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1.0

مقدمة املنهج
الا املنهج للصف اخلامس الثانوق رىل الصفالسادس الثانوق ميضى بدال مأ املنهج املستخاج يف السنة 2004م اللق استخدم يف الفرتة
املاض ـ ــية كلها ،مأ ث ا حدم كثل مأ التغلات يف البيرة الدهاس ـ ــية حيل ثات الط التغلات يض ـ ــا يف املنااج الدهاس ـ ــية املختلفة.
ومنها منهج اللغة البابية ،والط التغلات د لت يف جماالت خمتلفة ،س ـ ـ ــياس ـ ـ ــية وا ت ااثية وثقافية وامتص ـ ـ ــادية .واثادة ر ا حدثت الط
التغلات مد تؤثا يف اللغة ويف تدهيس ـ ـ ـ ـ ــها؛ لللك مد مامت جم واثة مأ املتخصـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــع يف اللغة البابية اا بة منهج اللغة البابة لبام
2004م ،فو دوا فيي أــيرا مأ الضــبف والنقصــان .والط املاا بة اليت مام هبا املتخص ـصــون دت رىل ببضــالتغيلات ملنهج اللغة البابية
املستخاج يف السنة 2004م.
واـلا املنهج ادـديـد الـلق بع يـدينـا ـا نتي ـة لتلـك املاا بـة .ولقـد ااته اـلا املنهج فلقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املختلفـة وا القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا البل يـة
واال ت ااثية اداهية يف ومتنا احلاضا ,مع استخدام ال اق املشاهكة يف تسيل الدهاسة يف الفصول مع تللير املص لحات الصببة الواهدة
يف الدهوس.
الا املنهج مد اث ى ال الب فاص ــة كبلة يف اث لية التبله؛ ولللك كثا ا نشـ ـ ة اليت تتبلق بب لية التبليه والتبله وض ــبت اثلى اثاتق
ال الب؛ و لك ليقوم فكتس ـ ـ ـ ــاب املباهف واملهاهات اللغوية ب ايقة يدة وسـ ـ ـ ـ ـايبة .ومد ااته الا املنهج ادديد -كللك  -فملباهف
وا اداف املوضحة املتفقة واملتبلقة فملنهج القدمي و لك اثند ماا بتي .و ضيفت يف الا املنهج ادديد نصائم لل دهسع والزمأ املقرتح
لتدهيس الا املنه ك ايل :
v

يدهس الط املواد فل ايقة املزدو ة
املواد اليت وضبت ىف الا املنهج هتبت مت اأية ومتوافقة مع املااحر والفصول؛ ر ن يقرتح لل بله ن ّ
يدهس حصـ ـ ــة
دهس املبله حصـ ـ ــة النحو مثث ،فاحلصـ ـ ــة ا تية ّ
وليسـ ـ ــت ب ايقة الرتتيب اللق وضـ ـ ــع يف املنهج ،اثلى سـ ـ ــبير املثال :ر ا ّ
البث ة ،واحلصة ا اى تكون ا دب ...واكلا .فبلى املبله ن يبد ة الب ر هبلط ال ايقة.ويقرتح اثلى املدهس ن يهته ا يل :
 -1استخدام طاق التدهيس اليت تشاهك التثميل يف تسيل الدهاسة.
 -2راثداد الوسائر اليت تسد احتيا ات ال الب يف متاببة دهوسي يف الفصر.
 -3اإلكثاهيف م البة الكتب واملقاالت املختلفة اليت تت دد يوميا.
 -4كوني مدوةومثاال يقتدى فياحلديل والقاا ة والكتابة فللغة البابية السلي ة.
 -5االاثت اد يف تدهيسي اثلى كتاب ال الب وكتب اى زائدة تسااثدط يف تسهير املواد الدهاسية.
 -6ماا ة كر طالب مأ الص ــف اخلامسـ ـوالس ــادس ماا ة وااثية واحملاولة اثلى اإل ابة اثأ ا س ــرلة اليت يف الكتاب،وتلخيص املواض ــيع اليت
ما اا مأ الكتب املختاهة.
 - 7تدهيس الا املنهج بست حصص يف ا سبوع ،لكر حصة هببون دميقة؛ و لك ل ول املواد ووزهنا النسيب يف تدهيسها.
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2.0

أغراض التعليم والتدريب يف تنزانيا
البلوم املتداولة يف البلداليوم  -ا فيها اللغة البابية  -ا البلوم املتواهثة بع ا يال املاض ـ ـ ـ ـ ـ ــية والقادمة .وما أي يت ا اداف تدهيس
اللغة البابية يف البلد.
 -1بنا وتثبيت املهاهات اللغوية :االست اع والتحدم والقاا ة والكتابة واالبتكاه واالتصاالت.
 -2رحيا وت ويا ثقافات وتقاليد اجملت ع .
 -3توهيل وت ويا وتوزيع املباهف وو هات النظا املختلفة املنبثقة مأ نواع الكتافت واثلوم اال ت اع والب ر املس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا املؤدق رىل
ت وياحياة اجملت ع اللق نبيشي.
 -4اس حمبة التبله وت ويااا ،وتقوية اث لية البحل البل  ،وتكويأ التفكل البنَّا اللق يؤدق رىل تثقيف اجملت ع.
 -5تش ـ ـ يع هوح البحل يف جمال التبليه ،والا بة يف كسـ ــب املبلومات ادديدة النافبة واالات ام فلب ر املنتج ،يف جماالت الصـ ــنااثة
واالمتصاد املتبلقة فلدستوه الوطين ،مع احرتام حقوق املواطنع واالات ام فلوا بات واملسؤوليات.
 -6اس حب الت لع رىل املبافة والب ر اداد واملهاهة يف ا دا .
 -7اس حمبة احملافظة اثلى البيرة اليت نبيشها وياايتها وربباداا اثأ التلوم.
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3.0

أهداف الدراسة الثانويةالعليا يف تنزانيا
 -1تاكيز وتثبيت وتوسيع مدهة التفكل يف املبلومات اليت اكتسبها املتبله مأ تبل ي يف املاحلة الثانوية البامة.
 - 2هفع مستوى استخدام اللغة البابية ب ايقة االتصال هبا مشافهة وماا ة وكتابة يف مياديأ احلياةاملختلفة.
 - 3لق فاص اكتساب املبافة واإلبداع مع ودة و هات النظا يف خمتلف اجملاالت ويف التدهيب املهين.
 -4راثداد ال لبة القادهيأ اثلى استقبال الدهاسات ادامبيةوالبليا دهاسة اث لية ونظاية وتدهيبهه مهنيا.
 -5بنا ثقة ال ثب والقدهة اثلى التبله وثقة النفس يف جماالت التبله املختلفة.
 -6راثداد ال ثب ليكونوا مادهيأ اثلى االنض ام يف مياديأ احلياةالبل ية والب لية.

4.0

املهارات العامة النامجة من دراسة اللغة العربية يف املرحلة الثانوية العليا
خلاجي الصف السادس فملاحلة الثانوية البليا للغة البابية اكتساب ما أي يت مأ املهاهات واملباهف:
 -1القاا ة وتلخيص الكتافت املختلفة املتبلقة حبياهته اليومية.
 -2القدهة اثلى رنشا احلواهالاملفيدة ورهنائها يف موضواثات خمتلفة مستب ث اثباهات صحيحة وفصيحة.
 -3القدهة اثلى استنباط القوااثد اللغوية والصافية والبث ية.
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5.0

القاا ة والفهه وتلخيص ملا يقا ط يف كتب ات موضواثات طويلة.
التببل اثأ نفسي بوضوح مشافهةوكتابة ومتثيث.
االست اع رىل املوضوع والشبوه بي واستخااج ا فكاه ا ساسية والقدهة اثلى أاحها.
القدهة اثلى القاا ة والفهه للكتب ا دبية واستخااج ما يستفاد منها.
القدهة اثلى استب ال اللغة البابية يف موامف وجماالت خمتلفة يف مياديأ احلياة.

األهداف العامة يف تدري
-1
-2
-3
-4

اللغة العربية يف املدارس الثانوية العليا.

القدهة اثلى االست اع والكثم والقاا ة والكتابة فللغة البابية.
القدهة اثلى رمنا ربة ال ثب يف مياديأ احلياة بواس ة الط اللغة.
القدهة اثلى االتصال فللغة البابية الفصيحة يف جماالت خمتلفة.
تبويد النفوس اثلى حب القاا ة يف كتافت خمتلفة فللغة البابية.
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6.0

هيكل منهج اللغة العربية

يتكون الا املنهج فملاحلة الثانوية البليامأ مس ع .فالقسه ا ول مني حيتوق اثلى مقدمة و ااأل التبليه والتدهيب يف تنزانيا ،واملهاهات البامة
الناجتة مأ دهاس ـ ـ ـ ـ ــة اللغة البابية ،وا اداف البامة يف تدهيس اللغة البابية يف املداهس الثانوية البليا .ما القس ـ ـ ـ ـ ــه الثاين فيش ـ ـ ـ ـ ــت ر اثلى
املهاهات و اداف كر ص ـ ــف ،ويليي اددول املش ـ ــل رىل املوض ـ ــواثات الائيس ـ ــة والفااثية ،وا اداف اخلاص ـ ــة لكر موض ـ ــوع ،والرتاكيب،
واملص لحات ،والبيرات واحلاالت ،رضافة رىل طاق التدهيس ،والوسائر التبلي ية ،والتقومي ،واثدد احلصص املقرتحة لكر موضوع.
6.1

املهارات على مستوى الصف
وتوضم مبر اداف الصف ،وتكون مصدهة يف حمتو ت كر صف.
ا اثباهة اثأ القدهات اليت يا ى مأ ال الب احلصول اثليهاَّ ،

6.2

األهداف العامة على مستوى الصف

ا اثباهة اثأ اخلربات واملهاهات املكتسبة ثل كر اثام دهاس .
6.3

املوضوعات الرئيسة

املوضواثات الائيسة ا احملتو ت اليت تتض نها املادة اليت يا ى تدهيسها وت ويا املهاهات املا وة .ومأ ثل تدهيس الوظائف اللغوية
جيب اثلى املدهس ماااثاة خماهج ا صوات (احلاوف) ونغ ات املقاطع واد ر.
6.4

املوضوعات الفرعية

املوضواثات الفااثية ا املوضواثات اليت تتولد مأ املوضواثات الائيسة وتكون متبددة.
x

6.5

األهداف اخلاصة
ا اثباهة اثأ اخلربات واملكتسبات ثل كر موضوع فااث .

