقميّ 

 القّصة 
 قّصة الم ثل 
 األمثولة 
 بّيةالحكاية الّشع 
 الحواريّة 
 الّسيرة الّذاتّية 
 الّسيرة الغ ْيريّة 
 القصيدة 

  ّنوع الّنص 
 الفكرة الّرئيسة 
 الفرعّية الفكرة 
 والخاتمة المقّدمة 
 اتخصيّ شّ ال 

 ة؛الثّانويّ  المركزيّة؛)
  الهامشّية(

 الّراوي دور 
  الّزمنيّ  الّتسلسل 

 لألحداث
 والّرأي الواقعة 
 والّنتيجة الّسبب 
 البالغّية األساليب 

 .صّ ة من النّ الفكرة املركزيّ فهم  -
 معلومات َنّصّية وحياتّية. مقارنة ومقابلة -
 الفرعّية. عن الِفكر الرئيسة مييزت -
 الرأي.عن  الواقعة مييزت -
 الّسبب والّنتيجة.تحديد  -
نوع وَدْور الرّاوي )ُمْشرف؛ معلِّق، تحديد  -

  متدخِّل(.
 اخلامتة باملقّدمة. مقارنة -
 ما استمع إليه شفويًّا. تلخيص -
نوع األسلوب: بالغّي/إبداعّي، أو تحديد  -

  تقريرّي وصفّي.
الّتشبيه، والّسجع، واجلناس، ونوع تعريف   -

 الوصف...

ق إىل عند الّتطرّ  -
أسئلة يف بُعد الفهم 

الثاين )االستنتاج 
وفهم املعىن اخلفّي(، 

ال نطرح أسئلة هلا 
عالقة بالّروابط أو 

بالعوائد، وكّل ما ال 
متكن اإلجابة عنه 

 دون َنّص مرئّي.
نتطّرق إىل  -

األساليب البالغّية يف 
الّنصوص األدبّية 

حسب املطلوب يف 
هذا املنهج من كّل 

 مرحلة عْمريّة.

 الّنّص الوظيفيّ 

 الورقّي والرقميّ 

  ّاإلخباريّ  الّنص 
                                                           الوصفيّ 

  ّاإلقناعيّ  الّنص                    
  ّالتفعيليّ  الّنص 

  ّالوصف الّتقريري 
  ّالوصف اإلبداعي 
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 مجال الّتعبير الكتابيّ 
على كّل ما تعّلموه في المراحل في المرحلة الثانويّة  ّرب التالميذحّتى الثاني عشر بتدرّج، لذا ند من الّصّف السابع ابيّ مجال التعبير الكت يُعّلم

 )حسب الجدول(.في الماّدة  توّسعالتمّكن التالميذ و السابقة، مراعين 

 .والّرسالة الّرسمّيةبنوعْيها  التجربة الشعوريّة، القّصة، السيرةكتابة على تعليم   الّصّف السابعيف الرتكيز 

 ، الحواريّة، المسرحّية.لّ اإلخبارّي الوصفّي، السج الّنصّ على تعليم كتابة  الّصّف الثامنيف  الرتكيز

 الّنّص اإلخبارّي الوصفّي.، الّتلخيصخاّصًة مقالة الرّأي،  الّنّص اإلقناعيّ على تعليم كتابة  الّصّف الّتاسعيف  الرتكيز

)يشمل   التقرير)بتوّسع، يشمل خطبة أمام مجهور يف حفل تخرّج، يوم الطالب وما إىل بلك(،  الّنّص اإلقناعيّ على كتابة  ّصّف العاشراليف  الرتكيز

الّتلخيص،  غرافيا(.كتابة تقارير عن رحلة، فّعالّيات مدرسّية، وتقرير عن ّتربة علمّية )كيمياء، فيزياء، بيولوجيا(، مسار تعليمّي يف حّصة البيئة أو اجل

 الوصف اإلبداعّي.

