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أوال – خطط توزيع المنهج والثروة اللغوية
تقسيم التناوالت على كل نَص:
عدد الحصص (  ) 72حصةً

تناوالت كل نص
عدد الحصص ()12

الفهم واالستيعاب
والثروة اللغوية
4
خطة توزيع المنهج

النصوص
1
2
3
4

التذوق الفني
وفنون البالغة
2
ـ

ـ تتضمن الحصص أنشطة إثرائية وعالجية
السالمة اللغوية
التحدث واالستماع ( المناظرة )
والنحو المقرر
1
3

الصف العاشر

ـ

 2020 / 2019م

فنون البالغة

اإليمان الصادق
( سورة الجمعة )
لغتنا والتقدم العلمي

التشبيه التمثيلي

الشعر الجاهلي
من ِّ
( جليلة بنت مرة ) حفظ

التشبيه الضمني

5

الحياة والناس
( المتنبي )

6

الرحمة الكاذبة

الكناية

التعبير

كان وأخواتها
إن وأخواتها
كاد وأخواتها

االستعارة المكنية
االستعارة التصريحية

1

الفترة الدراسية األولى

النَّحو و الصرف

التشبيه التام وغير التام والبليغ

عيد الفقير

ـ

التعبير
الكتابي
1

التقويم

( أفعال المقاربة والرجاء والشروع )

ال النافية للجنس
إعراب الفعل المضارع
بناء األفعال

3

الرسالة
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خطة توزيع المنهج
النُّصوص

ـ الصف العاشر

ـ  2020 / 2019م

المترادف

ـ الفترة الدراسية األولى ـ الثروة اللغوية
المفرد والجمع

التصريف

ضبط
ال ِّبن َية

السياقي
المعنى ِّ

اإليمان الصادق
سورة الجمعة
( قرآن كريم )

يسبح ـ يزكيهم ـ زعمتم ـ ينبئكم ـ َذروا ـ ابتغوا ـ األسفار

األميين ـ فضل ـ البيع

قدس

الملك

ع ََّز

2

لغتنا والتقدم العلمي

تواكب ـ تَزخر ـ يعزو ـ إبان ـ يتوخاها ـ تُرهات ـ َجدارتها

ذُرى ـ وشائج ـ َطور

خال

ننشد

شاب

3

1

الشعر الجاهلي
من ِّ
( جليلة بنت مرة )
حفظ

اعذُلي ـ انجلتْ ـ َوجدي ـ ُمدْن ـ أح ِّفل ـ قَوضتْ ـ َكثَب ـ لظى

ُر ْزء ـ عين

ثنى

أم

َج َّل

4

عيد الفقير

وثير ـ يروض ـ الدميم ـ آثرنا ـ كالح
ـ مكظوظ ـ ُخيَالئه ـ عاكفة ـ ُمضَرمة ـ نشوان ـ يتهادى

َم ِّأزق ـ ِّكباش ـ شتى
ـ َمواكب ـ ِّرفاق ـ جيرة

بسط

نعم

تاه

5

الحياة والناس
( المتنبي )

عناهم ـ تكدِّر ـ َريْب ـ هوان ـ عَجز ـ بُـد

ُ
غصة ـ صنيع ـ منايا ـ
سنان ـ فتى
قَناة ـ ِّ

عجز

المنية

عَد

6

الرحمة الكاذبة

تلكأ ـ فُتور ـ إفراط ـ أجدى ـ فُشُو
ـ تسح ـ الدَّعة ـ يزدجروا ـ واهية ـ ينشل

إقليم ـ الجاني
ـ ضَرر ـ ُحجة

أسر

البر

عدل
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الترتيب
المدة
التناوالت

خطة توزيع المنهج
ص األول
 -1النَّ ُ

الفهم واالستيعاب

األسبوعان ( األول والثاني )

األسبوعان ( الثالث والرابع )

األسبوعان ( الخامس والسادس )

اإليمان الصادق ( سورة الجمعة )*

لغتنا والتقدم العلمي

من الشعر الجاهلي ( جليلة بنت مرة ) حفظ

 يحدد من النص ( رأيا ـ ادعاء ) ودليله ،والرد عليه. يبدي رأيه فيما يعرض عليه معلال ومدلالً.يعل ُل دعوة بعض المستشرقين لهجر الفصحى إلى العامية.
 ِّ يوضح أهمية التمسك باللغة العربية ،وخطورة التخلي عنها. يوضح دور اللغة العربية في الحفاظ على الحضارة اإلنسانية. يبين موقف اإلسالم من العلم والمعرفة ،مستدال على ذلك. يستنبط هدف الكاتب من عرض :حقائق ـ أفكار  -آراء. -يلخص فقرة من الموضوع ملتزما ً األسس الفنية للتلخيص.

 يوضح الجو العام للنص وظروف إنشائه ( سياق النص). يقسم النصَ إلى وحدات فكرية واضعا ً ( عنوانا ـ فكرة ) لكل وحدة . يستخلص ( شعورا ً ـ قيمةً ) مدلالً.يعل ُل اختيار الشاعرة ( ألفاظا ً ـ عبارات ) محددة دون سواها.
 ِّ يبيِّنُ موقف الشاعرة من حدث تعرضت له. يبرز ما عانته الشاعرة من صراع نفسي. يوضح اآلثار التي ترتبت على حدث ورد في النص. -يستنتج من النص سمات ( شخصية الشاعرة ـ البيئة االجتماعية ).

ص ( معنى ساميا ً ـ غاية ) مستدالً عليها.
 يستنتج من الن ِّ يحدد من اآليات ما يدل على قيمة أو معنى معيَّن. يبيِّن داللة (تعبير ـ موقف) وفق سياقه. يوضح مهام الرسالة المحمدية. يستنبط صفات فئة أشارت إليها اآليات ،مدلالً عليها. يبين وسائل اإلقناع والتأثير في النص(الترغيب والترهيب والذَّم). يوضح طريقة اإلسالم في التوفيق بين بحاجات اإلنسان الدنيوية واألخروية.ص ادعا ًء ،ويدلل على بطالنه.
 -يحدد من النَّ ِّ

 -يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء.

الثروة اللغوية

التذوق
ُّ
الفني
السالمة اللغوية
والنحو المقرر
التحدث واالستماع
( المناظرة )

الكتابة
( الرسالة )

ـ الصف العاشر

ـ الفترة الدراسية األولى ـ األهداف
ـ  2020 / 2019م
ص الثالث
ص الثاني
 3ـ النَّ ُّ
 2ـ النَّ ُّ

 يستخرج تشبيها تمثيليا في نص مقدم إليه مبينا ً أثره. يشرح تشبيها تمثيليا مستخلصا ً وجه الشبه. يكون من طرفين مقدمين له تشبيها ً تمثيلياً. -يكمل تشبيها ً تمثيليا ً قدم إليه أحد طرفيه.

 يستخرج من نص مقدم له تشبيها ضمنيا مبينا ً أثره. يشرح تشبيها ضمنيا. يحول التشبيه الضمني إلى تشبيه تمثيلي. -يصوغ تشبيها ضمنيا من طرفين مقدمين إليه.

 يوضح معنى كل فعل ناسخ في نص مقدم له . يضبط ركني الجملة بعد دخول الفعل الناسخ عليها. يحول الخبر من نوع إلى آخر . -يوظف كان أو إحدى أخواتها في حالتي التمام والنقصان.

 يحدد الحرف الناسخ ومعناه واسمه وخبره من نص مقدم له. يضبط ركني جملة الحرف الناسخ. يستبدل بالفعل الناسخ حرفا ً ناسخا ً مغيرا ما يلزم والعكس. يدخل ( الم التوكيد ) على اسم إن وخبرها . يدخل ( ما الكافة ـ نون الوقاية ) على إن وأخواتها. -يبين مواضع ( كسر -فتح ) همزة إن.

 يحدد أفعال ( المقاربة ،الرجاء ،الشروع ) موضحا ً معناها. يبين حكم اقتران خبر أفعال ( المقاربة والرجاء والشروع ) بأن. يفرق بين أفعال (المقاربة ،الرجاء ،الشروع ) في التمام والنقصان. يدخل فعل( مقاربة ،رجاء ،شروع )على جملة اسمية مغيرا ً ما يلزم. يضبط اسم أفعال المقاربة والرجاء والشروع مبينا ً السبب. -يصوغ تعبيرا ً يتضمن فعالً من أفعال (المقاربة ،الرجاء ،الشروع).

 -يحدد عناصر المناظرة من مناظرة مرئية.

 -يبين هدف كل قضية بنا ًء على تصنيفات القضايا.

 -يعرض موقف فريقه تجاه قضية معروضة عليه بلغة فصيحة.

 -يكتب رسالة تقدير إلى جهة ما أو شخص ما.

 -يكتب رسالة رسمية يوجه فيها طلبا لمصلحة العمل.

 -يكتب رسالة رسمية يشكو فيها خلال في عمل مؤسسة ما.

 يحدد أركان التشبيه. يستخرج تشبيها ( تاما  -غير تام ) في نص مقدم إليه. يوضح الجمال في تشبيه مقدم إليه. يصوغ تشبيها ( تاما  -غير تام ) مشروطا. التدريب على المبتدأ والخبر إفرادا وتثنية وجمعاً. التدريب على بيان نوع الخبر في جمل مقدمة له. -يحدد اسم الفعل الناسخ و خبره في نص مقدم له.
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الترتيب
المدة
التناوالت

الفهم واالستيعاب
الثروة اللغوية

التذوق
ُّ
الفني
السالمة اللغوية
والنحو المقرر
التحدث واالستماع
( المناظرة )

الكتابة
( الرسالة )

خطة توزيع المنهج
ص الرابع
 -4النَّ ُ

ـ الصف العاشر

ـ الفترة الدراسية األولى ـ األهداف
ـ  2020 / 2019م
ص السادس
ص الخامس
 6ـ النَّ ُّ
 -5النَّ ُّ

األسبوعان ( السابع و الثامن )

األسبوعان ( التاسع والعاشر )

األسبوعان ( الحادي عشر والثاني عشر )

عيد الفقير

الحياة والناس ( المتنبي )

الرحمة الكاذبة

يوضح مالمح عيد الفقير كما رسمها الكاتب.
 ِّ يبين حال الفقير قبل العيد ،وفي أثنائه. يوازن بين مظاهر العيد عند الفقراء ،وعند األغنياء. يعلل شدة معاناة الوالد الفقير في العيد دون سواه.يوض ُح ما تعكسهُ تساؤالتُ األبناء ،ورد والدهم عليها.
 ِّ يستنبط مسؤولية األغنياء في معاناة الفقراء.ً
 يستخلص الدعوة التي وجه الكاتب إليها ،مبينا أثر العمل بها. -يبيِّن دور األلفاظ والتراكيب في تحقيق هدف الكاتب.