6.6

الرتاكيب واألمثلة
لكر موضوع فااث اثدة الرتاكيب و نواع ا مثلة ،اناك ببض الرتاكيب  -اثادة  -يت لب رىل استخدام اثدة نشاطات
كالتوضيحات ،واملساحيات ،واحلواهات ،والتدهيبات الشفوية والتحاياية.

6.7

6.8

البيئة واحلاالت
ا البيرة واحلاالت اليت تستخدم فيها اللغة.
املفردات والعبارات
اناك ببض املفادات والبباهات املتبلقة فملوض ــواثات الائيس ــة و الفااثية مد وض ــحت يف القائ ة املخصـ ـص ــة ا ،وتش ــت ر القائ ة اثلى
ببض التبليقات .واثلى املبله ن يتأكد مأ حسأ الن ق مأ ال لبة مع فهه مبانيها واستب االهتا.

6.9

عملية التعليم والتعلم
ِ
يف الا ادانب مد رِ
صـى املبله فســتخدام
امرت َحت اثدة طاق التبليه والتبله مع ني مد ركا ببض ال اق  -فقط  -شــية الت وير .ويو َ
ال اق املقرتحة و لاا ر ا احتي ت رىل لك.
xi

6.10

الوسائل التعليمية
وضحت يف مائ ة الوسائر التبلي ية ،ويا ى مأ املبله استخدامها مع ربداع وسائر اى متاحة يف بيرتي.
اناك جم واثة مأ الوسائر ّ

6.11

التقومي
الا ادانب يسـ ــااثد املبله اثلى ر اا الب لية التقوميية املناسـ ــبة لل لبة ومأ ثل الط الب لية يتومع مأ ال الب يف الصـ ــف السـ ــادس
الثانوق ن يكون مد حقق ا اداف املنشودة يف مجيع نواح اللغة.

6.12

عدد احلصص
اثدد احلصــص او اثباهة اثأ الزمأ املقده اســتخدامي و اســتغثلي حســب املوضــواثات الائيســة ،ولكر حصــة هببون دميقة ،ومد تلف
يوصى املدهس فستخدم الزمأ احملدد لكر حصة.
اثدد احلصص حسب طول املوضوع ومصاط؛ واثليي َ
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الصف اخلام

الثانوي

املهارات على مستوى الصف
مدهة ال الب اثلى:
 -1ماا ة وفهه املقاالت والكتب وتلخيص ما ما ط وتوسيع مداهكي البل ية.
-2
-3

استنباط القوااثد حول مادهسي مأ املسائر النحوية والصافية والبث ية.
القدهة اثلى احلفظ واالستبااأل وحتلير النصوص الشباية والنثاية حتليث دبيا.

األهداف العامة على مستوى الصف
ثل دهاسة الصف اخلامس يا ى مأ ال الب ن يقده اثلى:
 -1التببل اث ا حيدم يف البيرة احملي ة هب شافهةوكتابة كسلوب يد وواضم.
 -2حتلير النصوص ا دبية ب ايقة صحيحة ومت وهة.
 -3القاا ةوالفهه واالستنباط مأ النصوص يف الكتب الدهاسية املختلفة و لاا.

1

الصف اخلام
املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 -1اإلعراب.
 تبايف اإلاثااب.ب -اإلاثااب اللفظ
ـ -اإلاثااب التقدياق

الثانوي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت
 سافاتن يقده ال الب
سلوى.
اثلى:
 -iتبايف اإلاثااب - .ضاب
 -iiالت ييز بع
اإلاثااب اللفظ
واإلاثااب التقدياق.

 التقدياق -اللفظ .

يف املدهسة

ا ب ابني.

الوسائل
التعليمية

 يباأل املدهس مثلةاإلاثااب اللفظ
والتقدياق.

 سبوهة طباأل -كتاب

 ي لب املدهس مأ ال الب.طثبي ن يقا وا ا مثلة  -أاأة
ويبينوا اثثمات
الباأل.
اإلاثااب منها.
 وهمة يكلف املدهس ال لبةمقوى
ّ
اثلى حر ببض ا سرلة  -مثم
مأ كتاب ال الب مث ملونة.

 -iiiرتيان ف مثلة
املشت لة اثلى
ا لفاظ املبابة راثااف
لفظيا وتقديا .

يقوم بتصحيحها.

2

التقومي

احلصص

ار يقده ال الب
اثلى:
 تبايف اإلاثااب؟ والت ييز بعاإلاثااب اللفظ
واإلاثااب التقدياق؟
 رتيان ف مثلةاملشت لة اثلى
ا لفاظ املبابة راثااف
لفظيا وتقديا ؟

6

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 -2املعرب.
 تبايف املباب.ب -املباب مأ
ا مسا .
ـ -املباب مأ
ا فبال.

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت
ن يقده ال الب
اثلى:

 يلاباثل .

 -املباب

يف املدهسة

 -iبيان املباب مأ  -ه يت اثليا
ا مسا وا فبال - .ماهت
ببل .
 -iiالت ييز بع

الوسائل
التعليمية

 يباأل املدهسا مسا املبابة وا فبال

 سبوهة -طباأل

املبابة يف مجر مفيدة - .كتاب
ال الب
ي لب املدهس مأطثبي ن يقا وا ا مثلة  -أاأة

املباب و لط
 -iiiتبايف املباب
تبايفا صحيحا.

ار يقده ال الب
اثلى:
تبايف املباب. بيان املباب مأا مسا

الط اد ر املكتوبة
ويشاهك طثبي يف
لك.
 -يشاهك املدهس يف

الباأل
 وهمةمقوى
ّ
 -مثم

واملباب مأ
ا فبال؟
 الت يز بع املبابمأ ا مسا وا فبال

توضيم املوضوع مع
طثبي.
 -يلق ا سرلة للتأكد

ملونة.

اثأ لاا مأ
الكل ات؟

مأ فهه التثميل
للدهس.
 يكلف املبله ال لبةبتحلير ببض ا سرلة

3

التقومي

احلصص

6
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
مأ كتاب ال الب
حول املوضوع.
 يقوم املدهسبتصحيحها

 -3املبين.
 تبايف املبين.ب -املبين مأ
ا فبال.

ن يقده ال الب

 -ا الا - .املبين مأ

اثلى :

 ه يت الا ا فبال وا مسا .يف امللبب.

يف املدهسة

4

 -يباأل املدهس مثلة

 -سبوهة

ار يقده ال الب

لل بين مأ ا مسا
وا فبال وكللك
احلاوف.

 طباأل كتابال الب

اثلى:
تبايف املبين؟

8

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

ـ -املبين مأ ا مسا  -i .تبايف املبين.
 -iiبيان املبين مأ
د -احلاوف.

 سل تاثلى الا

ا فبال وا مسا .
 -iiiكا املبين مأ
احلاوف كلها.

فوق
الش اة.

التقومي

الوسائل

احلصص

التعليمية
 ي لب املدهس مأطثبي ن يقا وا الط

ب امات -أاأة

ا مثلة ماا ة منو ية ،الباأل
ويشاهك املدهس طثبي  -وهمة
مقوى
يف توضيم الط ا مثلةّ .

 بيان املبين مأا فبال وا مسا ؟
 كا املبين مأاحلاوف كلها؟
 -استخدام احلاوف

 -ivاستخدام
احلاوف يف
احلديثوالكتابة
استخداما صحيحا.

 يشاهك املدهس طثبي  -مثمملونة.
يف املنامشة اثأ طايق
رلقا ا سرلة الشفهية.
 -يكلف املبله ال لبة

يف احلديثوالكتابة
استخداما صحيحا؟
 الت ييز بع املبينمأ ا مسا وا فبال

 -vالت ييز بع املبين
مأ ا مسا وا فبال
واحلاوف.

اثلى حر ببض ا سرلة
مأ الكتاب املدهس
حول املوضوع ويقوم

واحلاوف؟

املدهس بدوهط بتصحيم
الكااسات.
 -4مرفوعات األمساء .ن يقده ال الب
اثلى:
 -فااثر و حكامي

 اباثل رىل

 -التوابع

يف املدهسة

 يباأل املدهس مثلة  -سبوهةمافواثات ا مسا  ,مث
يقوم بشاحها لل لبة.

5

 -طباأل

ار يقده ال الب
اثلى:

12
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

واحلاالت

ب -انئب الفااثر
و حكامي.

 -iالت ييز بع
مافواثات ا مسا .

د -مبتد و رب.
ـ  -رب" ر ّن "
و واهتا.

 -iiكا حكامي - .كتب
 -iiiراثااب
الدهس.
مافواثات ا مسا .
 رن -ivتكويأ اد ر
التفاحة
املشت لة اثلى
مافواثات ا مسا  .مفيدة.

ه -اسه "كان"
و واهتا.
و -توابع املافواثات.

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

الوسائل
التعليمية

 ينامش املبله معطثبي إبلقا ا سرلة

مكتب
الشاطة.

التقومي

احلصص

 كتابال الب.

 متييز بعمافواثات ا مسا ؟

 أاأةحول املوضوع.
 ي لب مأ طثبي ن الباألحيـلوا ببض ا سرلة مأ  -وهمة

 تبايف انئبالفااثر وبيان
و حوالي و حكامي ؟

مقوى
ّ
 مثمملونة.

 راثااب مافواثاتا مسا ؟
 استخداممافواثات ا مسا

كتاب ال الب ,ويقوم
او بتصحيحها.

 -vاستخدام

استخداما صحيحا
يف احلديل
والكتابة؟

مافواثات ا مسا
استخداما صحيحا
يف احلديل
والكتابة.
 -5منصوابت
األمساء.