 ، الّتقرير، الّرسالة، الوصف اإلبداعّي والّتقريرّي، والّنّص اإلقناعّي.في الّصّفْين الحادي عشر والثاني عشر على التلخيصالتركيز 

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات األهداف الّتنفيذيّة المصطلحات األساسّية المواضيع الفرعّية

 الّنّص اإلخباريّ 

لورقّي ا

 واإللكترونيّ 

  الّنّص اإلخبارّي
 الّتعليميّ 

  النّص اإلخبارّي
 الوصفيّ 

  ّالّسجل 
 الّتقرير 
  ّالخبر الّصحفي 

 الّنّص  روابط
 الوظيفيّ 

  مبنى الّنّص
 الوظيفيّ 

 معلومات ومعطيات عن املوضوع. جمع -
 املعلومات حسب معايري معطاة. تنظيم -
 املعلومات ملبىن الّنّص اإلخبارّي.مالء مة  -
للّنّص  األساسّية الروابط ستخداما -

 .اإلخباريّ 
األفكار الّرئيسّية يف الّنّص  تحديد -

 اإلخبارّي. 
الّتلميذ دوره يف الّتقرير وغرضه  تحديد -

 منه. 
 املعطيات. تنظيم -
 .املعايري واملضامني وتديد جدول، بناء -
تقرير من خالل تقليد وتتّبع  كتابة -

  خطوات مبىن أحد الّتقارير املختارة.
 خرب صحفّي وإعالن. كتابة   -

الّتقرير اجلاهز: له  -
ّنوبج جاهز  

كمخالفة الّسري، 
والّتقرير املفتوح 
)الّريبورتاج(، أو 

الّتقرير عن أوضاع 
مؤّسسة أو فرد أو 

حدث. وهناك تقرير 
يتناول اختبارًا علميًّا 

يشمل املواّد  -مثالً –
ومراحل الّتطّور، 

باإلضافة إىل الفرضّية 
 والّنتائج.

من طُُرق تنظيم  -
املعطيات: اإلمجال؛ 

اخلّط البيايّن؛ 
 اجلدول...
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الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات األهداف الّتنفيذيّة المصطلحات األساسّية المواضيع الفرعّية

إبا كانت الّتفاصيل  -
مقدَّمة بغية طلب 

العمل، ينبغي 
االستعانة بصيغة 

الّرسالة الّرمسّية وّنابج 
 طلبات العمل.

عناصر الّتقرير:  -
املوضوع؛ اهلدف؛ 

املتلّقي؛ الزمان 
واملكان )مراحل 

الكتابة، ومكاهنا(؛ 
الّتقرير  اسم ُمِعدّ 

 ووظيفته؛ اخلامتة.
 الّنّص اإلقناعيّ 

الورقّي 

 واإللكترونيّ 

  ّاإلعالن الّتجاري 
 العريضة 
 مقالة الّرأي 

 اإلقناع 
 المؤّيد/ الُمعارض 
 الواقعة والّرأي 
 رأي الكاتب 
 الّسبب والّنتيجة 
 المستهِلك 

وتديد  لغرض ما إعالن ّتاريّ صياغة  -
 مجهور اهلدف.

ء بات الّصلة بعض احلقائق واآلراجمع  -
 باملوضوع.

على اختيار اخلصائص األساسّية تدريب  -
إلقناع مجهور اهلدف باملنتوج أو موضوع 

  اإلعالن.
تقييم اإلعالن من حيث الّلغة والرّتاكيب  -

 الّنحويّة واألساليب.
 . من موضوٍع ماموقف  اّتخاذ -
جمموعة من احلجج اّليت  استقطاب -

 الرّأي. حيتاجها يف إقناع املتلّقي يف مقالة
 الّنتائج.باألسباب  بطر  -
نّص إقناعّي مع مراعاة خصائصه  كتابة -

 ومبناه.
 عنوان مناسب. اختيار -

اإلعالن اإلخبارّي  -
ال يرمي إىل الّتأثري 

 على املتلّقي.
املبدأ اّلذي يتحّكم  -

باإلعالن الّتجارّي هو 
"ضرورة بيع الّسلعة". 
أّما الّنّص احلجاجّي، 
فريمي إىل إجراء تغيري 

 تصرُّف الفرد أو يف
أو  سلوكه أو رأيه

 موقفه.
من أنواع عناوين  -

املقاالت: العنوان 
ّي؛ العنوان املوضوع

اهلادف؛ العنوان 
ل؛ العنوان مِ اجملْ 
 فارِق...امل

  الّنّص
 الّسرديّ 

  الورقّي
 واإللكترونيّ 

 القصيرة القّصة 
 الّسيرة الّذاتّية 
  الّسيرة الغيريّة 
 وصف الّرحلة 
  ريّةالتجربة الّشعو 

 القّصة عناصر 
 القصيرة

  خصائص القّصة
 القصيرة

  ّالوصف االنفعالي 

على اختيار احلدث وتديد الفكرة دريب ت -
 املركزيّة.