 يستخلصُ من النص فكرةً.يوض ُح حا َل الزمان مع الناس وموقفهم من هذه الحال.
 ِّ يرسم منهجا ً للتعامل مع الحياة والناس في ضوء فهمه النص.يعل ُل تهويل المشكالت ،أو تهوينها من وجهة نظر الشاعر.
 ًِّ
َّ
ص ،مبينا ً أثرها في حياته.
ن
ال
من
حكمة
صياغة
بأسلوبه
يعيد
ِّ
يحدُد عالقة تعبير بما قبله ( :نتيجة  -تعليل -دليل  -تفصيل ـ إجمال ).
 ِّص ونص خارجي من حيث المعنى.
 يوازن بين بيت محدد من الن ِّ -ينثر بيتا ً أو أكثر من أبيات النص.

بعض الحُكماء في ( مقابلة القسوة ) ،مبينا ً دوافعه.
 يذكر مبدأِّ
يوضح اآلثار المترتبة على المبدأين في التعامل مع الحقوق بنوعيها.
 ِّب الحق العام على الحق الخاص عند امتزاجهما.
الكات
ء
إعال
يعلل
َ
ِّ
الرحمة الصادقة والرحمة الكاذبة مستدال بموقف من الحياة.
 يفرق بين َّالرحمة الصادقة ) و( الرحمة الكاذبة ).
(
على
المترتبة
يبين اآلثار
َّ
 ِّالرجل الحازم ) من وجهة نظر الكاتب.
 يوازن بين ( الرجل الطيِّب ) و( ًَّ
 -يذكر رأي الكاتب في محاذير تطبيق الرحمة الصادقة ،موضحا عالجه.

يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء.
 يحول تشبيها مقدما إليه إلى استعارة مكنية والعكس. يشرح استعارة مكنية مبينا أثرها في المعنى. يستخرج استعارة مكنية في نص مقدم له. يصوغ استعارة مكنية حول معنى محدد. التدريب على التمييز بين االسم :المعرفة ،النكرة. -التدريب على التمييز بين المفرد ،المضاف ،الشبيه بالمضاف.

 يحول تشبيها ً مقدما إليه إلى استعارة تصريحية والعكس. يشرح استعارة تصريحية مبينا أثرها في المعنى. يستخرج استعارة تصريحية في نص مقدم أليه. يصوغ استعارة تصريحية حول معنى محدد. التدريب على التمييز بين اإلعراب الظاهري والتقديري.ـ التدريب على التمييز بين الماضي والمضارع واألمر.

 يستخرج كناية من نص مقدم إليه مبينا ً سر بالغتها. يبين المكنى عنه في نص مقدم إليه. يصوغ كناية حول معنى محدد. يستخرج صورة بيانية مبينا نوعها. -التدريب على مفهومي البناء واإلعراب.

 يبين أثر ال النافية للجنس معنى وإعرابا ً. يحدد اسم ال النافية للجنس وخبرها في تعبير مقدم له . يدخل ال النافية للجنس على جملة اسمية مغيرا ً ما يلزم. يوظف ال النافية للجنس توظيفا ً مشروطاً. يحول ال النافية للجنس من عاملة إلى مهملة و العكس. -يُقَ ِّوم عرضًا لموقف معروض عليه.

 يحدد فعالً مضارعا ً ( مرفوعاً ،منصوباً ،مجزوما ً ). يبين عالمات إعراب األفعال المضارعة ( رفعا ـ نصبا ـ جزما ). يدخل على الفعل المضارع أداة ( نصب  -جزم ) مغيرا ما يلزم.ـ يحول الفعل المضارع من حالة إعرابية إلى أخرى مغيرا ما يلزم.
 يبين عالمة إعراب ( األفعال الخمسة ). -يعرض مجموعة من الحجج للدفاع عن موقفه تجاه قضية ما.

 يبين حاالت بناء الفعل المضارع وعالماته. يبين حاالت بناء الفعل األمر وعالماته. يبين عالمات بناء الفعل الماضي. -يصوب الخطأ النحوي في ضبط فعل مقدم له.

 يكتب رسالة إلى صديقه واصفا فيها مشاعره تجاه حدث أوموقف معين.

 يكتب رسالة إلى إحدى المؤسسات معبرا ً فيها عن تقديره لعملمن أعمالها.
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 يُقَ ِّوم حج ًجا استمع إليها. -يكتب رسالة إلى أحد الكتاب مناقشا فيها فكرة طرحها.
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خطة توزيع المنهج

ـ

الصف الحادي عشر

ـ

 2020 / 2019م

ـ

فنون البالغة

النَّحو و الصرف

األسلوب اإلنشائي
واألسلوب الخبري

ظرف الزمان وظرف المكان

إلى الذين يرفضون التغيير

األمر

الحال

غربة وحنين
( البارودي )
حفظ

النهي

التمييز

4

قرآن الفجر

االستفهام

العدد

5

في األسر
( أبو فراس الحمداني )

النداء

االستثناء

6

كيف نزيل أسباب القلق؟

التمني

اسم الفاعل واسم المفعول

النصوص
1

2

3

من سورة النور
( قرآن كريم )

الفترة الدراسية األولى
التعبير

القصة
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خطة توزيع المنهج

2

3

المترادف

المفرد والجمع

التصريف

السياقي
ِّ

من سورة النور

جناح ـ نكاحا ً ـ متبرجات

ثياب ـ القواعد ـ النساء

أذن

حلم

بان

إلى الذين يرفضون التغيير

أمة ـ مدى ـ االستشراف ـ المقدسة ـ اإليذان ـ حسبنا

شهد

الحوار

غار

غربة وحنين

مهجتي ـ البَين ـ جازعة ـ عبق ـ إمالق

ِّخل ـ بائقة

( البارودي )

ـ براني ـ إغداق ـ الوشْي ـ أصبو ـ تحدرتْ ـ الراقي

ـ ُحلَل ـ روضة ـ أعراق

عهد

الصبا

طرق

ينتابون ـ استبه َمتْ ـ يرفَض

الدنيا ـ قناديل

ـ يستكين ـ وادعا ً ـ رخيم ـ اعتراه ـ يتألأل

شعَل ـ األفق ـ القُ ْمري
ـ ُ

في األسر

الردى ـ يغلها ـ تهون

الضمر ـ كتيبة

( أبو فراس الحمداني )

ـ أسغب ـ منيعة ـ الوغى ـ غارة ـ َ
غمر ـ َربه

ـ النُّ ْذر ـ ع ُْزل ـ أعقاب

تواطأ ـ هضمه ـ أعياك ـ تموج ـ الزيغ ـ يخرصون ـ إزاء

خواطر ـ عُرى ـ لُجتها

 -مناص ـ دأب ـ يغالي ـ يكتنفه ـ ال َمقت ـ الفطنة ـ َجنَح ـ توجس

ـ هوى ـ وساوس ـ دروب

( قرآن كريم )

حفظ
4

5

6

المعنى

ضبط
ال ِّبنيَة

النُّصوص
1

ـ

الصف الحادي عشر

ـ  2020 / 2019م

ـ

الفترة الدراسية األولى ـ

الثروة اللغوية

قرآن الفجر

كيف نزيل أسباب القلق؟
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األمجاد ـ األشهاد ـ ِّملة
ـ األوثان ـ أَيْمان ـ أفواجا ً

أثر

كل

بَ ِّرح

من

جـد

مهر

سكن

خفت

روى
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الترتيب

خطة توزيع المنهج
ص األول
 -1النَّ ُ

ـ الصف الحادي عشر

ـ

 2020 / 2019م
ص الثّاني
 -2النَّ ُّ

ـ

الفترة الدراسية األولى ـ األهداف
ص الثّالث
 -3النَّ ُّ

التناوالت

من سورة النور ( قرآن كريم ) *

إلى الذين يرفضون التغيير

غربة وحنين ( البارودي ) حفظ

 يحدد الغاية السامية من اآليات الكريمة. يقسم النص إلى وحدات موضوعية  ،مبينا مضمون كل وحدة. يذكر األدب الذي وجه إليه النص  ،محددا ً المعنيين به. يعلل تخصيص أوقات االستئذان والمعنيين به دون غيرهم. يوضح أهمية األدب الذي وجه إليه النص للفرد وللمجتمع. يعلل تخصيص المجتمع المؤمن دون غيره بتلك األحكام. يستنبط سبب تخفيف القواعد من النساء ثيابَهن  ،وضابطه. -يبيِّن ما في النَّص من مظاهر يسر اإلسالم.

يحد ُد الظاهرة االجتماعية في النص  ،ودليلها  ،وآثارها السلبية.
 ِّيوضح موقف القرآن الكريم من هذه الظاهرة.
 ِّ يستخلص معيار المفاضلة بين القديم والجديد. يستنتج سمات الشخص الذي يرفض التغيير. يذكر موقفين متباينين تجا َه قضية  ،معلالً لكل منهما.الواقع بما يبرز مزايا التغيير اإليجابي وسلبيات الجمود.
 يمثل منِّ
ً
 يبيِّن النتائج التي ينتهي إليها الحوار ،مستشهدا بموقف من النص. -يحدد عالقة تعبير بما قبله :نتيجة – تعليل – دليل -تفصيل -إجمال

 يصوغ من النص فكرة ( رئيسة  -جزئية ) صياغة سليمة. يستخلص أبرز المشاعر واإلحساسات في النص. يستنبط القيم الواردة في النص  ،محددا ً موقع كل منها. يبيِّن سبب معاناة الشاعر ،ومظاهر تلك المعاناة. يستد ُّل على ارتباط الشاعر بوطنهِّ ،موضحا أسباب ذلك. يوضح قدرة الشاعر على توظيف الطبيعة للتعبير عن عاطفته. يستخلص جوانب القدوة في شخصية الشاعر. -يبيِّن أثر العاطفة في اختيار األلفاظِّ والتراكيب.

يبين المقصود من تعبير مقدم له.
ِّ -

 -يلخص فقرة من الموضوع ملتزما ً األسس الفنية للتلخيص.

 -يوازن بين بيت محدد من القصيدة ونص خارجي.

الفهم واالستيعاب

المدة

األسبوعان ( األول والثاني )

األسبوعان ( الثالث والرابع )

األسبوعان ( الخامس والسادس )

الثروة اللغوية

التذوق الفني
ُّ
السالمة اللغوية
والنحو المقرر
التحدث واالستماع
( المناظرة )

الكتابة
( القصة )

 يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء. يميز بين األسلوب الخبري واألسلوب اإلنشائي. يحدد صيغ األسلوب اإلنشائي (الطلبي ـ غير الطلبي). -يصوغ تعبيرا ً يتضمن أسلوبا ً إنشائيا ً مشروطاً.