ن يقده ال الب

-رك

 -املفبول مبي

اثلى:

نستبع.

 -املفبول فيي

يف املدهسة

 املفبول بي.6

 -يكتب املدهس اثلى

 -سبوهة

ار يقده ال الب

السبوهة مثلة ملفااثير,

 -طباأل

اثلى:

16
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الرتاكيب

املوضوع الفرعي

املصللاات

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

التعليمية

 تقدمي املفبول بيوأت لط وازا

 -iبيان مواضع
تقدمي مفبول بي

 ضابتضاف

مث يشاهك طثبي يف
توضيم الط ا مثلة.

 كتابال الب.

 بيان مواضعتقدمي مفبول بي

وو وف.
ب -املفبول امل لق.
ـ -املفبول لي.

وأت لط وازا
وو وف.
 -iiمبافة املفبول

 ساتوال ايق

 ينامش مع طثبيإبلقا ا سرلة حول
املوضوع.

 أاأةالباأل
 -وهمة

وأت لط وازا
وو وف؟
 -تبايف املفبول

امل لق وبيان حوالي.
د -املفبول مبي.
 -iiiتبايف املفبول
اـ ـ -املفبول فيي.
لي وبيان راثاابي.
و -اسه "رن" و واهتا.
 -ivتبايف املفبول
ز -رب "كان"
و واهتا.

مقوى
 ي لب مأ طثبي نّ
حيـلوا ببض ا سرلة مأ  -مثم
كتاب ال الب ويقوم ملونة.
او بتصحيحها.

امل لق وبيان
حوالي؟
 تبايف املفبوللي وبيان راثاابي؟

مبي وبيان راثاابي.
 -vالت ييز بع واو
املبية واو الب ف.

 استخدام املفااثيراستخداما صحيحا
يف احلديل

 -viتبايف املفبول
فيي وبيان راثاابي.
 -viiاستخدام
املفااثير استخداما

والكتابة؟
 راثااب اسه "رن"و واهتا؟
 راثااخبرب "كان"و واهتا؟
7

احلصص

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية

صحيحا يف احلديل
والكتابة.
 -viiراثااب رب
كان و واهتا.
 -viiiراثااب اسه
"رن" و واهتا.
 -6إعراب الفعل
املضارع.

ن يقده ال الب
اثلى:

 رتتبله.

 -املض اة

يف املدهسة

 ملا يا ع نصب املضاهع كن  -iبيان ا دواتاليت تنصب املضاهع رىل البيت.
مض اة.
كن مض اة وازا
ب -زم الفبر
املضاهع بـ "ملا" والم وو وف.
 -iiالت ييز بع
ا ما.
ا دوات اليت جتزم
الفبر املضاهع.
 -iiiاستخدام
دوات النصب
8

 يباأل املدهس اثلىال ثب مثلة الفبر

 سبوهة -طباأل

ار يقده ال الب
اثلى:

املضاهع املنصوب كن
مض اة وازا وو وف
وكللك اجملزوم بـ
"ملا"والم ا ما.

 كتابال الب.
 أاأةالباأل

 بيان ا دواتاليت تنصب املضاهع
كن مض اة وازا
وو وف؟

 يقا املدهس ا مثلةماا ة منو ية.
– يشاهك املدهس

 وهمةمقوى
ّ
 -مثم

 متييز ا دواتاليت جتزم الفبر
املضاهع؟

ال ثب ب ايقة رلقا
ا سرلة الشفوية.

ملونة.

 استخدام دواتالنصب وادزم

6
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

 -7العدد
 تلكل البدد معاملبدود
ب -أتنيل البدد
مع املبدود

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

التعليمية

وادزم استخداما
صحيحا يف احلديل

 يكلف املدهس ال لبةاثلى حر ببض ا سرلة

والكتابة.

مأ كتاب ال الب مث
يقوم او بتصحيحها.

ن يقده ال الب
اثلى:
 -iبيان البدد
واملبدود مأ
(.)1000-1
 -iiالت ييز بع
تلكل البدد مع
املبدود واثكسي.

 سافا رىلمصا
اثشاون
طالبا.

 -البدد

يف املدهسة

واملبدود

 اأرتيتلف كتاب.

الوسائل

التقومي
استخداما صحيحا
يف احلديثوالكتابة؟

 -يباأل املدهس مثلة

 -سبوهة

ار يقده ال الب

البدد واملبدود يف
تلكلط وأتنيثي مع
أاحها.

 طباأل كتابال الب.

اثلى:
 بيان البددواملبدود مأ

 يشاهك املدهس طثبي -تس يثت ()1000-1؟ الت ييز بع تلكليف أاح البدد واملبدود - .أاأة
البددواملبدود
 يلق املدهس ا سرلة الباألواثكسي؟
 وهمةفي يب اثنها ببض

 -iiiاستخدام البدد
واملبدود مأ واحد
رىل لف استخداما

ال ثب.
 أيما املدهس طثبيليحلوا ببض ا سرلة

صحيحا.

مأ كتاب ال الب,
9

احلصص

مقوى
ّ
 مثمملونة.

 استخدام البددمع املبدود
استخداما صحيحا
مأ واحد رىل لف؟

6
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
ويقوم املدهس
بتصحيحها.

 -8الصرف
اجملاد واملزيدب -الفبر الثثث
اجملاد.
ـ -الفبر الثثث
املزيد.
د -الفبر الافاث
اجملاد.
ه -الفبر الافاث
املزيد.

 اب =ن يقده ال الب
اب
اثلى:
 -iتبايف الصاف - ،دحاج =
 -iiبيان مثاة
الصاف ،وواضع
اثله الصاف ،وما

 اجملاد واملزيد الثثثوالافاث

يف املدهسة

تدحاج .

 يكتب املدهس مثلةلألفبال اجملادة واملزيدة
مأ الثثث والافاث

 سبوهة طباأل -كتاب

ار يقده ال الب
اثلى:
 -تبايف الصاف؟

ال الب.
اثلى السبوهة.
 أاأة يشاهك املدهس يفتوضيم الط ا مثلة مع الباأل

 بيان مثاة الصاف،وواضع اثله
الصاف ،وما تص

تص بي.
 -iiiتوضيم مسام
ا فبال يف الصاف.
 -ivمبافة اجملاد

 وهمةطثبي.
مقوى
 يشاهك املدهس طثبي ّ مثميف استخااج حاف
ملونة.
الز دة مأ ا فبال

بي؟
 توضيم مساما فبال يف الصاف؟
 -تبايف اجملاد

واملزيد مأ ا فبال.
 -vمتييز مواضع
حاوف الز دة مأ

املزيدة.
 ي لب املدهس طثبين حيلوا ببض ا سرلة

واملزيد مأ ا فبال؟
 متييز مواضعحاوف الز دة مأ

ا فبال.

مأ كتاب ال الب حول

ا فبال؟

10

8
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت
 -viاستخدام الط
ا فبال جمادة كان

الوسائل
التعليمية

 استخدام الطا فبال جمادةومزيدة

اجملاد واملزيد ويقوم او
بتصحيحها.

و مزيدة يف مجر
مفيدة.
 -9امليزان الصريف.

ن يقده ال الب

 تبايف امليزان الصايف اثلى: -iتبايف امليزان
ب -وزان الفبر
الصايف.
الثثث اجملاد.
 -iiمتييز كألوزان
ـ -وزان الفبر
الثثث والافاث
الثثث املزيد.
د -وزان الفبر الافاث جمادة ومزيدة.
 - iiiميزان
اجملاد.
اـ -وزان الفبر
الافاث املزيد.

التقومي

احلصص

يف مجر مفيدة؟
 -مر اثلى

 -احللف

وزن
"فر".
 -يس اثلى

 -القلب

يف املدهسة

"اثفر"
 زلزل اثلىوزن "فبلر"

 -يكتب املدهس مثلة

 -سبوهة

ار يقده ال الب

لببض وزان الثثث
اجملاد واملزيد اثلى
السبوهة.

 طباأل كتابال الب.

اثلى:
 تبايف امليزانالصايف؟

 يشاهك املدهس طثبي  -أاأةيف توضيم الط ا مثلة .الباأل
 يشاهك املدهس ثبي  -وهمةمقوى
يف وزن الكل ات
ّ

الكل ات املختلفة
لألمسا وا فبال.
 -ivبيان حكام

للتأكد مأ استيباب
ال ثب للدهس.
 -ي الب املدهس

وزن الكل ات مأ

طثبي ن حيلوا ببض
ا سرلة مأ
11

 مثمملونة.

 متييز كر وزانالثثث والافاث
جمادة و مزيدة؟
 وزن الكل اتاملختلفة مسا
و فباال؟
 بيان حكام وزنالكل ات مأ
حلف و ملب؟

10
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت
حلف و ملب
و كا مبانيها.

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
كتاب ال الب حول
امليزان الصايف ويقوم
املدهس بتصحيحها.

 -10إسناد األفعال

ن يقده ال الب
اثلى:

 الفبر الصحيما ا.
 -1رسناد الفبر

 -iبيان طاق رسناد  -هز=
هزانط
ا فبال الصحيحة:
 ل=الساملة ،واملضبفة

إىل الضمائر.

السامل.
 -2رسناد املضبف.
 -3رسناد امله وز.

وامله وزة رىل
الض ائا.

 اب =ابت

 اإلسناد -امله وز

يف املدهسة

 -املضبف.

لن

 يباأل املدهس مثلةلببض ا فبال

 سبوهة -طباأل

ار يقده ال الب
اثلى:

الصحيحة املسندة رىل
الض ائا املختلفة اثلى
ال لبة.

 كتابال الب.
 -أاأة

 بيان طاق رسنادا فبال الصحيحة:
الساملة ،واملضبفة

 يشاهك املدهس ثبي الباأليف توضيم الط ا مثلة - .وهمة
مقوى
 يشاهك املدهس طثبي ّ مثميف الشاح ب ايقة
ا سرلة للتأكد مأ
استيباب ال ثب
للدهس.
 ي لب املدهس مأطثبي ن حيلوا ببض
12

ملونة

وامله وزة رىل
الض ائا؟

8
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
ا سرلة مأ
كتاب ال الب حول
رسناد ا فبال رىل
الض ائا ,ويقوم املدهس
بتصحيحها.