  .الّشخصّيات اختيار -
 .واملكان الّزمان تحديد -
 .الّزمنّ  الّتسلسل حسب األحداث ترتيب -
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الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات األهداف الّتنفيذيّة المصطلحات األساسّية المواضيع الفرعّية

 الحواريّة 
 المسرحّية 

 حبسب نصوص سرديّة كتابة على بريدت - الفكرة المركزيّة 
 .الّثالث املراحل

 احلواّس واألحاسيس.توظيف  -
 .مناِسبة ربط أدوات اختيار -
 .تعبرييّة وفنّ ّية وبالغّية أساليباستخدام  -
رحلة مع مراعاة إدراج معلومات وصف  -

 جغرافّية وأخرى تارخيّية.
نّص باّت )من يومّيات الّتلميذ أو كتابة    -

 بكرياته(.
 قّصة قصرية واقعّية.كتابة    -
 .قّصة يكون أحد عناصرها خرافيًّا ةكتاب -

 الّرسالة

 ةالورقيّ 

 ةواإللكترونيّ 

 الّرسالة الّرسمّية 
 الّرسالة اإللكترونّية 

 مبنى الّرسالة 
 الّرسمّية

 

 

 الّرسمّية لغة الّرسالة 

الّرسالة عن الّرسالة الّرمسّية مييز ت -
 الّشخصّية.

الغرض من كتابة الّرسالة الّرمسّية تحديد  -
 بأنواعها.

 عناصر الّرسالة الرمسّية.تحديد  -
ترتيب حسب مسّية ر رسالة كتابة  -

 عناصرها.
َمباٍن لغويّة يكثر استخدامها يف استخدام  -

 الّرسالة.
نزلة املرَسل مللغة الّتوّجه واخلطاب الء مة م -

 إليه وعالقته باملرِسل.

عناصر الّرسالة  -
رقم اهلويّة،  :الرمسّية

مرِسل؛  الرقم اهلاتف، 
 البلد الذي الّتاريخ؛

أُرسلت منه الّرسالة؛ 
املنطقة الربيديّة؛ 

املرَسل إليه؛ مجلة 
اخلطاب /الّتوجُّه؛ 
مالَءمة اخلطاب 

/التوجُّه ملنزلة املرَسل 
إليه؛ املوضوع؛ 

التوثيق؛ النُّسخ؛ 
 .املستندات املرافقة

 

 

 
 



56 
 

 توّسع في الّنّص اإلقناعّي للمرحلة الثانويّة:

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 مالحظات األهداف الّتنفيذيّة المصطلحات األساسّية ضيع الفرعّيةالموا

 الّنّص اإلقناعيّ 

الورقّي 

 واإللكترونيّ 

 العريضة 
 الخطبة 
  الّنّص اإلقناعّي

 الّدحضيّ 

 اإلقناع 

 المؤّيد/ المعارض 

 الواقعة والّرأي 

 رأي الكاتب 

 الّسبب والّنتيجة 

 المستهلك 

 موضوع اخلطبة وغرضها.اختيار  -
 ور اهلدف.مجه تحديد -
 حقائق وآراء بات صلة باملوضوع.جمع  -
على اختيار اخلصائص األساسّية دريب ت -

  إلقناع مجهور اهلدف بالفكرة.
الّلغة والرّتاكيب الّنحويّة  مالء مة -

 .واألسلوب
 موقف من املوضوع. اّتخاذ -
جمموعة من احلجج اّليت  استقطاب -

 حيتاجها يف إقناع املتلّقي.
 املناِسبة.أدوات الّربط  استخدام -
 الّنتائج.باألسباب  بطر  -
نّص إقناعّي مع مراعاة خصائصه  كتابة -

 ومبناه.
 عنوان مناسب. اختيار -

اإلعالن اإلخبارّي  -
ال يرمي إىل الّتأثري 

 على املتلّقي.
املبدأ الذي يتحّكم  -

باخلطبة هو الّتوّجه 
 املباشر.