 التدريب على البناء واإلعراب في األسماء. يميز الظرف من غير الظرف في جمل مقدمة إليه . يضبط الظرف المعرب ،مبينا السبب. يحدد الظرف المبني مبينا عالمة بنائه. يكمل الفراغ في جملة مقدمة له بظرف مشروط. -يصوغ تعبيرا صحيحا ً يتضمن ظرفا مشروطا.

 يستخرج أسلوب نهي ،محددا ً صيغته. يستخرج أسلوب أمر ،مبينا ً صيغته. يميز بين النهي الحقيقي والنهي المجازي. يميز بين األمر الحقيقي واألمر المجازي. يحدد غرضا ً بالغيا ً للنهي : يحدد غرضا ً بالغيا ً لألمر:( دعاء ـ نصح ـ توبيخ ـ تيئيس ـ تهديد ـ تمن ).
( دعاء ـ نصح ـ إباحة ـ تخيير ـ تعجيز ـ تمن )
 يصوغ أسلوب نهي لغرض معين في سياق مناسب. يصوغ تعبيرا ً يتضمن أسلوب أمر لغرض معين في سياق مناسب. يوضح من نص مقدم له الصور البالغية والمحسنات البديعية مبينا ً نوعها وأثرها. التدريب على تحديد ركني الجملة االسمية . التدريب على عالمات النصب األصلية والفرعية. التدريب على تحديد ركني الجملة الفعلية وضبطهما. التدريب على المنصوبات ( :المفعول ) به ـ ألجله ـ المطلق. يستخرج تمييزا في نص مقدم له. يستخرج حاال مشروطةً مبينا صاحبها . يضبط التمييز في تعبير مقدم إليه مبينا السبب. يضبط الحال في تعبير مقدم له مبينا السبب. يبين نوعي المم َّيز في نص مقدم له. يحدد جملة حال مبينا محلها من اإلعراب. يصوب الخطأ النحوي في التمييز في تعبير مقدم له. يصوب الخطأ النحوي في الحال في تعبير مقدم له. يحول كلمة تقع مبتدأ أو فاعال أو مفعوال به إلى تمييز. -يصوغ تعبيرا يتضمن حاال مشروطة صياغة سليمة.

 -يحدد عناصر المناظرة من مناظرة مرئية.

 -يبين هدف كل قضية بنا ًء على تصنيفات القضايا.

 يعرض موقف فريقه تجاه قضية معروضة عليه بلغة عربيةفصيحة.

 -يكتب وصفا تفصيليا لثالث شخصيات في القصة.

 -يكتب وصفا لمكان وزمان تدور فيهما أحداث القصة.

 يكتب سردا يتحدث بلسان إحدى الشخصيات عن اجتماعهابشخصية أخرى.
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الترتيب
المدة
التناوالت

خطة توزيع المنهج  -الصف الحادي عشر
ص الرابع
 -4النَّ ُ
األسبوعان ( السابع والثامن )

األسبوعان ( التاسع والعاشر )

األسبوعان ( الحادي عشر والثاني عشر )

قرآن الفجر

في األسر ( أبو فراس الحمداني )

كيف نزيل أسباب القلق؟

الفهم واالستيعاب

 يحدد المقصود بقرآن الفجر في النص. يستدل من النص على فكرة معينة. يفرق بين العادات والقيم التي عرضها الكاتب. يوضح مشاهد االعتكاف ،مبينا عوامل الصفاء الروحي فيها. يبِّين الدالالت الشعورية المعنوية الستخدام الكلمات المتضادة. يبين أثر االستماع لقرآن الفجر في نفس الكاتب وسلوكه ،مستدالً. يوضح أهمية المسجد في ضوء فهمه للنص. يستخلص أثر سلوكيات اآلباء في تربية أبنائهم. -يستخلص مالمح شخصية الكاتب وسمات أسلوبه  ،مستدالً.

 يوضح الجو العام للنص ،ومناسبته (سياق النص) يستنتج الصفات التي افتخر بها الشاعر ،مدلالً عليها.فخر الشاعر بقوته وعدته ،موضحا سبب أسره.
 يعلل َ يبرهن على ترفُّع الشاعر واعتزازه بفروسيته رغ َم محنته. يبرز موقف الشاعر من قومه ،ونظرته إليهم ،مستدالً.اإليمان في نفس الشاعر وسلوكه ،مستدال.
أثر
 يبين َِّ
 يستخلص جوانب القدوة في شخصية الشاعر. يستد ُل على تأثر لغة الشاعر بعاطفته. -ينثر بيتا ً أو أكثر من أبيات النص.

 يحدد المشكلةَ التي تناولها النص ،مبينا مظاهرها وآثارها. يبين واجب اإلنسان تجاه الحقيقة الضائعة ،وما يعينه على ذلك.يستد ُل على صعوبة الوصول إلى الحقيقة.
ِّ
 يحدد خطوات تحليل المشكلة. يعدِّد معوقات الوصول إلى الحقيقة ،وكيفية التغلب عليها. يوضح ما يقتضيه تحليل الحقائق ،مستشهداً.مدلالً.
 يبيِّن ما يتطلبه اتخاذ القرارِّ ، يحدد تعبيرا من النص يدل على معنى مقدم له. -يبدي رأيه في فكرة معروضة  ،معلالً.

 -يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء.

الثروة اللغوية

التذوق
ُّ
الفني

 الفترة الدراسية األولى 2020 / 2019م
ص الخامس
 -5النَّ ُّ

 األهدافص السادس
 -6النَّ ُّ

البالغي.
الحقيقي واالستفهام
 يميز بين االستفهامّ
ّ
 يستخرج أسلوب استفهام ،محدّدا ً غرضه البالغ ّي:( نفي ـ إنكار ـ تعجب ـ تقرير ـ تشويق ـ تمنّ ).

 -يب ّين استخدامات أدوات النداء.

 -يميز بين التمني الحقيقي والتمني البالغي..

 -يبيّن الغرض من تنزيل القريب منزلة البعيد ،والعكس.

 -يستخرج أسلوبا ً للتمني ( الحقيقي ـ المجازي ) من نص مقدم له.

 يستخرج أسلوب نداء ،محددا ً غرضه: يصوغ أسلوب استفهام لغرض معيّن في سياق مناسب.( تعظيم ـ تضجر ـ تنبيه ـ زجر ـ تحسر ).
 يصوغ أسلوبا ً للتمني مشروطا.مناسب.
 يصوغ أسلوب نداء لغرض معين في سياقً
 يوضح في نص مقدم له الصور البيانية والمحسنات البديعية مبينا ً نوعها وأثرها. التدريب على أدوات النفي. التدريب على عالمات اإلعراب الظاهرة والمقدرة. التدريب على :المبني للمجهول ـ الميزان الصرفي. يستخرج ( اسم فاعل ـ اسم مفعول ) مشروطا. يستخرج مستثنى في نص مقدم له مشروطا. يحول األعداد من أرقام إلى ألفاظ مكتوبة تذكيرا ً و تأنيثاً. يضبط معمول ( اسم الفاعل ـ اسم المفعول ). يضبط المستثنى في تعبير مقدم له مبينا السبب. يضبط العدد وتمييزه في تعبير مقدم إليه. يصوغ جملة تتضمن ( اسم فاعل  -اسم مفعول ) عامال. يستبدل بأداة استثناء أداة أخرى مغيرا ما يلزم. يصوغ العدد على وزن فاعل في جملة مفيدة. يستبدل بفعل ( اسم فاعل ـ اسم مفعول ) والعكس. يحول جملة االستثناء من صورة إلى أخرى. يستخرج كناية عدد ( بضع ـ نيف ) في نص مقدم له. يصوب الخطأ النحوي في المستثنى في تعبير مقدم له. يصوب الخطأ في كتابة لفظ العدد وتمييزه وكنايته. يعرف العدد ( المفرد ـ المركب ـ المعطوف ) بأل. -يصوغ تعبيرا يتضمن استثناء مشروطا صياغة سليمة.

 -يحدد الغرض من التمني الذي خرج عن حقيقته ( البالغي ).

السالمة اللغوية
و النحو المقرر
التحدث واالستماع

( المناظرة )

الكتابة
( القصة )

 -يُقَ ِّوم عرضًا لموقف معروض عليه.

 -يعرض مجموعة من الحجج للدفاع عن موقفه تجاه قضية ما

 -يُقَ ِّوم حج ًجا استمع إليها.

 -يكتب حوارا بين ثالث شخصيات ضمن سرد بلسان أحدهم.

 -يكتب بأسلوب سردي ثالث فقرات تتضمن صراع الشخصيات.

 -يكتب قصة قصيرة ذات فكرة اجتماعية.
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خطة توزيع المنهج
النصوص

1

من سورة الروم
( قرآن كريم )

2

3

اللقاء

ـ

ـ

الصف الثاني عشر
فنون البالغة

النَّحو و الصرف

المحسنات البديعية
الصور الفنية -
ِّ
-األساليب اإلنشائية.

النعت

المحسنات البديعية
الصور الفنية -
ِّ
-األساليب اإلنشائية.

أم األسير

التعبير

العطف
التوكيد

( أبو فراس الحمداني )

مقومات التجربة الشعرية

4

اللغة والدين والعادات

المحسنات البديعية
الصور الفنية -
ِّ
-األساليب اإلنشائية.