 -11البالغة.

 تبايف البث ةب -بث ة الكثم
ـ -وبث ة املتكله

ن يقده ال الب
اثلى:
تبايف البث ة

 تبايفالبث ة ا
م ابقة

 -iتبايف بث ة
الكثم وبث ة
املتكله.

الكثم
ملقتضى
احلال .

بث ة املتكله
بث ة الكثم

يف املدهسة

13

 يباأل املدهستبايف البث ة وبث ة
الكثم وبث ة املتكله

 كتابال الب
 -سبوهة

ار يقده ال الب
اثلى:
 -تبايف البث ة؟

 يشاهك املدهس ثبييف توضيحالتبايفات.
 ي لب املدهس مأال لبة القيام بتحلير

طباأل أاأةالباأل
 -وهمة

 تبايف بث ةاملتكله وبث ة
الكثم؟

التبايفات املدهوسة.

مقوى
ّ
 مثمملونة.

6

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 -12الفصاحة.
 تبايف الفصاحةب -فصاحة
الكل ة /املفاد
ـ -فصاحة الكثم

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت
ن يقده ال الب
اثلى:

 تاكتهاتااثى

 - iتبايف
الفصاحة
 -iiبيان البيوب

ا بخع
 ومرب حابكان مفا.

 ا بخع -النقنقة

يف املدهسة

اليت ختاج الكل ة
اثأ الفصاحة
 -iiiمتييز البيوب
اليت ختاج الكثم

الوسائل
التعليمية

 يباأل املدهستبايف الفصاحة

 كتابال الب

ار يقده ال الب
اثلى:

 يكتب ببض ا مثلةاثأ فصاحة الكل ة
والكثم ,مثيشاهك

 سبوهة طباأل -أاأة

 تبايفالفصاحة؟
 -بيان البيوب اليت

املدهس يف توضيم الط الباأل
 وهمةا مثلة مع طثبي.
مقوى
 يشاهك املدهس طثبي ّيف التباف اثأ البيوب  -مثم

اثأ الفصاحة
 -ivرتيان بببض
ا مثلة للفصاحة.

اليت ختاج الكل ة و
الكثم اثأ فصاحتها.
 ي لب املدهس مأال لبة القيام حبر
ا سرلة املتبلقة
فملوضوع ,ويقوم
بتصحيحها.

14

التقومي

احلصص

ملونة.

ختاج الكل ة اثأ
الفصاحة؟
 متييز البيوب اليتختاج الكثم اثأ
الفصاحة؟
 رتيان بببضا مثلة للفصاحة؟

6
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 -13علم البيان.
 تبايف اثله البيانب  -التشبيي
ـ -هكان التشبيي
و دواتي.
د -مسام التشبيي.

البيئة/
واحلاالت

 املفصرواجمل ر

ن يقده ال الب
اثلى:

 ماميكأبيها

 -iتبايف اثله
البيان.
 -iiمبافة التشبيي.

 املاسر واملؤكدفياملش .
 -نت بده .والبليغ.

يف املدهسة.

 -iiiكا هكان
التشيبي.
 -ivبيان مسام
التشبيي مأ حيل

وحدة الوجه وتعدده.
 التشبيي الت ثيلو ل الت ثيل .

ن يقده ال الب
اثلى:

التعليمية
 يكتب املدهسا مثلة اثلى السبوهة مث

 كتابال الب

ار يقده ال الب
اثلى:

يشاحها أاحا وافيا.
 ي اح املدهس ببضا سرلة اثلى ال لبة.

 سبوهة طباأل-ب امات

 تبايف اثلهالبيان؟
 -مبافة التشبيي؟

 ي لب املدهس مأ  -أاأةالباأل.
ال ثب ن أيتوا جب ر
تشبيهية ختلف نوااثها  -وهمة
مقوى
مشافهة وكتابة.
ّ

ا داة والو ي,
و وداا واثدمها.

 -14التشبيه ابعتبار

طرق التعليم والتعلم

الوسائل

 مثم يقوم املدهسبتصحيم وبة ال لبة ملونة.
يف كااساهته.
 ر ا هاد هللا  -الت ثيل . الض ين.نشا

يف املدهسة

فضيلة.....

يباأل املدهس ا مثلة مث  -كتاب
ال الب
يشاحها أاحا وافيا
ويشاهك طثبي يف
الشاح.

15

التقومي

احلصص

 سبوهة -طباأل

8

 كا هكانالتشبيي و دواتي
املختلفة؟
 بيان مسامالتشبيي مأ حيل
ا داة والو ي
و وداا واثدمها؟
ار يقده ال الب
اثلى:
8

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/
واحلاالت

 -iالت ييز بع
ب -التشبيي الض ين
و لط مأ التشبيهات .التشبيي املتبدد

كأن مثاهالنقع......

 تبايف احلقيقةواجملاز.
ب -تقسيه
اجملاز املفاد.

التعليمية
 ي اح املدهس ببضا سرلة اثلى ال لبة.

و لط.
 -iiالت ييز بع
التشبيي الت ثيل

 -15احلقيقة واجملاز.

طرق التعليم والتعلم

 الت ييز بعأاأةالباأل التشبيي املتبدد و لط

 ي لب املدهس مأ  -وهمةمقوى
ال ثب ن حيلوا ببض
ّ
 مثما سرلة مأ كتاب

و ل الت ثيل مأ
التشبيهات.
 -iiiالفاق بع
التشبيي الض ين

ال الب ببد نقلها رىل
الكااسات.
 يقوم املدهسبتصحيم وبة

و لط مأ
التشبيهات.

ال ثب يف كااساهته.

ن يقده ال الب

 -هسر

 -ادزئية

اثلى:
 -iتبايف احلقيقة
واجملاز تبايفا

احلاكه
اثيوني.
 -فتحايا

 -الكلية

صحيحا.

الوسائل

يف املدهسة

همبة.

 -يباأل املدهس

ملونة

مأ التشبيهات؟
 الت ييز بعالتشبيي الت ثيل
و ل الت ثيل مأ
التشبيهات؟
 الفاق بع التشبييالض ين و لط مأ
التشبيهات؟

-كتاب

ار يقده ال الب

ا مثلة ويشاهك طثبي ال الب
يف توضيم الط ا مثلة- .سبوهة
 -ي لب املدهس مأ  -وهمة

اثلى:
 تبايف احلقيقةواجملاز تبايفا

ال لبة ن أيتوا بببض
مثلة اجملاز املاسر.
16

التقومي

احلصص

مقوى
ّ

صحيحا؟

6

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
ـ – اثثمات اجملاز
املاسر.

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

التعليمية

 -iiبيان مسام
اجملاز املفاد.

 ي اح املدهس ببضا سرلة مأ كتاب

 -ivكا اثثمات
اجملاز املاسر.
 -vالفاق بع نواع

ال الب ,مث
ي لب منهه القيام
حبلها.

 كا البثماتلل از املاسر؟
 -التفايق بع

اجملاز.

 يقوم املدهسبتصحيم كااسات
ال ثب.

نوااثاجملاز .؟

 سبوهة تاه مأ بعال ثب مأ يقا ليباف -طباأل
 كتابمدى صحة ماا هته.

ار يقده ال الب
اثلى:
 -القاا ة احلاة

 يشاهك املدهس طثبي ال الب.يف توضيم الط ا مثلة - .أاأة
 -يشاهكهه يف تلخيص الباأل.

الواسبة لكتاب
لا ا بغداد؟
 -التببل اث ا ما ط

 -16الكتب املختارة ن يقده ال الب
اثلى:
 لا ا بغداد -iالقاا ة احلاة

 لا ابغداد

اخلليفة

يف احملك ة

الواسبة لكتاب
لا ا بغداد.
 -iiالتببل اث ا ما ط
حمادثةوكتابة.

ما مرائ.
17

احلصص

 مثمملونة.

 وهمةمقوى
ّ

 بيان مسام اجملازاملفاد؟

حمادثةوكتابة؟

4

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

التعليمية

 -iiiتلخيص ما ما ط
حمادثةوكتابة.

 -17األدب.
 تبايف ا دب.ب -اثناصا ا دب
ـ -الغاأل مأ

 فثمملونة

 تلخيص ما ما طحمادثةوكتابة؟

 -يباأل املدهس

 -سبوهة

ار يقده ال الب

طباأل كتابال الب.

اثلى:
 تبايفا دب؟

ن يقده ال الب

 -ا دب او  -ا دب

اثلى:
 -iتبايف ا دب
 -iiبيان اثناصا

الكثم البليغ  -القافية
 النثا الغاألمأ.......

تبايف ا دب اثلى
ال لبة.
 -ينامش املدهس مع

دهاسة او
تبويد
النفوس....

 أاأةطثبي حول ا دب.
 ينامش املدهس طثبي الباألحول اثناصا ا دب - .وهمة
مقوى
 ي لب املدهس مأّ

ا دب.
دهاسة ا دب.
 -iiiبيان الغاأل
د -فنون ا دب.
ه  -البصوه ا دبية .مأ دهاسة ا دب.
 -ivبيان فنون

فياملدهسة

الوسائل

ا دب.
 -vالت ييز بع
البصوه ا دبية

ال ثب ن يكتبوا
التلخيص يف كااساهته.
 -ي لب املدهس مأ

املختلفة.

طثبي القيام حبر ببض
ا سرلة مأ كتاب
18

التقومي

احلصص

 مثمملونة

 بيان اثناصاا دب املختلفة؟
 بيان الغاأل مأدهاسة ا دب؟
 الت ييز بعالبصوه ا دبية
املختلفة؟

8

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
ال الب مث يقوم او
بتصحيحها.