من عناوين  -
املقاالت املكتوبة: 
؛ العنوان املوضوعيّ 

ادف؛ العنوان اهل
 ِمل...العنوان اجملْ 

 

منفصلة، إيمانًا مّنا أنّها لم تعد من الموضوعات الّتي يحتاجها الطّالب في عال م الّتقنّيات الحديثة والّتطّور  الّشخصّية أُبقيْت ماّدة الّرسالة

 الّتكنولوجّي.

الموضوع 
 مالحظات ةاألهداف الّتنفيذيّ  المصطلحات األساسّية المواضيع الفرعّية الّرئيسيّ 

 الّرسالة

 ةالورقيّ 

 ةواإللكترونيّ 

  الّرسالة الّنّص ّية
 القصيرة

 
 

 - مبنى الّرسالة 
 الّشخصّية

 لغة الّرسالة 
 الّشخصّية

 .املرِسل واملرَسل إليه/ املتلّقيتحديد  -
 الغرض من كتابة الّرسالة. تحديد -
َمباٍن لغويّة يكثر استخدامها يف  استخدام -

 الّرسالة.
واطف املراد نقُلها إىل نوع الع اختيار -

َوفق الّدوافع أو  وتصنيفها املتلّقي،
 الّظروف اليت دفعته لكتابتها.

 ألفاظ مالئمة للعواطف املختلفة. اختيار -
رسالة تراَعى فيها الّشروط الّسالفة  كتابة -

  الذّْكر.

من أغراض الّرسالة  -
الّشخصّية:  نقل 

وجهات الّنظر؛ إبداء 
الّتأييد والّتشجيع؛ 

نئة؛ الّتعزية؛ الّته
االعتذار؛ طلب 
املشورة؛ الّدعوة 

ملناسبة )وغري بلك 
من الّدوافع بني 

املعارف 
 واألصحاب(.
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مبىن الّرسالة  -
الّشخصّية وعناصرها: 
املرَسل إليه؛ الّتاريخ؛ 
مجلة اخلطاب/التوجُّه 

والّتحّية؛ منت الّرسالة؛ 
 الّتوقيع.
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 حو والّصرففي النّ  انيةماّدة الوحدة الثّ 
 

نفسه الذي انية يف الّلغة، وهي وحدة اختياريّة تقتصر على قواعد الّلغة فقط، اعتمدنا فيها املبدأ هذه الوحدة هي الوحدة الثّ 

رها يف حياة وْ الب، مؤّكدين اقتصار دَ الطّ  إىلحني اخرتنا ماّدة الوحدة األوىل اإللزامّية، هادفني من بلك تقريب الّلغة  اعتمدناه

 الً فوّي والكتايّب، تاركني قضايا البحث الّلغوّي ملن أراد التخّصص مستقبَ عبري الشّ التّ و مساعدهتم يف فهم املقروء،  الميذ علىالتّ 

 كدارس أكادميّي وباحث لُغوّي.

 .رها يف سياق املعىنوْ س املاّدة مبعزٍل عن الّنصوص، كماّدة مستقّلة، بل نعّلمها من خالل الّنّص، مؤّكدين دَ لذا ال ُتدرَّ 

  :ساعة 25س في تفصيل المواّد المطلوبة للوحدة الثانية، وتدرَّ 
 من األفعال:

 

 من األسماء:

األمساء اليت هلا حّق الّصدارة )يقتصر األمر  -0 إسناد فعل األمر )األفعال املعتّلة(. -6
على: ما التعّجبّية؛ املبتدأ املقرتن بالم 

 االبتداء؛ ضمري الّشأن(.

 

التالية: فاء السببّية؛ واو املعّية؛  نصب املضارع بعد احلروف -3
 أو؛ حّت.

 

 األدوات من بكلّ  االستثناء االستثناء: معرفة -0
 إعراب ، غري وسوى. معرفة"إاّل : "الّتالية

إلغاء  .املستثىن أدوات إعراب معرفة .املستثىن
 عمل احلروف املشّبهة باألفعال.

 
 تعدية الفعل باهلمزة وبالّتضعيف. -5

 
 خرب "ليس".زيادة الباء يف  -2

 البدل بعد اسم اإلشارة. -2
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 املفعول نائب معرفة نائب املفعول املطلق. -4 
 كان مصدرٍ  إىل مضافًا امسًا يأت حني املْطَلق

 .مْطَلًقا مفعوالً  األصل يف
  

 الظّروف املبنّية. -5

 املفعول معه. -0

 متييز "كم" االستفهامّية َو "كم" اخلربيّة. -7

 احلذف يف أركان الّشرط. -2

دخول الالّم يف جواب كّل من: "لو"؛ "لوال"؛  -2
 "لوما".