5

ال تعذليه
( ابن زريق )
حفظ

6

مفتاح شخصية عمر
( رضي هللا عنه )

 2020 / 2019م

ـ

الفترة الدراسية األولى

المقال
البدل

أسماء األفعال
مقومات التجربة الشعرية
المحسنات البديعية
الصور الفنية -
ِّ
-األساليب اإلنشائية.
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أسلوب التعجب
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خطة توزيع المنهج

المترادف

المفرد والجمع

التصريف

ضبط
البِّنيَة

السياقي
المعنى ِّ

يُح َبرون ـ ألسنتكم ـ آيات
ـ ابتغاؤكم ـ فضله ـ طمعا ـ قانتون ـ أهون

َر ْوضَة ـ المثل ـ األرض

مثل

حين

ظهر

تثريب ـ تساورت ـ سلوة ـ يتحنث ـ ضوى ـ مخدعه

الخالل ـ الغواشي ـ الفالة

يخطر
ـ حرضا ً ـ دنفت ـ الحدس ـ تلجلج ـ ال ُجب ـ ِّ

ـ أشجان ـ األبرار ـ ِّحقبة

سر

روح

ثاب

أم األسير

يستجير ـ قرير ـ الهجير

غيث ـ الذوائب ـ الرزايا ـ

( أبو فراس الحمداني )

ـ مضطهد ـ أغثتيه ـ مصون ـ نصير ـ أناجي

عشير ـ الشعور ـ البشير

سار

أجل

عز

ينزعون ـ ينتخون ـ يعنو
المكتن ـ متآزرة ـ ال جرم ـ ِّ

الوشيجة ـ النوازع

ـ ت َ ِّبعته ـ يتضعضع ـ جبروت ـ انتساقه

ـ بواعث ـ الذرائع ـ السلطان

( ابن زريق )

يروعه ـ يزمع ـ َك ِّلفوا ـ بَ ْغي ـ يسوس
تعذليه ـ مضنى ـ ِّ
ـ اعتضتُ ـ تأنيبه ـ النَّوى ـ التفنيد ـ آب ـ مرتحل ـ يصرعه ـ تغُل

ُخطوب ـ َم ْر َبع
سفَر ـ أحد
ـ ِّخل ـ َ

مفتاح شخصية عمر

عضل ـ السورات
مكين ـ ُم ِّ

دخائلها ـ شامخ ـ الديَم

( رضي هللا عنه )

ـ استقصاء ـ تكوفوا ـ يخفق ـ اشتجر ـ أوزاعا ً

ـ مزية ـ أشتات ـ الد َِّّرة

النُّصوص
1

من سورة الروم
( قرآن كريم )

2

اللقاء

3

4

5

6

ـ

الصف الثاني عشر

ـ

 2020 / 2019م

ـ

الفترة الدراسية األولى

ـ

الثروة اللغوية

اللغة والدين والعادات

ال تعذليه
حفظ
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غني

دين

قام

عقب

حل

عل

خفق

درة

ضرب
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الترتيب
المدة
التناوالت

خطة توزيع المنهج ـ
ص األول
 -1النَّ ُ

الفهم واالستيعاب
التذوق
ُّ
الفني
السالمة اللغوية
والنحو المقرر
( المناظرة )
الكتابة
( المقال )

ـ

األسبوعان ( األول والثاني )

األسبوعان ( الثالث والرابع )

األسبوعان (الخامس والسادس)

من سورة الروم ( قرآن كريم ) *

اللقاء

أم األسير ( أبو فراس الحمداني )

ص معنى ساميا ً  ،مستدال ً عليه.
 يستنتج من الن ِّ يستخلص قضية مدلالً عليها. يبيِّن المقصود من تعبير قرآني ورد في النص. يستدل من النص على ارتباط الجزاء بالعم ِّل ،مستخلصا الغاية منه. يوضح ارتباط الظواهر الكونية بحاجات البشر وأحوالهم.يحد ُد من النَّص عالقةً إنسانيةً ،مستدال ً على سموها وأسس نجاحها.
 ِّاستخدام الطباق في االستدال ِّل على معنى معيَّن.
يبين أثر
ِّ
 ِّ -يبين آثر اإليمان بمعاني النص في المواقف واالتجاهات.

ص( قيمةً ـ درسا ً ) ،مستدالً.
 يستخلصُ من الن ِّ يحدد من أحداث القصة عقدةً  ،مبينا ً حلَّها.يحدُد عالقة تعبير بما قبله(نتيجة -تعليل -دليل -تفصيل – إجمال ).
 ِّيبينُ موقفا ورد في القصة ،وما يدل عليه.
 ِّ يكشف الجانب النفسي في حدث من أحداث القصة. يستجلي من القصة علةً نفسية ،موضحا ً أثرها في السلوك.نفس المؤمن وسلوكِّه.
أثر
اإليمان باهلل في ِّ
 يستد ُل على ِِّّ
يعقوب  -  -بسالمة ابنه.
 يذكر مبعث اعتقادَ
 -يلخص فقرة من الموضوع ملتزما ً األسس الفنية للتلخيص.

 يقسم النصَ إلى وحدات فكرية واضعاً(عنوانا ـ فكرة) لكل وحدة. يستخلص العاطفة التي أنتجت النص. يبين ما في النص من مظاهر ( معاناة ـ حب ـ ارتباط ) مستدال. يذكر مناقب األم ،مبينا ً دورها في التخفيف عن ابنها. -يوضح دور الصور البيانية واألساليب اإلنشائية في إبرازعاطفة الشاعر وفكره.

 يبين داللة تكرار بعض التراكيب واأللفاظ في النص. يستدل من النص على ما يتوافق مع نص خارجي مقدم له. -ينثر بيتا ً أو أكثر من أبيات النص.

 -يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء.

الثروة اللغوية

التحدث واالستماع

الصف الثاني عشر

ـ
ـ  2020 / 2019م
ص الثاني
 2ـ النَّ ُّ

الفترة الدراسية األولى

األهداف
ص الثالث
 3ـ النَّ ُّ

 يشرح ( صورة فنية ـ محسنا ً بديعيا ) مع بيان األثر. يصوغ ( صورة فنية ـ محسنا ً بديعيا ) مشروطا. يستخرج أسلوبا إنشائيا ً محددا نوعه وغرضه البالغي. التدريب على - :أنواع الخبر ـ المشتقات العاملة. يضبط النعت ( الحقيقي ـ السببي ) مبينا السبب. يستخرج نعتا ( حقيقا ـ سببيا ) وفق حالة إعرابية معينة. يكمل الجملة بنعت حقيقي ( مفرد ـ جملة ـ شبه جملة ). يحول النعت المفرد إلى نعت جملة و العكس. يضبط االسم الواقع بعد النعت السببي مبينا السبب. يصوب الخطأ في النعت ( الحقيقي ـ السببي ). يحول النعت الحقيقي إلى نعت سببي والعكس. -يصوغ تعبيرا يتضمن نعتا ( حقيقا  -سببيا ) مع الضبط.

 يشرح ( صورة فنية ـ محسنا ً بديعيا ) مع بيان األثر. يصوغ ( صورة فنية ـ محسنا ً بديعيا ) مشروطا. يستخرج أسلوبا إنشائيا ً محددا نوعه وغرضه البالغي. التدريب على عالمات اإلعراب الظاهرة والمقدرة. التدريب على توظيف ( حتى ) أداة نصب وحرف جر. يضبط االسم المعطوف مع بيان سبب الضبط . يستخرج اسما معطوفا وفق حالة إعراب مطلوبة. يحدد معنى حرف العطف فيما يقدم إليه. يكمل الجملة باسم معطوف مضبوط . يضع حرف عطف مناسبا ً ( مشروطا ) في الفراغ. يصوب خطأ نحويا ً في ( اسم معطوف  -حرف عطف ). -يصوغ تعبيرا يتضمن اسما معطوفا مع الضبط .

 يحلل مقومات التجربة الشعرية في نص مقدم إليه. يستخرج :أسلوبا إنشائيا ً ـ صورة بالغية ـ محسنا بديعيا. التدريب على الجملة االسمية والجملة الفعلية بالعالمات األصليةوالفرعية والظاهرة والمقدرة.
 يضبط التوكيد مع بيان السبب في تعبير مقدم له. يستخرج توكيدا وفق حالة اإلعراب المطلوبة. يكمل الجملة بتوكيد ( معنوي ـ لفظي ) مع الضبط. يستبدل بالتوكيد اللفظي توكيدا معنويا والعكس. يصوغ تعبيرا يتضمن توكيدا ( معنويا ـ لفظيا ). يوظف ألفاظ التوكيد المعنوي في التوكيد وغيره. -يصوب الخطأ النحوي في التوكيد في تعبير مقدم له.

 -يحدد عناصر المناظرة من مناظرة مرئية.

 -يبين هدف كل قضية بنا ًء على تصنيفات القضايا.

 يعرض موقف فريقه تجاه قضية معروضة عليه بلغة عربيةفصيحة.

 -يكتب وصفًا تفصيليًا لصورة تعرض عليه.

 يكتب وصفًا أدبيا لصورة تعرض عليه مستخدما فيه الصورالبيانية.

 -يعرض سردا ً قصصيا مستوحى من صورة تعرض عليه.
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يبين داللة التشكيل اللغوي ( األلفاظ والتراكيب ) على عاطفة الشاعر وفكره.

دليـــل األداء و التقـــويم ـ اللغة العربية ـ المرحلة الثانوية ـ التَّعليم العام ـ 2020 - 2019م

الترتيب
المدة
التناوالت

خطة توزيع المنهج ـ الصف الثاني عشر
ص الرابع
 -4النَّ ُ
األسبوعان ( السابع والثامن )

األسبوعان ( التاسع والعاشر )

اللغة والدين والعادات

ال تعذليه ( ابن زريق ) حفظ

الفهم واالستيعاب

 يستخلص من النص ( غاية ـ اتجاها ً ) مستدال عليه من النص.يوض ُح المفاهيم الواردة في النص ،وأهميتها في نظر الكاتب.
 َِّّ
 يعلل ( رأيا ً ـ موقفا ً ـ اتجاها ) ورد في النص.يبين أهمية اللغة وخصائصها في حياة األمة وكيانها ومكانتها.
 ِّ يستخلص نتائج ( إعزاز اللغة  -تقوية الدين  -إجالل الماضي ). يستخلص سلبيات ( التعلق باللغات األجنبية ـ إضعاف الدين ). يذكر وسائل المستعمر في السيطرة على األمة ،مبديا ً رأيه.يوضح مالم َح الشخصي ِّة الناشئة في ظالل أألصول العظيمة للدين.
 ِّ -يستخلص مالمح شخصية الكاتب وسمات أسلوبه مستدال ً.

الثروة اللغوية
التذوق الفني
ُّ

ـ

ـ
 2020 / 2019م
ص الخامس
 5ـ النَّ ُّ

الفترة الدراسية األولى

ـ

األهداف
ص السادس
 6ـ النَّ ُّ

األسبوعان ( الحادي عشر و الثاني عشر)

مفتاح شخصية عمر ( رضي هللا عنه )

 يستخلص من النص ( درسا ً مستفادا ً ـ قيمة ) مبينا ً أثره. يوضح داللة بعض العبارات والصور واألساليب في سياقها. يعدد مطالب الشاعر ،معلالً كل مطلب. يحدد قضيةً ،مبينا موقف الشاعر منها. يبين مالمح الصراع النفسي ِّ الذي عايشه الشاعر.الشاعر وزوجه ،مبينا ً أسبابها.
 يوضح مظاهر معاناةِّ
 يذكر النعم التي ُمنِّحها الشاعر ،وموقفه منها ،وما ترتب عليه. -يوضح وسائل الشاعر في مواجهة معاناته.