 سوق -18العصر اجلاهلي .ن يقده ال الب
اجملنة
اثلى:
 طبيبة السثلة -iبيان حياة الباب  -سوق
البابية.
ب -بيرة الباب
ادغاافية.
ـ -حياة الباب
اال ت ااثية
وا ثمية.
د -حياهته السياسية.
ه -حياهته الدينية.
و -حياهته البقلية.
ز  -سوامهه
وامتصاداه.

يف البصا اداال .
 -iiبيان سواق
الباب و ثااا يف

 -املبلقات.

يف املدهسة

اثكاظ

 يباأل املدهس اثنواان  -سبوهة طباأللل وضوع مث يلخصي
 كتاباثلى ال لبة.

ار يقده ال الب
اثلى:
 -بيان حياة الباب

 ي لب املدهس مأ ال الب. أاأةال لبة ن يقا وا يف
الكتاب ,مث يقوم بدوهط الباأل.

يف البصا اداال ؟
 بيان سواقالباب و ثااا يف

 وهمةمقوى
ّ
 مثمملونة

اللغة البابية؟
 أاح سثلةالباب وبيرتهه؟
 -تبايف املبلقات

اللغة البابية.
 -iiiأاح سثلة
الباب وبيرتهه.
 -ivتبايف

بشاح املقاو .
 ي اح املدهس ببضا سرلة حول ا دب
ليتأكد مأ مدى فهه

املبلقات السبع
وبيان دوهاا اللغوية.

ال ثب لل وضوع.
 ي لب املدهس مأال ثب ن يلخصوا ما
ما وط يف كااساهته.

ط  -املبلقات.
19

السبع وبيان دوهاا
اللغوية؟

18
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 -19أصول العرب.
 الباب البائدةب -الباب الباهبة.
ـ -الباب املستبابة.

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت
ن يقده
ال الب اثلى:

 البابالبائدة اه

 الباب الباهبة يف املدهسة -الباب

 -iبيان صول
الباب.
 -iiالت ييز بع

الباب
القدامى

املستبابة
 اي ة زياةالباب

الوسائل
التعليمية

 يباأل املدهس اثنواان  -سبوهة طباأللل وضوع مث يلخص
املوضوع اثلى ال لبة.
 ي لب املدهس مأال لبة ن يقاؤوا يف

صول الباب
الثثثة.

التقومي

 كتابال الب.
 -أاأة

الكتاب ,مث يقوم بدوهط الباأل.
 وهمةبشاح املقاو .
مقوى
 ي اح املدهس ببضّ
 مثما سرلة مأ املوضوع

ار يقده ال الب
اثلى:
 بيان صولالباب؟
 الت ييز بع صولالباب الثثثة؟

ليتأكد مأ مدى فه هه ملونة
لل وضوع.
 ي لب املدهس مأال ثب ن يلخصوا ما
ماؤوط يف كااساهته.
 -20أغراض الشعر
اجلاهلي.

ن يقده ال الب
اثلى:

 أبااملدح

 -الب حا

يف الصف

 -وطرتي.

 يباأل املدهس ببض  -سبوهةا بيات
مث

 الفخا20

احلصص

ااأل خمتلفة  -كتاب
ال الب.

ار يقده ال الب
اثلى:

6
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

التعليمية

ب -الوصف
ـ -احل اسة

 - iبيان ااأل
الشبا اداال .

الا اللق
تباف

تاه املدهس ببض
ال لبة للقاا ة.

ب امات -أاأة

 بيان ااألالشبا اداال ؟

د -املدح
اـ -ا ا
و -الغزل

-iiالت ييز بع
ااأل الشبا.

الب حا
وطرتي...

 يشاح املدهسالكل ات الصببة
 -ي لب املدهس مأ

الباأل
 وهمةمقوى
ّ

 الت ييز بعااأل الشبا؟

ز -االاثتلاه

احلصص

ال لبة نقر الكل ات
الصببة رىل الكااسات
واستخدام الط
الكل ات يف مجر

14

 مثمملونة.

مفيدة ويقوم او
اا بتها.
 -21النصوص

ن يقده ال الب

اثلى:
األدبية للافظ.
 -iماا ة وحفظ
 الشبا مصيدة الفازدق يف النصوصاملختاهة.
مدح زيأ البابديأ

 -أبا

 -فؤادط

احلك ة
لزال.
ومأ جيبر

املباوف -الباأل.

يف املدهسة

املباوف
مأ دون
21

 -يباأل املدهس

 -سبوهة

ار يقده ال الب

النص الشباق املا و
دهاستي مأ الكتاب
ويقا ط ماا ة منو ية مث

 كتابال الب.
-ب امات

اثلى:
 ماا ة وحفظالنصوص

تاه مأ بع ال ثب
مأ يقا ط؛ليتأكد مأ

 أاأةالباأل

املختاهة؟

12
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

واحلاالت

 مصيدة حسان بأ  -iiاثاأل نبلةلاه ية مو زة
،بت يف مدح

اثاضي....
.......

الوسائل

التقومي

التعليمية
صحة ماا هته
للنصوص.

 وهمةمقوى
ّ

 مثمملونة

 بيان نبلة لاه يةمو زة اثأ أباا

الاسول (ص).
 مصيدة زال بأيب سل ى

اثأ أباا
القصائد املختاهة.
 -iiiبيان مباين

 يقوم املدهس بشاحالنص املقاو مث
يباضبليهه أاح

للحك ة.
ب  -النثا
 و اإلصبعالبدواين يوص

املفادات الصببة
لط النصوص.
 -ivبيان املبىن
اإلمجايل للنثا

الكل ات الصببةمع
مشاهكتهه يف استخااج
ما يستفاد مأ النص.
 -ي لب املدهس مأ

املفادات الصببة
لط النصوص؟
 بيان املبىناإلمجايل للنثا

(الوصية) وكيفية
اثاضها.
 -vكا ما يستفاد

ال ثب ن ينقلوا ما
كتب اثلى السبوهة رىل
كااساهته.

( الوصية) وكيفية
اثاضهاوما
يستفاد منها.

ابني.

احلصص

القصائد
املختاهة.؟
 -بيان مباين

مأ النص.
 -22النصوص
األدبية للقراءة.
 -النثا اداال

ن يقده ال الب  -بة
مس
اثلى:

 مع هللا -تباضوا

يف املدهسة

يها الناس
امسبوا...
22

يباأل املدهس النص
الشباق و النثاق

 سبوهة -كتاب

ار يقده ال الب
اثلى:

املا و دهاستي مأ
الكتاب ويقوم بقاا تي

ال الب.
-ب امات

 بيان النثاوالشبا يف اداال

20
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الرتاكيب

املوضوع الفرعي
 بة مس بأسااثدة يف سوق
اثكاظ.
 بة كثه بأصيف بع يدق

واحلاالت
-iبيان النثا
والشبا يف البصا
اداال .
- iiبيان النثا
والشبا يف صده

اإلسثم.
كساى.
ب -الشبا يف صده  -iiiكا املشااثا
وا حاسيس ا دبية.
اإلسثم.
 -ivكامااكتسبي مأ
 مقدمة اثأ حالالشبا يف اثصا
املخضامع.
 منو ج مأ الشبا)1

املصللاات

البيئة/

طرق التعليم والتعلم

الوسائل

التقومي

التعليمية

 أباحسان بأ

ماا ة منو ية مث تاه
مأ بع ال ثب مأ

 أاأةالباأل

 بيان النثاوالشبا يف صده

،بت
ورما
تباضوا

يقا ط ليتأكد مأ صحة
ماا هته للنصوص.
 -يقوم املدهس بشاح

 وهمةمقوى
ّ
 -مثم

اإلسثم؟
 كا املشااثاوا حاسيس

اثنا......

النص املقاو ,مث يكتب
لل لبةوينامش مبهه
الكل ات الصببة اثلى
السبوهة مع مشاهكة

ملونة

ا دبية؟
 كا ما اكتسبيمأ ا فكاه الاامية
الواهدةيف النصوص؟

ا فكاه الاامية
الواهدةيف النصوص.
-vالت ييز بع النثا

والشبا.
املخضامع.
لبيد بأ هبيبة يبظ  -viيشاح حوال
الشبا يف البصا
ويفتخا.
املخضامع.
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ال ثب يف استخااج
ا فكاه مأ النص.
 -ي لب املدهس مأ

 الت ييز بع النثاوالشبا؟
 -أاح حوال

ال ثب ن ينقلوا ما
كتب اثلى السبوهة رىل
كااساهته.

الشبا يف البصا
املخضامع؟
 بيان املناسباتالشباية؟

احلصص

املوضوع الرئيسي /األهداف اخلاصة
املوضوع الفرعي

الرتاكيب

املصللاات

البيئة/
واحلاالت

 )2حسان بأ ،بت
يفتخا ويه و

 -viiبيان املناسبات
النثاية والشباية يف

املشاكع
 )3اخل يرة ياوق مصة
الكامي

النصوص املختاهة.

ااا

 )4اخلنسا تاث
صخاا.
 )5مالك بأ الايب
الت ي ياث نفسي.
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طرق التعليم والتعلم

الوسائل
التعليمية

التقومي

احلصص

الصف السادس الثانوي
املهارات على مستوى الصف
مدهة ال الب اثلى :
 -1القاا ة والفهه اثأ املقاالت والكتب والتلخيص اث ا ما ط وتوسيع مداهكي البل ية.
 -2القدهة اثلى استنباط القوااثد حول ما دهسي مأ املسائر النحوية والصافية والبث ية.
 -3القدهة اثلى احلفظ واالستبااأل والتحلير وتلخيص النصوص الشباية والنثاية حتليث دبيا كافيا.
األهداف العامة على مستوى الصف
مأ ثل دهاسة الصف السادس يا ى مأ ال الب ن يقده اثلى :
 -1توضيم اث ا جياى يف بيرات خمتلفة فللغة البابية كتابة ومشافهة كسلوب واضم.
 -2حتلير النصوص ا دبية وتلخيصها ب ايقة مت وهة.
 -3القاا ة والفهه واستنباطالقوااثد اللغوية واحلكه وما يستفاد مما ما اا مأ الكتب الدهاسية املختلفة.
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الصف السادس الثانوي
املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 -1األفعال املعتلة
 -تبايف الفبر

املبتر.
ب -مسام ا فبال
املبتلة.