 "نعم" َو "بئس". -01

"ال" العاملة عمل "ليس"؛ "ال" الّنافية  -00
 للجنس )شروط عملها(.

 اجلمل اليت ال حمّل هلا من اإلعراب.  -03
 

 

 ثانويّة.تضاف إليها كّل ماّدة البالغة التي تعّلمها التالميذ على مدار المرحلتين اإلعداديّة وال
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 :والمراجع المصادر

 ביבליוגרפיה

 .1002ان: دار الناهج للنشر والتوزيع، ، عمّ ةة باألهداف السلوكيّ عداد دروسها اليوميّ أة و ساليب وطرق تدريس اللغة العربيّ أبو اهليجاء، فؤاد. أ

 .3112الفكر،  دار: انعمّ  ،دبيّ األ صّ النّ  تحليل لىإ مدخل. اليف قزف، القادر، عبد شريفة، أبو
 .1002-1002: دار املنارة للنشر والتوزيع والرتمجة، ، املنصورةة لغير العربمنهج متكامل في تعليم اللغة العربيّ الدين.  يد حميأمحد، حممّ 

 .2992ة، ة: دار املعرفة اجلامعيّ سكندريّ إ، ةطرق تدريس اللغة العربيّ ا. مساعيل، زكريّ إ

 .2990، القدس: مطبعة بيت املقدس، ة وآدابهادريس اللغة العربيّ ساليب تأسحاق موسى. إ، احلسينّ 

 .2991، الرياض: دار عامل الكتب، ةالتدريس باألهداف التربويّ  لنموذج مساهمة في التأسيس العلميّ د. ، حممّ الدريج

 .1001ان: دار الشروق، ، عمّ ةساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربيّ أ، طه حسني. الدليميّ 

 .1009ان: دار الشروق،، عمّ ةة في تدريس اللغة العربيّ الطرائق العمليّ حسني.  ، طه عليّ دليميّ ال

 .2992، بريوت: دار الفكر املعاصر، ةطرق تدريس اللغة العربيّ ، جودت. اينّ الرك

ات التربية والمعاهد العليا إلعداد يّ ة كلّ : ألساتذة وطلبة واتجاهاتها الحديثةأساسيات طرق تدريس اللغة العربيّ ، نبيهة صاحل جواد. السامرائيّ 

 .1001خوة للنشر والتوزيع، ان: دار األ، عمّ مينالمعلّ 

  .2999 ، القدس: جامعة القدس املفتوحة،دبيّ األ صّ مناهج تحليل النّ د مجعة. اص، عبد اهلل، الوحش، حممّ براهيم، اخلبّ إالسعافني، 

         . 1001ة، ة اللبنانيّ ،  القاهرة: الدار املصريّ جاهات الحديثةضوء االتّ  في تدريس النحو العربيّ سعيد.   ظبية السليطيّ 

 .2990، بريوت: دار العودة، ة وآدابها. الموجز في طرائق تدريس اللغة العربيّ محدأد، حممود السيّ 

 .1020ة للعلوم ناشرون، : الدار العربيّ ، بريوت: مقارباتالقراءة كسياق له معنى. الشدوي، عليّ 

 .1000ة، يّ شعاع الفن ّ ة: مكتبة ومطبعة اإلسكندريّ إ، نشاءة واإلة للكتابة العربيّ يّ سس الفن ّ األ الشيخ، عبد الواحد حسن.
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 الملحق

 9التَّعليميَّة في المهامّ مستويات الفهم 
 أمثلة على األسئلة/ المهامّ   الكفاءات ُمستويات الفهم

فهم الُبعد الصَّريح من 
 النَّّص )"الفهم الموِضعي"(.

تحديد المعلومات الصَّريحة الواردة في 
ح، النَّّص، تعيين تعريفات، تفاسير، شرو 

توضيحات، وأفكار صريحة أخرى ور د ت 
 في النَّّص.