 يستنتج ( هدفا ـ اتجاها ً ) مستدال ً عليه من النص. يحدد المقصود بمفتاح الشخصية ،مبينا ً ضوابطه وأهميته. يبيِّن دور مفتاح الشخصية في فهم أبعادها ،مستدالً. يوضح نظرة الكاتب إلى شخصية عمر بن الخطاب ومفتاحها. يعلل اختالف مفتاح الشخصية عن ضابطها ،مستدالً.يبين الخصائص المثلى للجندية ،وارتباطها بشخصية عمر.
 ِّ يستدل على تأصل النظام في طبيعة عمر في العام والخاص. -يستدل على السمت العسكري لعمر حياةً وتصرفا ً وقضا ًء.

 -يوازن بين بيت من النص وآخر خارجي اتفاقا واختالفا.

 -يوازن بين طبيعة الجندية في شخصية عمر وغيره من الجنود.

 -يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء.

السالمة اللغوية
والنحو المقرر

 يشرح ( صورة فنية ـ محسنا ً بديعيا ) مع بيان األثر. يصوغ ( صورة فنية ـ محسنا ً بديعيا ) مشروطا. -يستخرج أسلوبا إنشائيا ً محددا نوعه وغرضه البالغي.

 يحلل صورة كلية ،مبينا مالمحها. يحدد عناصر الصورة الكلية ( صوت ـ لون ـ حركة ـ تجسيم ). -يستخرج أسلوبا إنشائيا ً ـ صورة بالغية ـ محسنا بديعيا.

 يشرح ( صورة فنية ـ محسنا ً بديعيا ) مع بيان األثر. يصوغ ( صورة فنية ـ محسنا ً بديعيا ) مشروطا. -يستخرج أسلوبا إنشائيا ً محددا نوعه وغرضه البالغي.

 التدريب على الضمائر المتصلة. يضبط البدل ،مع بيان سبب الضبط. يستخرج بدال ،مبينا نوعه. يكمل الجملة ببدل مناسب مع الضبط . يوظف كلمة بحيث تكون بدال ( مشروطا ) توظيفا سليما. -يصوغ تعبيرا يتضمن بدال مع الضبط ( مشروطا ).

 التدريب على  :أزمنة الفعل  -االسم المبني واالسم المعرب.ـ معناه.
ـ زمنه.
 يحدد اسم الفعل مبيناً - :نوعه. يستخرج اسم فعل مشروطا. يكمل الفراغ باسم فعل مشروط مع الضبط. يستبدل بكلمة محددة اسم فعل مناسبا للمعنى. -يحدد معمول اسم الفعل.

 التدريب على الجملة الفعلية وأركانها بالعالمات اإلعرابية. يحدد أركان أسلوب التعجب. يضبط فعل التعجب والمتعجب منه مبينا السبب. يستخرج أسلوب تعجب من نص مقدم له. يحدد ( الفاعل ـ المفعول به ) في أسلوب تعجب. -يوظف كلمة لتكون متعجبا منه مضبوطا.

 -يحول البدل المطابق إلى نعت والعكس.

 -يصوب الخطأ النحوي في اسم الفعل في تعبير مقدم له.

 -يحول التعجب القياسي من صيغة إلى أخرى مغيرا ما يلزم.

 -يصوب الخطأ النحوي في البدل في تعبير مقدم له.

 -يصوغ تعبيرا يتضمن اسم فعل ( مشروطا ).

 -يصوب الخطأ النحوي في أسلوب تعجب مقدم إليه.

 -يُقَ ِّوم عرضًا لموقف معروض عليه.

 -يعرض مجموعة من الحجج للدفاع عن موقفه تجاه قضية ما.

 -يُقَ ِّوم حج ًجا استمع إليها.

 -يكتب عرضًا لفكرة ما مستوفيا جميع مضامينها.

 -يكتب مقارنة بين فكرتين مختلفتين.

ً
مقاال بلغة أدبية يناقش فيه مضمون فكرة تعرض عليه.
 -يكتب

 يصوغ أسلوب تعجب ( قياسيا ً ـ سماعيا ً ).التحدث واالستماع
( المناظرة )
الكتابة
( المقال )
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خطة توزيع المنهج

ـ

الصف العاشر

ـ

 2020 / 2019م

ـ

فنون البالغة

النَّحو و الصرف

1

ال تحاسدوا ( حديث شريف )

الطباق

مصادر األفعال

2

دور المرأة في أحداث الهجرة

المقابلة

الالزم والمتعدي

3

عتاب ( ابن الرومي )

الجناس

المفعول به

4

اإلسالم والكبت

السجع

المفعول المطلق

5

وقفة على طلل ( محمود غنيم ) حفظ

االقتباس

الصحيح والمعتل

6

سيل العرم

المحسنات البديعية

اإلسناد إلى الضمائر

النصوص

15

الفترة الدراسية الثانية
التعبير

التقرير
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خطة توزيع المنهج
النُّصوص

1

2

3

4

5
6

ال تحاسدوا
( حديث شريف )

ـ

الصف العاشر

ـ

 2020 / 2019م

المترادف

المفرد والجمع

التصريف

ضبط
ال ِّبنيَة

السياقي
المعنى ِّ

ِّعرض
ـ إخوان ـ امرؤ

باع

حسب

صدر

دور المرأة
في أحداث الهجرة

طاعنة ـ يافعة ـ شوكته ـ الزؤام
ـ َج ْلد ـ صارما ً ـ يُحاك ـ الهرم ـ داهم

مآثر ـ مضامير* ـ مكايد
سفرة
ـ هامش ـ صبية ـ ُ

ضر

روع

سن

عتاب
( ابن الرومي )

هفوات ـ بُرهة ـ سائر ـ إغضاء
ـ ثناء ـ مخبور ـ جفاء ـ لُبانة
يكبت ـ ينكد ـ يكبل ـ مسومة
سعها
ـ ينقشع ـ مصلتا ً ـ ُو ْ

اإلسالم والكبت
وقفة على طلل
( محمود غنيم )
حفظ

سيل العرم

معنى:
التناجش ـ البغض ـ التدابر ـ يخذله ـ يحقره

ـ

الفترة الدراسية الثانية

ـ

الثروة اللغوية

يعاف ـ مؤرقة ـ تليد ـ تتوارى ـ محض ـ خافقة ـ بُردته

أقذاء ـ أجفان
ـ أخالء ـ حاجة ـ أ ْكفاء

حمد

غير

حكى

خطايا ـ إثم ـ متاع ـ
القناطير ـ ضوابط

علق

أمر

ربط

خالياه ـ أجداث
ـ ُرعاة ـ قيصر ـ ِّكسرى

رعى

فرق

ُخلقاء ـ أمد
يلبث ـ رويدا ً ـ منيع ـ مستفيضة
ـ حاضرة ـ سيل ـ أطالل
ـ مقفرة ـ الدانية ـ غاض ـ فاض
تصوب كلمة ( مضامين ) في الموضوع إلى كلمة ( مضامير ).
• في موضوع " دور المرأة في أحداث الهجرة "
ّ
خلف
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ـ

الترتيب
المدة

التناوالت

خطة توزيع المنهج
 1ـ النص األول
األسبوعان (األول والثاني)
ال تحاسدوا ( حديث شريف )

الصف العاشر

الفهم واالستيعاب

 يستخلص المعاني السامية في الحديث الشريف. يستدل من الحديث الشريف على معنى مقدم إليه. يشرح عبارة من الحديث مدلال عليها بموقف من الحياة. يعدد حقوق المسلم على أخيه من خالل األوامر والنواهي. يميز بين الحسد والغبطة مع التمثيل. يبين أثر شيوع القيم الواردة في النص على الفرد والمجتمع. -يعرض بإيجاز معاني الحديث الشريف بأسلوبه.

 يحدد عالقة تعبير بما قبله  :نتيجة – سبب – إجمال – تفصيل.الثروة اللغوية
التذوق الفني
ُّ

السالمة اللغوية
والنحو المقرر
التحدث واالستماع
( المناظرة )
الكتابة
( التقرير )

ـ

 2020 / 2019م ـ الفترة الدراسية الثانية ـ األهداف
ص الثالث
ص الثاني
 3ـ النَّ ُّ
 2ـ النَّ ُّ
األسبوعان (الخامس والسادس)
األسبوعان (الثالث والرابع)
عتاب ( ابن الرومي )
دور المرأة في أحداث الهجرة

 يحدد القضية األساسية التي تناقشها الكاتبة. يذكر بعض اآلراء الواردة في النص. يستخلص الهدف من النص. يبين المعاني التي استنتجتها الكاتبة من أحداث الهجرة. يبين جوانب القدوة في شخصية الصحابيتين في ضوء مواقفهما يعلل انزعاج مشركي قريش من هجرة النبي إلى يثرب. يفند ادعاء من يتهم اإلسال َم بتقليل دور المرأة. -يلخص بأسلوبه نصا مقدما إليه.

 يضع عنوانا مناسبا لوحدة فكرية واردة في النص. يستنتج من النص فكرة رئيسة وما يرتبط بها من فكر جزئية. يذكر األخطاء التي ارتكبها الصديق في حق الشاعر. يرسم منهجا لألخوة الصادقة وفق فهمه للنص. يوضح أثر تصرفات الصديق في نفس الشاعر. يعلل موقفا ورد في النص. يبيِّن موقف الشاعر من العتاب وحفظ الصداقة  ،مدلالً. -يدلل على استثمار الشاعر الطبيعة في إيصال فكرته.

يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء.
 يستخرج طباق ( سلب  -إيجاب ) مبينا ً أثره في المعنى. يحول طباق السلب إلى طباق إيجاب والعكس. يصوغ تعبيرا من إنشائه يتضمن طباقا. يشرح صورة بيانية مبينا نوعها وأثرها. التدريب على الميزان الصرفي. التدريب على الفعل المجرد والفعل المزيد. يستخرج مصدرا لفعل ( ثالثي ـ غير ثالثي ) مبينا فعله. يحدد نوع المصدر لفعل ( ثالثي ـ غير ثالثي ). يصوغ مصدرا ً ( مشروطا ً ) صياغة سليمة. -يصوب الخطأ في صياغة المصادر في تعبيرات مقدمة له.