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
ن يقده ال الب
اثلى:
 -iتبايف الفبر

و د ،ومف،
وضع
مال ،انل،

صام
املبتر.
 -iiالت ييز بع نواع همى ،مضى،
اى
ا فبال املبتلة.
 -iiiتكويأ اد ر
املختلفة لكر مسه
مأ مسام الفبر
املبتر.

ومى ،وىف،
واثى
طوى ،موى،
نوى.

ن يقده ال الب
اثلى:

ومفنا ،ملت،
داثوان ،يبدو،

يف الفصر

 انمص،لفيف،
وف،
مثال ،مبتر

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
يباأل املدهس ا فبال
املبتلة املختلفة.
 -ياأد املدهس طثبي

 كتابال الب
 -سبوهة

 أاأةاثلى متييز بع نواع
الباأل
املبتر.
 ي لب مأ طثبي اثلى  -وهمةرتيان ا مثلة املختلفة
فبال املبتلة.

مقوى
ّ
 مثمملونة

ار يقده ال الب
اثلى:
 -تبايف الفبر

10

املبتر؟
 الت ييز بعنواع ا فبال
املبتلة املختلفة؟
 تكويأ اد راملشت لة اثلى
ا فبال املبتلة
املختلفة؟

-2إسناد األفعال
املعتلة إىل الضمائر.

يف الفصر

 -اإلسناد.

حيبو ،يقولون،

كتاب يباأل املدهس مثلةفبال املبتلة املسندة رىل ال الب
الض ائا املختلفة.
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 -سبوهة

 ار يقدهال الب اثلى:

10

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
 -iرسناد الفبر
املثايل رىل الض ائا

يصومون،
يامون ،يقضون

املختلفة.
 -iiرسناد الفبر
املاض ا وف
والنامص رىل
الض ائا املختلفة.
 -iiiرسناد الفبر
املضاهع ا وف

الوسائل

التقومي

التعليمية
 ياأد املدهس طثبيرىل مبافة طاق رسناد

 طباأل -أاأة

 رسناد الفبراملثايل :املاض

ا فبال املبتلة رىل
الض ائا املختلفة.

الباأل.
 وهمةمقوى
ّ

واملضاهع وا ما
رىل الض ائا
املختلفة؟

 مثمملونة

 رسناد الفبرا وف :املاض ،
واملضاهع ،وا ما
رىل الض ائا

والنامص رىل
الض ائا املختلفة.
 -ivرسناد فبر

املختلفة؟
 رسناد الفبرالنامص :املاض

ا ما ا وف
والنامص رىل
الض ائا املختلفة.

واملضاهع وا ما
رىل الض ائا
املختلفة؟
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احلصص

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 -3املصدر.
 تبايف املصدهب -مسام املصاده

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
ن يقده ال الب
اثلى:

كتابة،
دحاا ا،

 املصدهاملؤول ،املي

 -iتبايف املصده.
 -iiبيان مسام
املصاده.

انتشاها،
استقامة.

والصنااث

يف الفصر

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
 يباأل املدهس مثلةخمتلفة لل صاده.

 كتابال الب

ار يقده ال الب
اثلى:

 يشاهك املدهسال ثب يف منامشة تلك
ا مثلة والت ييز بع الط

 سبوهة طباأل -أاأة

 تبايف املصده؟ بيان مساماملصاده؟

املصاده.

الباأل.
 وهمةمقوى
ّ
 -مثم

8

ملونة
 -4مصادر األفعال

ن يقده ال الب
اثلى:

 وزان املصادهلألفبال الثثثية
الصحيحة.

 -iبيان حكام
صيا ة املصاده
الثثثية

الثالثية.

لوسا ،كتابة-،
لياان.

يف الفصر

الثثث

 -iiصيا ة املصاده
ب -وزان املصاده
لألفبال الثثثية املبتلة .الثثثية.
28

 سبوهةيباأل املدهس ا مثلة
املختلقة لل صاده الثثثية  -طباأل

ار يقده ال الب
اثلى:

ويشاحها.
 يقوم املدهس ببيانا حكام املختلفة اليت

 كتابال الب.
 -أاأة

 بيان ا حكاماملختلفة اليت تنبين
اثليها صيا ة وزان

تنبين اثليها املصاده
الثثثية يف تلك ا مثلة.

الباأل

املصاده لألفبال

10

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

املصللاات

الرتاكيب

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
 وهمةمقوى
ّ

 -iiiكا ا مثلة
املختلفة لل صاده

 مثمملونة

الثثثية.

الثثثية
الصحيحة؟
 صيا ة املصادهلألفبال الثثثية
املبتلة؟
 كا ا مثلةاملختلفة لل صاده
الثثثية؟

 -5املصادر اخلماسية ن يقده ال الب
اثلى:
والسداسية
 -iصيا ة املصاده
اخل اسية
 وزان املصادهوالسداسية.
اخل اسية.
 -iiبيان حكام
ب -وزان املصاده
صيا ة املصاده
السداسية.
اخل اسية
والسداسية.

ان ثما،
استغفاها

يف الفصر

 املصدهاخل اس
 املصدهالسداس
-

يباأل املدهس ا مثلة
املختلقة لل صاده
اخل اسية والسداسية
ويشاحها.

 سبوهة طباأل كتابال الب.

 أاأة يقوم املدهس إبتيانحكام املختلفة اليت تنبين الباأل
اثليها املصاده اخل اسية  -وهمة
والسداسية مأ تلك
ا مثلة.
29

مقوى
ّ

ار يقده ال الب
اثلى:
 صيا ة املصادهاخل اسية
والسداسية؟
– بيان حكام
صيا ة املصاده
اخل اسية
والسداسية؟
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املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

التعليمية

 -iiiكا ا مثلة
املختلفة لل صاده

 -6اسم الفاعل.
 تبايفيب -صيا تي

الوسائل

التقومي

 مثمملونة

صيا ة املصاده
اخل اسية

اخل اسية
والسداسية.
 -ivاستخدام

والسداسية؟
 كا ا مثلةاملختلفة لل صاده

املصاده.

اخل اسية
والسداسية؟

ن يقده ال الب

كاتب،

 -اسه الفااثر

اثلى:
 -iتبايف اسه
الفااثر.
 -iiصيا ة اسه

مسافا،
مستغفا.

 -صيا ة

يف الفصر

 -يباأل املدهس ا مثلة

 -سبوهة

 طباألاملختلفة.
 كتابيشاهك املدهس ثبي يف
ال الب.
توضيم الط ا مثلة.
 -ي لب مأ التثميل ن  -أاأة

الفااثر مأ الثثث
و لط مأ ا فبال.
 -iiiبيان حكام

أيتوا ف مثلة املختلفة
السه فااثر مشافهة.

صيا ة اسه فااثر.

الباأل
 وهمةمقوى
ّ

 مثمملونة
30

احلصص

ار يقده ال الب
اثلى:
 صيا ة اسهالفااثر مأ الفبر
الثثث و ل
الثثث ؟
 الت ييز بع اسهالفااثر الثثث
و لط مأ ا فبال؟

8

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
 صوغ اسهالفااثر مأ ا فبال
املختلفة؟

 االضاهب

 -7إعمال املشتقات ن يقده ال الب
اثلى:
 اسه فااثرابني.
 -iبيان اث ر اسه
 اسه مفبولفااثر واسه مفبول .حضا الا ر
املقتول كلبي.
 -iiبيان أاوط

يف الفصر

املشتقات

راث ا ا.
 -iiiبيان مب ول
اسه فااثر واسه
مفبول

يباأل املدهس مثلة
خمتلفة حول املوضوع

 سبوهة -طباأل

ار يقده ال الب
اثلى :بيان اث ر

ويشاحها.
 ياأد املدهس طثبيرىل بيان مب ول اسه

 كتابال الب.
 -أاأة

اسه فااثر واسه
مفبول؟
 -بيان مب ول

الباأل
فااثر واسه مفبول
 ياأد املبله طثبي رىل  -وهمةمقوى
كيفية راثااب اسه فااثر
ّ
واسه مفبول ومب وليه ا - .مثم
ملونة

 -ivراثااب اسه
فااثر واسه مفبول.
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اسه فااثر واسه
مفبول؟
 راثااب اسهفااثر واسه مفبول
ومب وليه ا؟
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املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 - 8صيغة املبالغة
 تبايفها -وزاهنا

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
ن يقده ال الب
اثلى:

يف الفصر

ّكال ،مفااح ،صيغ املبالغة
فوه

 -iتبايف صيغة
املبالغة.
 -iiصيا ة صيغة

الوسائل
التعليمية

 يباأل املدهس مثلةصيغ البالغة كوزاهنا

 سبوهة -طباأل

 كتاباملختلفة ويشاحها.
 ي لب مأ طثبي كا ال الب. أاأةا مثلة املختلفة لصيغ

املبالغة كوزاهنا
املختلفة.

التقومي

احلصص

املبالغة.

الباأل
 وهمةمقوى
ّ
 -مثم

ار يقده ال الب
اثلى:
 تبايف صيغةاملبالغة؟
 -صيا ة وزان

4

املبالغة؟
 كا ا مثلةاملختلفة لصيغ
املبالغة؟

ملونة.
-9امسا الزمان واملكان ن يقده ال الب
اثلى:
 تبايفه ا صيا ته ا كوزاهن ااملختلفة.

 -iتبايف امس
الزمان واملكان.
 -iiصيا ة امس

جملس،
مكتب ،مولد،

يف الفصر

الزمان واملكان

م به.

الزمان واملكان.

 يباأل املدهس مثلةخمتلفة مأ اسه الزمان

 سبوهة -طباأل

ار يقده ال الب
اثلى:

واسه املكان.
 ينامش املدهس الطا مثلة مع ال ثب.