 ...َّأين وَرَد أنَّ... أيَن بُِكَر أن 
 ..ما معىن الكلمة "كذا" باالستناد إىل النَّّص  
 ...التَّعبري/ االصِطالح 
 ...َّمابا نعن ِعندما نقول إن 
 ...تديد كلمة أو تعبري( عىن الكاتُب بقوله: إنَّ كذا.. أنَّه( 

معلومات صريحة وتفاصيل ورد ت تحديد 
في النَّّص )مثل: أسماء الشَّخصّيات، أزمنة، 

 فعالّيات، أماكن أحداث(.

  من الذي... مابا وقع..؟ على من..؟ ملابا؟ مت.؟ كيف..؟ بأّي صورة؟
 ما السَّبب يف...؟

 .عدِّد أمساء، مراحل، طرائق، وسائل 
 أيَن بُِكَر أّن....؟ 
  مات الّتالية: ....استخرج من النَّّص املعلو 
 من هي الشَّخصّيات املذكورة، من فعل كذا، من أين جاء فالن؟ 
 .َّهات مثااًل واحًدا من النَّّص يُثِبُت أن 
 كيف تعرفوَن أنَّ...؟ 

فهم العالقات المنطقيَّة الصَّريحة بين أجزاء 
النَّّص. ترتيب تفاصيل ومعلومات صريحة 

ي قائمة، في النَّّص وفق معايير ُمحدَّدة )ف
خارطة مفاهيم، إحصائّيات، جداول... 

 إلخ(.

 ما هي املعلومات اليت أضافتها الِفْقَرة الثّانية ألجل فهم...؟ 

 

التَّفسير والِقياس )"الفهم 
الُكلِّي"(، فهم المعنى 

 الخفّي للّنّص.

فهم العالقات المنطقيَّة الخافية )غير 
 الُمصرَّح بها في النَّّص(.

  

 

 ملابا حسب رأيكم....؟  ئج/ ُخالصات.استنتاج نتا
 ..جاء يف النَّّص أنَّ... والقصد من وراء بلك هو 
 مابا مُيِكننا أن نتعلَّم من...؟ ما الِعربة من...؟ 
 .)ما العالقة بني سني وصاد؟ )رسومات النَّّص وُعنوان النَّّص مثاًل 

                                                           
9
ّص ، مع بعض اإلضافات اخلاّصة بالن22(، ص. 2002املوجودة يف منهج الرتبية الّلغويّة للمرحلة االبتدائّية ) مأبعاد الفهم املوجودة يف هذا اجلدول هي استمرار ألبعاد الفه 

، لذا ميكن اعتماد ماّدة أبعاد الفهم من املنهجنْي ملن أراد التوّسع، رابط منهج املرحلة االبتدائّية:  الوظيفّي وتفسري يف ّنابج األمثلة
t.org.il/arabicsite/taalemmanhaghttps://sites.google.com/a/ar.tzafone 

 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/taalemmanhag
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/taalemmanhag
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 ما املغزى من.. مابا نستنتج من؟ 
 .؟ما اخُلالصة اليت خنرج هبا من.. 
 هل ينبغي علينا أن نُلّم باملعلومات اليت يتحدَّث عنها النَّّص، ملابا؟ 
 ملابا ال جَيُدُر بنا أن...؟ 
 ...ملابا حَسَب رأيكم ينبغي أن...؟ اكُتبوا إعالنًا عن.. تنصحون به أن  
 ..َّاستناًدا إىل مابا تفرتضون أنَّ؟ / تعلمون أن 

 

 ا هو كذا...حسب النَّّص، كّل كذ  إيجاُد تعميمات.
 ملابا اختَ ْرَت هذا الُعنوان؟ ،  هات ُعنوانًا آخر للّنصِّ
 .قسِّم النَّّص إىل أقسام/ فقرات، أعِط كلَّ ِقسٍم ُعنوانًا 
 ما هي الِفكرة الرَّئيسيَّة يف الِفْقَرة...؟ 
 ...مابا نتعلَّم من ُسلوك كذا؟ من املعلومات.. من احلادثة 
 م وبني املضمون....؟ما الَعالقة بني الّصورة/ الرَّس 
 للّنصِّ أكثر من ُعنوان: أيُّها تُفضِّل، وملابا؟ 
 ما املوضوع األساسّي الذي يُعاجِلُه النَّّص؟ 
 أّي من العناوين الّتالية يالئُم مضموَن النَّّص؟ 

فهم االدِّعاء األساسّي، أو الِفكرة المركزيَّة 
 للّنّص.