 يستخرج مقابلة من نص مقدم إليه ،مبينا ً أثرها. يميز بين الطباق والمقابلة في تعبيرات مقدمة إليه. يكمل تعبيرا ً مقدما إليه محققا ً المقابلة. يستخرج صورة بيانية مشروطة من نص مقدم إليه. التدريب على الجملة الفعلية و ركنيها . التدريب على عالمات اإلعراب األصلية والفرعية. يستخرج فعال الزما وآخر متعديا في تعبير مقدم له. يحول الفعل الالزم إلى فعل متعد بالهمزة أو التضعيف. يستخرج فعال متعديا لمفعولين ( مشروطا ً ). يحول المبتدأ والخبر إلى مفعولين في تعبير مقدم له. يضبط المفعولين في جملة مقدمة له مع بيان السبب. -يصوغ تعبيرا يتضمن فعال متعديا مشروطا ً صياغة سليمة.

 يستخرج جناسا من نص مقدم إليه ،مبينا ً نوعه. يصوغ تعبيرا من إنشائه يتضمن جناسا ( تاما  -ناقصا ). يبين أثر الجناس ( التام ـ الناقص ) في اللفظ. يصوغ صورة فنية حول معنى معين مقدم إليه. التدريب على المصدر المؤول والمصدر الصريح. يستخرج مفعوال به محددا صورته في تعبير مقدم له. يحدد عامل النصب في المفعول به ونوعه. يضبط المفعول به في تعبير مقدم له مبينا سبب الضبط. يمأل الفراغ بمفعول به مشروطا. -يصوغ تعبيرا يتضمن مفعوال به مشروطا ً صياغة سليمة.

 -يُفَنِّد حج ًجا تعارض موقفه بلغة عربية فصيحة.

ض عليه.
 -يُقَ ِّو ُم تفنيدًا ع ُِّر َ

 -يحدد أدوار المتحدثين في مناظرة شاهدها.

 -يكتب وصفًا تفصيليًا لحدث شهده.

 -يكتب وصفًا تفصيليًا لحصة من حصص الفهم.

ومفسرا.
 يكتب رأيه في مضمون فكرة سمعها في محاضرة محل االً
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الترتيب
المدة
التناوالت

خطة توزيع المنهج
ص الرابع
 -4النَّ ُ
األسبوعان ( السابع والثامن)
اإلسالم والكبت

الفهم واالستيعاب

 يعدد التهم المفتراة على اإلسالم في النص. يوضح أدلة الكاتب لتفنيد هذه التهم مبينا رأيه فيها. يستجلي منهج اإلسالم في التعامل مع الدوافع الفطرية. يصنف األدلة التي اعتمدها الكاتب ردا على خصومه:( نقلية ـ تاريخية ـ عقلية ).
 يستخلص هدف الكاتب من النص. يستخلص فكرة من نص مقدم إليه. يوازن بين رأيين مقدمين إليه قبوال أو رفضا معلال. -يلخص فقرة من الموضوع مراعيا أسس التلخيص.

الثروة اللغوية

التذوق
ُّ
الفني
السالمة اللغوية
والنحو المقرر
التحدث واالستماع
( المناظرة )
الكتابة
( التقرير )

ـ

الصف العاشر ـ  2020 / 2019م ـ الفترة الدراسية الثانية ـ األهداف
ص السادس
ص الخامس
 6ـ النَّ ُّ
 -5النَّ ُّ
األسبوعان (الحادي عشر والثاني عشر)
األسبوعان (التاسع والعاشر)
سيل العرم
وقفة على طلل ( محمود غنيم ) حفظ
 يقسم النص إلى وحداته الفكرية مع صياغة فكرة كل وحدة . يستنبط المشاعر واالحساسات التي تسود النص مبينا مواضعها يصنف ما كشفه النص من مظاهر المجد اإلسالمي. -يستجلي عناصر التميز في إحدى الشخصيات الواردة في النص.

 يصف بيئة اليمن الطبيعية قبل بناء السد. يذكر موقفا من النص يؤكد أن االبتكار وليد الحاجة. يوضح مظاهر الرخاء والثراء التي عاشها أهل سبأ بعد بناء السد. -يبين من النص سلوكا وما ترتب عليه من عواقب.

 يوضح دور اإلسالم في توحيد المجتمع العربي. يدلل على أثر عاطفة الشاعر في ألفاظه. ينثر بيتا أو أكثر من أبيات النص. -يوازن بين نص من الموضوع ونص خارجي من حيث الفكرة.

 يستخلص الهدف الذي يسعى الكاتب إلبرازه. يبين دور اللغة  -ألفاظا ً وتراكيب  -في إيصال الفكرة. -يوضح حال أهل سبأ بعد انهيار السد مستخلصا العبرة.

 يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء. يستخرج سجعا من نص مقدم إليه مبينا أثره. يصوغ تعبيرا ً من إنشائه يتضمن سجعاً. -يميز بين المحسنات البديعية في تعبيرات مقدمة إليه.

 يحدد موطن االقتباس مبينا أثره في المعنى. يصوغ تعبيرا مقتبسا من جزء من ( آية ـ حديث ). -يشرح صورة بيانية مبينا نوعها وأثرها.

 يستخرج محسنا بديعيا ،مبينا ً نوعه وأثره. يشرح صورة بيانية مبينا نوعها وأثرها. -يصوغ صورة بيانية حول معنى مقدم إليه.

 -التدريب على صياغة المصدر الصريح.

 التدريب على أزمنة الفعل. التدريب على عالمات اإلعراب الظاهر والمقدر والبناء. يفرق بين الصحيح والمعتل في تعبير مقدم له. يستخرج الفعل الصحيح أو المعتل. يفرق بين أنواع الفعل الصحيح وأنواع الفعل المعتل. يحدد فعال ( صحيحا ـ معتال ) مشروطا من تعبير مقدم إليه. يصوغ تعبيرا يتضمن فعال صحيحا أو فعال معتال مشروطا. يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه في مناظرةكاملة.

 التدريب على إعراب الفعل المضارع . التدريب على ضمائر الرفع المتصلة. يستخرج فعال مسندا إلى ضمير في تعبير مقدم إليه. يسند الفعل الصحيح أو المعتل إلى ضمائر الرفع مغيرا ما يلزم. يحول الجملة من صيغة إلى صيغة أخرى مغيرا ما يلزم. يضبط ما قبل الضمير في فعل مسند إلى واو الجماعة/ياء المخاطبة.ف فعال مشروطا ً مسندا ً إلى ضمير رفع.
 ِّيوظ ُ
 -يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه في مناظرة كاملة.

تقريرا عن المبنى المدرسي ليرفعه إلى المدير.
 يكتبً

تقريرا إخبار ًيا حول ندوة علمية حضرها.
 يكتبً

 يستخرج مفعوال مطلقا أو نائبًا عن المفعول المطلق. يضبط مفعوال مطلقا أو نائبا عنه مع بيان السبب. يكمل جملة بمفعول مطلق مشروط أو نائب عنه. يصوب الخطأ النحوي في كتابة المفعول المطلق. يصوغ جملة تتضمن مفعوال مطلقا أو نائبا عنه مضبوطا ً. يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه فيمناظرة كاملة.

 يكتب مجموعة من النتائج والتوصيات بنا ًء علىمعلومات تعرض عليه.
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خطة توزيع المنهج

2
3
4
5
6

الصف الحادي عشر
فنون البالغة

النَّحو و الصرف

من سورة آل عمران ( قرآن كريم )

القصر

حروف الجر ( معانيها وعملها )

منبع السحر في القرآن الكريم

القصر

اإلضافة

التنور الكبير ( محمد الفايز ) حفظ

اإليجاز

اسم التفضيل

أيام خالدة في الخليج العربي

اإليجاز

اسم الزمان واسم المكان

من تجارب الحياة
( زهير بن أبي سلمى )

اإلطناب

اسم اآللة

لغة الضاد

اإلطناب

أسلوب القسم

النصوص
1

ـ

ـ

 2020 / 2019م

ـ

الفترة الدراسية الثانية
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التعبير

التعليق
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خطة توزيع المنهج
النُّصوص

1

2

3

4

5

6

من سورة آل عمران
( قرآن كريم )

ـ

الصف الحادي عشر

ـ

 2020 / 2019م

المترادف

ـ

الفترة الدراسية الثانية

المفرد والجمع

أعدت ـ اتقوا ـ السراء ـ الضراء ـ الكاظمين ـ مغفرة

أضعاف ـ َجنة
ـ فاحشة ـ أجر ـ النار

منبع السحر

ُمحكَم ـ كامنا ً ـ نصابه ـ يتجاوز

الكُهان ـ ناديه ـ فواصله

في القرآن الكريم

ـ إبانه ـ يلوح ـ متناسقة ـ النسق

ـ ناصية ـ مناقب ـ زبانية

التنور الكبير
( محمد الفايز )
حفظ

التنور ـ احتشدت ـ تهاوى ـ جست

س ْرب ـ الدجى
الغادة ـ ِّ

ـ حثه ـ تلظت ـ صرحت ـ فالة

ـ الفم ـ الصحراء ـ خمائل

أيام خالدة في الخليج العربي

ثناهم ـ مرتادا ً ـ حيال ـ تبعة ـ فقه ـ مقاليد

سكارى ـ أديار ـ فَج

( يوم جؤاثى )

ـ تأشب ـ يتراوحون ـ أوطئهم

ـ لواءـ أنحاء ـ األنفال

من تجارب الحياة

سئمت ـ تكاليف ـ حوال ً ـ يسأم

تجارب ـ خليقة ـ فؤاد الحوض

( زهير بن أبي سلمى )

ـ عشواء ـ يصانع ـ يوطأ ـ يذود

ـ منسم ـ الفتى

مستطرف
تستصرخ ـ تشعب ـ
َ

حواس ـ سهم ـ اإلبل

ـ ال ُمق ِّفرة ـ الدأماء ـ الغُبن ـ أوصالها ـ

ـ بادية ـ الدعي ـ أنامل

لغة الضاد
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ـ

الثروة اللغوية
المعنى

التصريف

ضبط
البِّنيَة

السياقي
ِّ

ظلم

جنة

نفق

عقب

السحر

ش ََرع

عتق

لم

تعذر

عاد

من

قضى

عاش

فضل

خال

قدر

عقد

وضع
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ـ

الترتيب
المدة
التناوالت

الفهم واالستيعاب
الثروة اللغوية
التذوق
ُّ
الفني

السالمة اللغوية
والنحو المقرر
التحدث واالستماع
( المناظرة )
الكتابة
( التعليق )

الصف الحادي عشر

خطة توزيع المنهج
ص األول
-1النَّ ُ
األسبوعان (األول والثاني)
من سورة آل عمران ( قرآن كريم ) *

ـ  2020 / 2019م ـ الفترة الدراسية الثانية ـ األهداف
ص الثالث
ص الثاني
-3النَّ ُّ
-2النَّ ُّ
األسبوعان (الخامس والسادس)
األسبوعان (الثالث والرابع)
التنور الكبير ( محمد الفايز ) حفظ
منبع السحر في القرآن الكريم

 -يستنتج الغاية من النص.