 كتابال الب.
 -أاأة

 تبايف امسالزمان واملكان؟
 -صيا ة امس

 ي لب مأ التثميل ن الباألأيتوا كمثلة خمتلفة مسا
32

الزمان واملكان؟

8

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
 -iiiيبع حكام
صيا ة امس الزمان

الوسائل
التعليمية

الزمان واملكان مشافهة
وكتابة.

واملكان.
 - ivاستخدام مسا
الزمان واملكان يف

 وهمةمقوى
ّ

 مثمملونة

مجر مفيدة.
 -10اسم اآللة

 تبايف اسه ا لة -صيا ة اسه ا لة

ن يقده ال الب
اثلى:

التقومي

احلصص

 الت ييز بعامس الزمان
واملكان؟
 استخدام مساالزمان واملكان يف
مجر مفيدة؟

 يباأل املدهس مثلةخمتلفة مشت لة كمسا

 سبوهة -طباأل

ار يقده ال الب
اثلى:

يف الفصر

مفتاح ،ملبقة ،اسه ا لة
ثث ة

 -iتبايف اسه
ا لة.
 -iiصيا ة اسه
ا لة كوزاهنا

ا الت.
 ينامش املدهس الطا مثلة مع ال ثب.
 -ي لب مأ التثميل

املختلفة.
 -iiiاستخدام مسا
ا لة يف مجر مفيدة.

استنباط مسا ا الت مأ
تلك ا مثلة.

 كتابال الب.
 وهمةمقوى
ّ

 تبايف اسها لة؟
 صيا ة اسها لة كوزاهنا
املختلفة؟
 استخدام مساا لة يف مجر
مفيدة؟
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6

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
 -11التعدية واللزوم
 تبايف التبديةواللزوم
 تبايف الفبر الثزمواملتبدق
 مسام الفبراملتبدق

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
 -التبدية واللزوم يف الفصر

الوسائل

التقومي

التعليمية

ن يقده ال الب
اثلى:

 كتب اثلالاسالة

 -iتبايف التبدية
واللزوم .
 -iiتبايف الفبر

 اثله ال الباالمتحان
سهث.

اثلى ال لبة.
 ينامش املدهس الطا مثلة مع ال ثب.

الثزم والفبر
املتبدق .
 -iiiالت ييز بع
الفبر املتبدق

اثله املدهس
ال الب
االمتحان
مايبا.

 ي لب ا ستا مأال ثب رلقا ببض
ا مثلة حول املوضوع
ملبافة مدى فه هه

 يباأل املدهس ا مثلةللفبر املتبدق والثزم

 سبوهة -طباأل

ار يقده ال الب
اثلى:

 كتابال الب
 -وهمة

 تبايف الفبرالثزم والفبر
املتبدق؟

مقوى
ّ
 مثمملونة

 الت ييز بعالفبر املتبدق
والفبر الثزم؟
 -بيان الفبر

والفبر الثزم.
 -ivبيان الفبر
املتبدق رىل مفبول

لل وضوع.
 ي لب املدهس مأال ثب ن حيلوا ببض

املتبدق رىل
مفبول بي واحد
ورىل مفبولع

بي واحد ورىل
مفبولع ورىل ثثثة
مفااثير.

ا سرلة حول املوضوع مأ
كتاب ال الب.
 يقوم ا ستا بدوهطبتصحيم وبة ال ثب.

ورىل ثثثة مفااثير
؟
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احلصص
10

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/
واحلاالت

 -12الكتب املختارة ن يقده ال الب
اثلى:
 لا ا البندمية -iالقاا ة احلاة
 سندفد البحاالواسبة للكتب
املختاهة.

 لا االبندمية

يف الفصر

 بندمية -سندفد

 سندفدالبحا.

 تبايف االستباهة -هكان االستباهة

ن يقده ال الب
اثلى:

التعليمية
 يقوم املدهس بقاا ةمنو ية.

 ينامش املدهس الطا مثلة مع ال ثب.
 يشاهكهه يف تلخيصما مرائ
مابلت حباا
فحياين.

 سبوهة -طباأل

 تاه مأ بع ال ثب  -كتابال الب.
مأ يقا ليباف مدى
 أاأةصحة ماا هته.

 -iiالتببل اث ا ما ط
حمادثة وكتابة.
 -iiiتلخيص ما ما ط
حمادثة وكتابة.
 -13االستعارة

طريقة التعليم والتعلم

الوسائل

يف الفصر

 -االستباهة

 -iتبايف
االستباهة.
 -iiبيان هكان

 يباأل املدهس مثلةاالستباهة اثلى ال لبة مث

الباأل.
 وهمةمقوى
ّ
 -مثم

ما ماؤوا مأ االستباهة.
35

ار يقده ال الب
اثلى:
 القاا ة احلاةالواسبة للكتب
املختاهة؟
 التببل اث ا ما طحمادثة وكتابة؟
 تلخيص ما ما طكتابة وحمادثة؟

ملونة
 كتابال الب

 سبوهةيشاحها أاحا وافيا
أاأة ي اح املدهس ببضا سرلة اثلى ال لبة حول الباأل

االستباهة

التقومي

احلصص

 وهمةمقوى
ّ

ار يقده ال الب
اثلى:
 تبايفاالستباهة؟
 بيان هكاناالستباهة؟
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املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية

 -iiiتكويأ اد ر
املشت لة اثلى

 مثم يو ي ا ستا طثبيرىل رتيان فد ر املشت لة ملونة

 تكويأ اد راملشت لة اثلى

االستباهة

اثلى االستباهة
 ي لب املدهس مأال ثب ن حيلوا ببض

االستباهة؟

6

ا سرلة مأ كتاب
ال الب ببد نقلها رىل
الكااسات
 يقوم املدهس بتصحيمالكااسات
 -14من أنواع

ن يقده ال الب

 -صافحت

سدا.
اثلى:
االستعارة
 االستباهة التصاحيية  -iتبايف االستباهة  -ما ماتالتصاحيية واملكنية .حىت مات
واملكنية.

ب -االستباهة ا صلية
والتببية.

يف الفصر

االستباهة،
ا صلية ،التببية
التصاحيية,
املكنية

 -يباأل املدهس ا مثلة

-كتاب

املشت لة اثلى االستباهات ال الب
 سبوهةاملختلفة.
 يشاهك املدهس طثبي -أاأةاثلى أاح ا مثلة مع

مضاب سيفي.
36

الباأل

ار يقده ال الب
اثلى:
 تبايفاالستباهة
التصاحيية واملكنية؟

6

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
 -iiتبايف
االستباهة ا صلية

التعليمية
استخااج استباهتع مأ
ا مثلة

والتببية.
 -iiiالت ييز بع
االستباهة التصاحيية

الوسائل

التقومي

 وهمةمقوى
ّ

 مثمملونة

 تبايفاالستباهة ا صلية
والتببية؟
 الت ييز بعاالستباهة

واملكنية.
 -ivالت ييز بع
االستباهة ا صلية
والتببية.

التصاحيية واملكنية؟
 الت ييز بعاالستباهتع
ا صلية والتببية؟

 -vتكويأ اد ر
املشت لة اثلى
االستباهة التصاحيية

 تكويأ اد راملشت لة اثلى
االستباهة

واملكنيةوا صلية
والتببية.

التصاحيية
واملكنيةوا صلية
والتببية.؟

37

احلصص

املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي
-15االستعارة
التمثيلية وغري
التمثيلية

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
ن يقده ال الب
اثلى:

اليد الواحدة ال
تصفق وحداا.

يف الفصر

 -متثيلية

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
 يباأل املدهس ا مثلةاملشت لة اثلى االستباهة

كتابال الب

ار يقده ال الب
اثلى:

 -iتبايف االستباهة أت يت الا ح ا
ال تشته
الت ثيلية.
السفأ.
 -iiالت ييز بع

الت ثيلية و ل الت ثيلية.
 يشاهك املدهس طثبياثلى أاح ا مثلة مع

 سبوهة أاأةالباأل

 تبايفاالستباهة الت ثيلية

االستباهة الت ثيلية
و لاا مأ
االستباهات.
 -iiiتكويأ اد ر

 وهمةاستخااج االستباهة
مقوى
الت ثيلية مأ تلك ا مثلةّ .
 مثمملونة

و لاا؟
 الت ييز بعاالستباهة الت ثيلية
و لاا؟

املشت لة اثلى
االستباهة الت ثيلية.

6

 تكويأ اد راملشت لة اثلى
االستباهة الت ثيلية
و ل الت ثيلية؟

- 16الكناية.

 تبايف الكناية. -مسام الكناية.

ن يقده ال الب
اثلى:

آمنة نؤوم
الضحى.

 الكناية -القاينة

 -iتبايف الكناية.

او بان
الكلب.

 النسبة -املوصوف

يف الفصر

 كتاب يباأل املدهس مثلةالكناية كنوااثها املختلفة .ال الب
 يشاهك املدهس طثبياثلى أاح ا مثلة مع

38

 -سبوهة

ار يقده ال الب
اثلى:
 تبايفالكناية؟
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املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

-17علم املعاين

 تبايف اثله املباين. اخلرب واإلنشا . -املسند واملسند رليي.

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل
التعليمية

 -iiبيان مسام
الكناية.

استخااج نواع الكناية
منها.

 –iiiتكويأ اد ر
املشت لة اثلى
الكناية

 ي لب املدهس مأال ثب ن حيلوا ببض
ا سرلة مأ كتاب

 -ivالت ييز بع
نواع الكناية.

ال الب ببد نقلها رىل
ملونة
الكااسات
 يقوم املدهس بتصحيمكااسات ال ثب.

ن يقده ال الب
اثلى:
 -iتبايف اثله

جنم ال الب
فياالمتحان.
ار فه ت

 املباين املسند -املسند رليي

املباين.
 -iiبيان اخلرب
واإلنشا والت ييز

الدهس؟

 -اإلنشا

يف الفصر

بينه ا.
39

التقومي

احلصص

أاأةالباأل
 وهمةمقوى
ّ
 -مثم

 بيان مسامالكناية؟
 تكويأ اد راملشت لة اثلى
الكناية؟
 الت ييز بعنواع الكناية؟

يباأل املدهس مثلة
للخرب واإلنشا
اثلى ال لبة مث ينامش

كتابال الب
 -سبوهة

ار يقده ال الب
اثلى:
-تبايف اثله

املدهس الط ا مثلة مع
ال ثب.
 -يشاهك املدهس طثبي

 أاأةالباأل
 -وهمة

املباين؟
 الت ييز بعاخلرب واإلنشا ؟

اثلى الت ييز بع اد ر
اخلربية واإلنشائية.