 ي....املوضوع/القضيَّة اليت يتناوهلا النَّّص ه 
 ....َّمُيِكُن أن نستنتج من اجلملة األخرية/ من الِفْقَرة األخرية يف النَّّص أن  
 شِكلة اليت يُعاجلُِها النَّّص؟

ُ
عِضلة أو امل

ُ
 ما هي امل

أن يؤكِّد من خالل الّنّص؟ إىل مابا لَفَت انتباهنا؟ ما الكاتب مابا أراد   تمييز موقف الكاتب.
على...؟ هل دحَض املسألة؟ هل أراد موقفه من...؟ هل هو موافق 

 إثباهَتا؟
 ما موقف الكاتب من القضيَّة؟ 
 كيف نعرف أنَّ الكاِتب أراَد أن...؟ 
 كيف عب ََّر الكاِتُب عن موقفه من...؟ 

تقويٌم ونقد )"ما وراء 
النَّّص"(؛ دمج وتطبيق 
 األفكار والمعلومات.

 

 

 

 

 

 

 إىل/ صنِّف/ استخرج احلقائق واآلراء. أشر  التَّمييز بين الحقيقة وبين الرَّأي.
 .انسخ/ أشر إىل اجُلمل اليت هي حقيقة واجُلمل اليت هي آراء 
 .اعثر على مُجَل الرّأي/ ومُجل احلقائق.. ميِّز احلقيقة من الرّأي 
  ،االستنتاج الوارد يف النَّّص يستند إىل: حقيقة، رأي، فرضيَّة، تخمني

، انسخوا من النَّّص اجُلمَلة اليت تُثِبُت أحيطوا اإلجابة الصَّحيحة بدائرة
 إجابتكم.

 .استخرج من النَّّص ثالث حقائق/ ثالثة آراء 
 مابا سيكون مصري... مابا سيجري ل .. مابا حيصل لو؟  التَّنب ؤ/ طرُح فرضّيات مبنيَّة على النَّّص.

 واًل مابا ُكنُتم تفعلون لو.. )اقرتِح أّناط سلوك، قواعد وأُسس(، اقرتح حل
 ألوضاع افرتاضيَّة.

ن يتوجَّه الكاتب يف النَّّص؟ َمن خُياِطب؟  فهم الهدف من النَّّص.
َ
 مل

 ..ما هو هدف النَّّص؟ ما الغاية من النَّّص؟ وضِّح 
 ..أّي فئة من الّناس يُناِسب هذا النَّّص؟ وضِّح 
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اتِّخاذ موقٍف شخصّي ُمبرَّر من ُطروحات 
 النَّّص.

  علِّلوا موقفكم.ما رأيكم يف... ؟ 
 هل تواِفقون الكاتب على...؟ 
 ما رأيكم يف احلّل الذي طرحُه الكاتُب؟ هل تتَّفقون معُه يف َطْرِحِه؟  
 لو ُكنُتم مكان... كيف ُكنُتم تتصرَّفون؟ 
  ..حاولوا أن تُقِنعوا... أن يقرأ/ يشرتي/ ُيشاِهد/ يُواِفق على 
  َإنَّ....؟ إنَّ/ قاَل الكاِتبُ  -حسَب رأيكم -ملابا قيل  

فهم ما وراء النَّّص، تقويم 
المضمون، ووظيفة العناصر 

 والُمركِّبات الل غويَّة للّنّص.

 

 ملابا استخدم الكاتب صيغ املبالغة بكثرة يف الِفْقَرة...؟  فهم الغاية من استخدام الوسائل البالغيَّة.
 ما وظيفة اإلكثار من املرتادفات...؟ 
 ى التَّصوير الفّنّ يف املقطع..؟ملابا اعَتَمَد الكاتب عل 

فهم الهدف من استخدام التَّشبيهات 
 واالستعارات.

 ما القصد من اجلملة اليت جاء فيها أنَّ... ك ../ ُيشبه... مثل...؟ 
  ما الغرض من وراء التَّشبيه الوارد يف مجلة....؟ 
 

 
شري إىل عالقة: تضاّد/ تشابُه/ وردت يف الِقطعة ثالثُة روابط خمتلفة تُ    فهم ما وراء لُغ وّي.

 تراُدف/ استخرج هذه الرَّوابط.
  .اسَتخرِج من النَّّص روابط سببيَّة/ ظرفيَّة/ تعليل... إخل 

 