 -يضع عنوانا لنص مقدم إليه.

 -يقسم النص إلى وحدات فكرية واضعا ( عنوانا ـ فكرة ).

 يبين العالقة بين المعنيين اللغوي واالصطالحي للربا. يبين داللة تخصيص موصوفات بصفات معينة من النص. -يعلل تخصيص األمر والنهي بالمؤمنين.

 يستخلص هدف الكاتب من النص. -يوضح طريقة الكاتب في التمهيد للوصول للهدف.

 يستخلص المشاعر من النص مستشهدا عليها. يصف مالمح شخصيات في النص مدلال. يبين غاية الشاعر من ( تعبير ـ موقف ) معين. يوضح عالقة نص بما قبله:( تعليل  -تفصيل ـ إجمال -نتيجة ـ دليل ).
 يوضح دور عناصر الطبيعة في التعبير عن الفكر والعاطفة. يبن طريقة الشاعر في الربط بين الماضي والحاضر. -يستخلص جوانب اإلبداع واالبتكار في :الفكر -التعبير -التصوير.

 يعدد صفات المتقين في النص بأسلوبه. يستخلص شروط التوبة الصادقة.يبين جوانب الترغيب و الترهيب في النص.
 ِّ -يوضح داللة استخدام بعض األفعال واألسماء في سياقاتها.

 يبين المقصود ببعض التعبيرات من مثل :( التشريع المحكم ـ العلوم الكونية  -النسق القرآني ـ سجع الكهان ).
 يوضح رؤية الكاتب لسحر القرآن وأدلته عليها. -يدلل على سحر البيان في ( أية – لفظة ) قرآنية وفق سياقها.

 يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء. يستخرج أسلوب قصر مبينا ً طريقه من محتوى مقدم اليه. يحدّد المقصور والمقصور عليه في تعبير مقدم اليه.يحول أسلوب قصر من طريق إلى أخرى.
 ّ التدريب على عالمات الجر األصلية والفرعية. يستخرج حرف جر من فقرة مقدمة إليه مشروطا. يوضح داللة حرف جر في سياقه. يمأل الفراغ في كل جملة بحرف جر ( مشروط ). يحدد حرف جر زائدا ً ( من – الباء ) من نص مقدم إليه. يضبط االسم المجرور بعد حرف الجر  ،مبينا السبب. يستخدم حرف جر زائدا ً ( من – الباء) في جملة من إنشائه. يُفَنِّد حج ًجا تعارض موقفه بلغة عربية فصيحة. -يعرض معنى عبارة حِ َكميّة قصيرة في فقرة واحدة.

 يبيّن نوع القصر ( صفة على موصوف ـ والعكس ).إضافي ).
حقيقي ـ
 يميّز بين نوعي القصر (ّ
ّ
 يصوغ تعبيرا ً يتضمن أسلوب قصر بإحدى طرقه. -التدريب على التمييز بين النكرة والمعرفة.

 التدريب على عالمات جر المثنى وجمع المذكر السالم. يستخرج ( المضاف – المضاف إليه ) في جمل مقدمة إليه. يضبط المضاف إليه في جملة مقدمة إليه مع بيان السبب. يوظف اسما ً في جملة بحيث تقع مضافا أو مضافا إليه . يحول المضاف المفرد إلى مثنى أو جمع مذكر سالم . يصوب الخطأ في ( المضاف – المضاف إليه ).ض عليه.
 يُقَ ِّو ُم تفنيدًا ع ُِّر َتفسيرا لتفشي ظاهرة من الظواهر السلبية في ( المدرسة ـ المجتمع ).
 يكتبً
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 يستخرج عبارة تتضمن إيجازا ً ( قِصَر ـ حذف ). يبيّن صور الحذف ( كلمة ـ جملة ـ أكثر من جملة ). يعبّر عن معنى بعبارة تشتمل على إيجاز ( قِصَر ـ حذف ). التدريب على الميزان الصرفي. التدريب على المجرد والمزيد. يستخرج اسم تفضيل من نص مقدم إليه مبينا فعله. يحول المفضل المفرد إلى غير الواحد مغيرا ً ما يلزم. يصوب الخطأ في كتابة اسم تفضيل في جملة مقدمة له. -يصوغ اسم تفضيل مشروطا ً من فعل مناسب في جملة تامة.

 يحدد أدوار المتحدثين في مناظرة شاهدها.ً
استدالال على صواب فكرة أو خطئها في فقرة وافية.
 -يكتب
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خطة توزيع المنهج ـ الصف الحادي عشر
ص الرابع
 -4النَّ ُ
األسبوعان ( السابع و الثامن )
أيام خالدة في الخليج العربي ( يوم جؤاثى )

الترتيب
المدة
التناوالت

الفهم واالستيعاب

 يبين موقف القبائل العربية من اإلسالم . يدلل على دور القائد في قومه من خالل بعض المواقف. يذكر موقفا من النص مبينا داللته. يوضح ما تحمله استغاثة أهل جؤاثى من معان. يبين األمور التي ساعدت المسلمين على النصر. يوضح المقصود ببعض العبارات الواردة في النص. يعلل ارتداد بعض القبائل العربية عن اإلسالم بعد وفاة النبي . يبين دور بعض الصحابة في التصدي للردة. -يستخلص قيمة من النص مستدالً عليها .

الثروة اللغوية

التذوق الفني
ُّ
السالمة اللغوية
والنحو المقرر
التحدث واالستماع
( المناظرة )
الكتابة
( التعليق )

األهداف الخاصة
ـ الفترة الدراسية الثانية ـ
ـ  2020 / 2019م
ص السادس
ص الخامس
 -6النَّ ُّ
 -5النَّ ُّ
األسبوعان ( الحادي عشر و الثاني عشر)
األسبوعان ( التاسع و العاشر )
لغة الضاد
من تجارب الحياة ( زهير بن أبي سلمى )
 يستخلص حكمة من النص مبينا ً أثرها في المتلقي. يدلل من النص على خبرة الشاعر بالنفس البشرية. يعلل موقفا ورد في النص . يبين مالمح البيئة الجاهلية في النص. يستخلص من النَّص جانبا ً ( إنسانيّا ـ اجتماعيّا ً ) مبيّنا ً أثره . يوازن بين بيتين أحدهما من النص في المعنى. يعلل ( موافقته  -مخالفته ) لبعض مواقف الشاعر وأفكاره. -ينثر بيتا أو أكثر من أبيات النص بأسلوبه.

 يستنتج الفكرة العامة للنص. يصوغ فكرة رئيسة لفقرة مقدمة إليه. يوضح جهد األقدمين في توحيد لغتهم. يوازن بين موقفي األقدمين و المحدثين من لغتهم . يستنتج هدف الكاتب من الموازنة بين الموقفين السابقين. يبين مقترحات الكاتب لالرتقاء باللغة. يستخلص من النص سمات أسلوب الكاتب مدلال . -يلخص فقرة مقدمة له بأسلوبه.

 -يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء.

 التدريب على اسم المفعول . التدريب على الصحيح والمعتل. يستخرج ( اسم زمان ـ اسم مكان ) مبينا فعله. يكمل جملة بـ ( اسم زمان  -اسم مكان ) مشروط. يوظف اسم (زمان  -مكان) من فعل مقدم إليه في جملة تامة. يمأل الفراغ بـ اسم ( زمان ـ مكان ) مشروط . يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه في مناظرةكاملة.

ـ يحدّد موطن اإلطناب مبيّنا ً نوعه:
( ذكر العام بعد الخاصّ والعكس ـ واإليضاح بعد اإلبهام ).
 يبيّن فائدة اإلطناب في األنواع المذكورة. يصوغ تعبيرا ً يتض ّمن إطنابا ً مشروطاً.البالغي ألسلوبي ( األمر ـ النهي ).
 يستخلص الغرضّ
 التدريب على الميزان الصرفي. يستخرج اسم آلة قياسيا من نص مقدم إليه. يشتق اسم آلة من فعل ثالثي متصرف. يمأل الفراغ باسم آلة مناسب. يصوغ اسم آلة على وزن محدد. يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه في مناظرةكاملة.

 يحدّد موطن اإلطناب مبيّنا ً نوعه:( االعتراض ـ التكرار ـ االحتراس )
 يبيّن فائدة اإلطناب في األنواع المذكورة. يصوغ تعبيرا ً يتض ّمن إطنابا ً مشروطاً.البالغي ألسلوبي ( االستفهام ـ النداء ).
 يستخلص الغرضّ
 التدريب على أدوات النفي. التدريب على أدوات التوكيد. يستخرج أسلوب قسم مشروطاً. يضع جوابا مشروطا لقسم محدد . يستبدل بقسم صريح قسما غير صريح أو العكس. يصوب الخطأ النحوي في جواب القسم. يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه في مناظرةكاملة.

 -يعرض آراء مختلفة حول فكرة ما معلقًا عليها.

 -يكتب تعليقًا على خبر اجتماعي في إحدى الصحف.

 -يكتب تعليقًا على عبارة تحمل مفهو ًما خطأ ً.