مقوى
ّ

 تبايف املسندواملسند رليي؟
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املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت
 -iiiيباف املسند
واملسند رليي.

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
 ي لب املدهس مأال ثب ن حيلوا ببض

 مثمملونة

ا سرلة مأ كتاب
ال الب ببد نقلها رىل
الكااسات.

 الت ييز بعاد ر اخلربية
واد ر اإلنشائية؟

 يقوم املدهس بتصحيمكااسات ال ثب.
 -18أضرب اخلرب.

ن يقده ال الب

 -اثل

 -اخلرب

اثلى:
 -iبيان ضاب
اخلرب.
 -iiمتييز ضاب

مايض.
 رن اثليامايض
 -وهللا رن اثليا

 -ضاب

اخلرب.
 -iiiتكويأ اد ر
املشت لة اثلى

ملايض.

يف الفصر

ضاب اخلرب.

-كتاب

ار يقده ال الب

 -يباأل املدهس مثلة

ضاب اخلرب اثلى ال لبة ال الب
مث يشاحها أاحا وافيا - .سبوهة
 يشاهك املدهس طثبي  -أاأةالباأل
اثلى الت ييز بع ضاب

اثلى -بيان ضاب
اخلرب؟
متييز بع ضاب
اخلرب؟

 وهمةاخلرب.
مقوى
 ي اح املدهس ببضّ
ا سرلة اثلى ال لبة حول  -مثم

 تكويأ اد راملشت لة اثلى
ضاب اخلرب؟

املوضوع.
40

ملونة
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
 ي لب املدهس مأال ثب ن حيلوا ببض
ا سرلة مأ كتاب
ال الب ببد نقلها رىل
الكااسات
 يقوم املدهس بتصحيمالكااسات.

 -19أغراض اخلرب

ن يقده ال الب

 -هب رين

 -اسرتحام

اثلى:
 -iبيان ااأل
اخلرب.
 -iiالت ييز بع

وضبتها
نثى
 ال تشرتالببد رال

ااأل

ااأل اخلرب
ا ساسية والفااثية.
 -iiiكا ا مثلة

والبصا مبي.

-

يف الفصر

 -ي اح املدهس مثلة

 -كتاب

ااأل اخلرب اثلى ال لبة ال الب
مث يشاحها أاحا وافيا - .سبوهة
 يشاهك املدهس طثبي  -طباأل أاأةيف الت ييز بع ااأل
اخلرب املختلفة.
 ي لب املدهس مأال ثب ن حيلوا ببض
ا سرلة مأ كتاب

املشت لة ك ااأل
اخلرب املختلفة.
41

الباأل
 وهمةمقوى
ّ
 مثمملونة

ار يقده ال الب
اثلى:
بيان ااأل اخلرب؟
 الت ييز بعااأل اخلرب
املختلفة؟
 كا ا مثلةاملشت لة اثلى
ااأل اخلرب
املختلفة؟
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املوضوع الرئيسي  /األهداف اخلاصة

الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
ال الب ببد نقلها رىل
الكااسات
 يقوم املدهس بتصحيمالكااسات.

 -20الشعر اجلاهلي
 منزلتي ااضي. صائصي. هوايتي. -تدويني.

يف الفصر

ن يقده ال الب

 -ونشاب رن

فخا ،زل،

اثلى:
 -iماا ة الشبا
اداال ماا ة

وهدان املا
صفوا ...
 -ورن صخاا

ه ، ،صائص،
منزلة.

صحيحة.
 -iiالتببل اثأ
مباين نصوص
ا أباه املختاهة

لكافينا وسيدان
...

 -يباأل املدهس ببض

 -سبوهة

ار يقده ال الب

بيات مأ الشبا يف
ااأل خمتلفة مث ينامش
املدهس الط ا مثلة مع

 طباأل كتابال الب.

اثلى:
 ماا ة الشبااداال ماا ة

ال ثب.
 تاه املدهس ببضال ثب للقاا ة ليتأكد
مأ حسأ ماا هته

 أاأةالباأل
 وهمةمقوى
ّ

صحيحة؟
 التببل اثأمباين
نصوصا أباه

 -iiiبيامننزلة الشبا
يف البصا اداال .
 -ivبيان صائص

لألأباه.
 ياأد املدهس طثبيرىل توضيم ااأل

الشبا اداال .

الشبا.
42

 مثمملونة

املختاهة؟
 بيان منزلةالشبا يف البصا
اداال ؟
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية

 -vحتلير الشبا مأ
تدويني وهوايتي.

 بيان صائصالشبا اداال ؟

 -viتوضيم
مبانياملفادات مأ
ا أباه املختاهة.

 حتلير الشبامأ تدويني وهوايتي؟
 توضيممبانياملفادات مأ
ا أباه املختاهة؟

 -21الرتاجم
اجلاهلي.

 زال ابأ يب سل ى النابغة اللبياين. -اثنرتة بأ أ ّداد.

ن يقده ال الب

زال او.....

 -تاا ه

اثلى:
 -iتامجة كر أااثا
مأ الشباا
املختاهيأ.

النابغة او...

-اداالية

يف الفصر

 -iiالت ييز بع
سلوب كر أااثا
وأااثا آ ا.
 -iiiبيان صائص
كر أااثا مأ

 -يباأل املدهس تامجة

 -سبوهة

 -ار يقده

لكر أااثا مأ اؤال
الشباا مث يقوم بشاحها
أاحا وافيا.
 -ي اح املدهس ببض

 طباأل كتابال الب.
 -وهمة

ال الب اثلى:
تامجة كر أااثامأ اؤال

ا سرلة ليفهه مدى فهه
ال ثب للشاح.

مقوى
ّ
 مثمملونة

الشباا ؟
 الت ييز بعسلوب أااثا
وأااثا آ ا؟

43
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

احلصص

التعليمية
 بيان صائصكر أااثا مأ

اؤال الشباا
و أباهاه.

اؤال الشباا
و أباهاه؟
 -22احلكم واألمثال

ن يقده ال الب
اثلى:
 -iتبايف احلك ة
واملثر.

يداك َْوكتا .
ركلت يوم
كر الثوه
ا بيض.

يف الفصر

 حك ة -مثر

 -iiبيان صر املثر
وفي ا يستب ر.

 -23تراجم الشعراء
املخضرمني

ن يقده ال الب
اثلى ن:

يباأل املدهس احلكه

 -سبوهة

ار يقده ال الب

وا مثال.
 يشاح املدهس الطا مثلة مث يشاهك طثبي

 طباأل كتابال الب.

اثلى:
 توضيم كث مأاحلك ة واملثر؟

 أاأةاثلى التببل اثأ احلكه
الباأل
وا مثال.
 وهمة يبع املدهس ل ثبيمقوى
صر كر مثر مع توضيم ّ

 الشباااملخضامون

يف الفصر

 املخضام44

كيفية استب ال احلكه.

 مثمملونة

 يباأل املدهس تامجةلكر أااثا مأ اؤال

 سبوهة -طباأل

 بيان مصة املثرومضابي في ا
يستب ر؟

ار يقده ال الب
اثلى:
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل

التقومي

التعليمية

 لبيد بأ هبيبة -حسان بأ ،بت

اه
 -iالبيان اثلى ّ
أباا املخضامع.

الشباا  ,مث يشاحها
أاحا وافيا.

 كتابال الب.

اه
 البيان اثلى ّالشباا

 النابغة ادبدق -اخلنسا

 -iiكا تامجة كر
أااثا مأ الشباا
امللكوهيأ.

 ي اح املدهس ببضا سرلة حول املوضوع
ليقف اثلى مدى فهه

 أاأةالباأل
 -وهمة

املخضامع؟
 كاتامجة كر أااثا

 -iiiالت ييز بع
أااثا وأااثا آ ا
مأ اؤال الشباا .
 -ivبيان صائص

طثبي لل وضوع.

مقوى
ّ
 مثمملونة

مأ اؤال
الشباا ؟
 الت ييز بعاملخضامع و لاه
مأ الشباا ؟
 بيان صائصكر أااثا مأ

كر أااثا مأ
اؤال الشباا .

اؤال الشباا ؟
 -24النصوص
األدبية للافظ.

ن يقده ال الب
اثلى:

 املتنيب يشكو ويباتب  -iحفظ النصوصاملختاهة.

لكر أ ر ا
ما مت نقصان

يف الفصر

 -ا ندلس

....

 تاه مأ بع ال ثب  -سبوهةمأ يقا ببد ماا تي ليتأكد  -طباأل
مأ صحة ماا هته
للنصوص.

45

احلصص

 كتابال الب.

ار يقده ال الب
اثلى:
 حفظ النصوصاملقاو ة؟
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الرتاكيب

املصللاات

املوضوع الفرعي

البيئة/

طريقة التعليم والتعلم

واحلاالت

الوسائل
التعليمية

 يقوم املدهس بشاحالنص أاحا وافيا.

 بو البقا الانيدقيبك ا ندلس

 -iiتامجة أباا
النصوص املختاهة.

 حافظ ربااايه يداثورىل ا ثمواالات ام
فملا ة.

 -iiiأاح النصوص
املختاهة أاحا مو زا
وتلخيص ما فيها.

 وهمةمقوى
ّ
 -مثم

 اد ال احلقيقملص فى ل ف
املنفلوط .

 -ivكا مباين
ببض املفادات
الصببة لط
النصوص.

ملونة.
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التقومي

احلصص

 أاأةالباأل

 تامجة النصوصاملختاهة.
 أاح النصوصاملختاهة
وتلخيصها؟
 كا مبايناملفادات الصببة
لط النصوص؟
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