 يحدّد موطن اإليجاز ،مبيّنا نوعه في تعبير مقدّم إليه. يصوغ تعبيرا ً يتض ّمن إيجازا ً مشروطاً.سنا ً بديعيا ً مبيّنا ً نوعه وأثره.
 -يستخرج مح ّ

-
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خطة توزيع المنهج

ـ

الصف الثاني عشر

ـ

 2020 / 2019م

ـ

الفترة الدراسية الثانية

فنون البالغة

النَّحو و الصرف

1

الهدى والعلم
( حديث شريف )

الصور البيانية والمحسنات البديعية
واألغراض البالغية

الجمل التي لها محل من اإلعراب

2

الوصايا العشر

الصور البيانية والمحسنات البديعية
واألغراض البالغية

الجمل التي ال محل لها من اإلعراب

3

الغبطة فكرة ( إيليا أبو ماضي )

مقومات التجربة الشعرية والصور البيانية

أسلوب المدح وأسلوب الـذم

4

جابر عثرات الكرام

الصور البيانية والمحسنات البديعية
واألغراض البالغية

التصغير

5

أي صبغ ذاك؟
( أحمد زين )
حفظ

الصورة الكلية ( مالمحها ـ عناصرها )
واألغراض البالغية

النسب

الصور البيانية والمحسنات البديعية
واألغراض البالغية

أسلوب االستفهام

النصوص

التعبير

الخطبة

6

اإلسالم يحارب السلبية
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خطة توزيع المنهج
النُّصوص

1

الهدى والعلم
( حديث شريف )

2

الوصايا العشر

3

الغبطة فكرة
( إيليا أبو ماضي )

4

جابر عثرات الكرام

5

أي صبغ ذاك ؟
( أحمد زين )
حفظ

6

اإلسالم
يحارب السلبية

ـ الصف الثاني عشر

ـ

 2020 / 2019م

ـ

الفترة الدراسية الثانية ـ

الثروة اللغوية

المترادف

المفرد والجمع

التصريف

ضبط
ال ِّبن َية

السياقي
المعنى ِّ

الكأل ـ نقية ـ فَقُه ـ أصاب

أجادب ـ قيعان
ـ غيث ـ طائفة ـ أخرى

سقى

علم

رفع

وثيق ـ آلى ـ الزهو ـ اإلفراط ـ أنهج

الوصايا ـ مآرب ـ نقائصي

ـ أتبرم ـ تقريظهم ـ االكتراث ـ ال َب ْغي ـ الش ََّره

ـ عهد ـ أمين ـ قوت ـ نهج

الغبطة ـ مكفهرة ـ عراهم ـ مشمخرة

عيد ـ شكوى ـ شاكي

ـ القفر ـ ثغرة ـ َحول ـ تهلل ـ عابس ـ ِّغرة

ـ حصاة ـ كوخ ـ ُ
غصن ـ دُرة

يتقوت ـ ن ِّفد ـ السراج ـ يكبل ـ قناة

غرماء ـ الحاجب ـ مرابع

ـ أضناه ـ أحشمه ـ أكب ـ راعه ـ وبال

ـ أكناف ـ كفيل ـ قضاء ـ دابة

الحظوة ـ الملق ـ نجتليه ـ دامسا ً ـ ينفق
صب ـ َميْن ـ يُم ِّلق ـ نَ ِّزق
ـ ال ِّفطنة ـ المحض ـ ال َّ

ال َحدَق ـ األحمق ـ بئر
ـ النعل ـ بقايا ـ ِّصبْغ

االنتهاب ـ التَّبِّعات ـ َخ َور ـ منقعر

أشباح ـ دعامة

سع ـ األث َ َرة
الو ْ
ـ يستفحل ـ العُضال ـ َو ِّطنوا ـ ُ

ـ أعجاز ـ ناعق
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قنع

جد

بسط

سد

مرة

خال

جبر

رفق

رعى

سرية

أهل

معين

حمل

ظهر

قضى
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الصف الثاني عشر

الترتيب
المدة
التناوالت

خطة توزيع المنهج ـ
ص األول
 -1النَّ ُ
األسبوعان ( األول والثاني )
الهدى والعلم ( حديث شريف )

الفهم واالستيعاب

 يستخلص المعاني السامية في الحديث الشريف مستدال. يستنتج الغاية من الحديث الشريف. يوضح المقصود بكل من الهدى والعلم مستخلصا العالقة بينهما. يصنف الناس تجاه الهدى والعلم. يستنبط من الحديث الشريف قضية عقدية مدلال. يبين المقصود من تعبير مقدم إليه مما ورد في النص. يعلل اختيار( لفظ ـ تركيب) معين دون غيره.ً
 -يستخلص من النص سمة لألسلوب النبوي ،مبينا أثرها.

-

ـ

 2020 / 2019م ـ الفترة الدراسية الثانية ـ األهداف
ص الثالث
ص الثاني
 3ـ النَّ ُّ
 2ـ النَّ ُّ
األسبوعان ( الخامس والسادس )
األسبوعان ( الثالث والرابع )
الغبطة فكرة ( إيليا أبو ماضي )
الوصايا العشر

يحدد الوصايا التي تضمنها العهدان.
يميز جوانب االتفاق واالختالف في مضمون العهدين.
يوضح أثر وصية من وصايا العهدين في حياته.
يبدي رأيه في وصية أو موقف معلالً.
يعلل ( سلوكا ـ اتجاها ـ موقفا ) ورد في الموضوع.
يستجلي رأي الكاتب في العهدين  ،مبينا داللته.
يلخص فقرة أو أكثر محددة له من الموضوع.

-

يقسم النص إلى وحداته الفكرية معنونا كل وحدة.
يستخلص قيمة مستفادة من النص.
يوضح بعض اآلراء الواردة في النص.
يستجلي المعالم النفسية والجسمية لبؤس الناس في العيد.
يستخلص مظاهر التفاؤل في النص مع االستدالل.
ينثر بيتا أو أكثر من النص بأسلوبه.
يدلل على استثمار الشاعر عناصر الطبيعة في التعبير.
يذكر مبررات المتشائمين  ،مبينا ً موقف الشاعر منها.

 -يوازن بين نص من الموضوع ونص خارجي اتفاقا واختالفا.

الثروة اللغوية

 يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء. يشرح صورة بيانية مبينا أثرها في المعنى. يصوغ صورة بيانية حول معنى محدد.ـ يستخلص الغرض البالغي ألسلوب:
( األمر ـ النهي ـ االستفهام ـ النداء ).
 التدريب على نوعي الجمل والنواسخ. التدريب على أدوات الشرط الجازمة واقتران جوابه بالفاء أو إذا. يستخرج جملة لها محل من اإلعراب ( مشروطة ). يحول جملة الصفة إلى جملة الحال والعكس. يبين المحل اإلعرابي لجملة واردة في نص مقدم له. -يصوغ تعبيرا يتضمن جملة لها محل من اإلعراب (مشروطة).

 ـ يشرح صورة بيانية مبينا أثرها في المعنى. ـ يستخرج محسنا ً بديعيا ً مبينا ً نوعه وأثره. ـ يستخلص الغرض البالغي ألسلوب:( األمر ـ النهي ـ االستفهام ـ النداء ).
 التدريب على أدوات الشرط غير الجازمة. التدريب على عطف الجمل. يستخرج جملة ال محل لها من اإلعراب (مشروطة ). يصوغ تعبيرا يتضمن جملة ال محل لها من اإلعراب . يحول جملة لها محل إلى جملة ليس لها محل والعكس. -يميز الجمل التي لها محل من غيرها فيما يقدم له .

التحدث واالستماع
( المناظرة )

 -يُفَنِّد حج ًجا تعارض موقفه بلغة عربية فصيحة.

ض عليه.
 -يُقَ ِّو ُم تفنيدًا ع ُِّر َ

 -يحدد أدوار المتحدثين في مناظرة شاهدها.

الكتابة
( الخطبة )

ً
استهالال لخطبة يلقيها في برلمان الطالب.
 -يكتب

ً
استهالال لخطبة يلقيها في مناسبة اجتماعية أو دينية.
 -يكتب

 -يكتب جز ًءا من خطبة يناقش فيه فكرة يخالفها.

التذوق الفني
ُّ

السالمة اللغوية
والنحو المقرر
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 يحلل مقومات التجربة الشعرية في نص مقدم إليه. يبين داللة التشكيل اللغوي على عاطفة الشاعر وفكره. يشرح صورة بيانية مبينا أثرها في المعنى. التدريب على موقع الخبر في الجملة االسمية. يحدد أركان أسلوب ( المدح والذم ). يبين صورة الفاعل في أسلوب مدح أو ذم. يضبط المخصوص بالمدح أو الذم مبينا سبب الضبط . .يصوغ أسلوب مدح أو ذم ( مشروطا ). يستبدل بفعل مدح أو ذم فعال آخ . -يصوب الخطأ النحوي في أسلوب مدح أو ذم مقدم إليه.
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ـ الفترة الدراسية الثانية ـ األهداف
خطة توزيع المنهج ـ الصف الثاني عشر ـ  2020 / 2019م
ص السادس
ص الخامس
ص الرابع
 – 6النَّ ُّ
 – 5النَّ ُّ
 - 4النَّ ُ
األسبوعان ( الحادي عشر والثاني عشر)
األسبوعان ( التاسع والعاشر)
األسبوعان ( السابع والثامن )
اإلسالم يحارب السلبية
أي صبغ ذاك؟ ( أحمد زين ) حفظ
جابر عثرات الكرام

الترتيب
المدة
التناوالت

الفهم واالستيعاب

-

يوضح مفهوم التراث  ،مبينا ً مالمحه من النص .
يستخلص من الموضوع القيم المستفادة  ،مدلالً عليها.
يبدي رأيه في موقف ورد في النص مع التعليل .
يستنبط من النص صفات الشخصيات الواردة مع التدليل .
يوضح عالقة مضمون النص بواقعنا المعيش .
يستجلي عناصر التشويق في النص .
ص بموقف يؤكد مضمون نص مقدم إليه .
يستدل من الن ِّ
يختار شخصية أعجبته من الموضوع معلال دوافع اإلعجاب .

الثروة اللغوية
التذوق الفني
ُّ

السالمة اللغوية
والنحو المقرر
التحدث واالستماع
( المناظرة )
الكتابة
( الخطبة )

 يستخلص المشاعر واإلحساسات التي يكشف عنها النص . يصوع فكرة جزئية من النص محددا موطنها . يعدد مظاهر المشكلة التي يعرض لها النص . يستخلص األثار السلبية للمشكلة على الفرد والمجتمع . يبين العالقة بين العنوان ومحتوى النص . يستنبط الغاية التي يسعى إليها الشاعر . يستدل على أثر العاطفة في ألفاظ الشاعر . -يبين دور البيان  -البديع -اإلنشاء في التعبير عن المشاعر والفكر.

 يستنتج الهدف الذي يسعى إليه الكاتب. يوضح مظاهر اإليجابية والسلبية وآثارهما. يستنتج أنواع كل من السلبية واإليجابية كما أوردها الكاتب يبين مجاالت السلبية وموقف اإلسالم منها ‘ مدلالَ. يبين شقي اإليجابية العملية وأثرهما في سلوكه . يبدي رأيه في (موقف – تصرف) ورد في الموضوع. يوضح عالقة مضمون النص بواقعه قيما وسلوكا. -يربط دليالً من النص بجانب من جوانب السلبية  -اإليجابية.

 يبحث في المعجم الوسيط عن كلمات الثروة اللغوية وفق األهداف في توصيات دليل األداء. يشرح صورة بيانية مبينا أثرها في المعنى. يستخرج محسنا ً بديعيا ً مبينا ً نوعه وأثره. يستخلص الغرض البالغي ألساليب:( األمر ـ النهي ـ االستفهام ـ النداء ).
 -التدريب على الميزان الصرفي

 يحلل صورة كلية مبينا ً ما بين الصور الجزئية فيها من تناغم. يحدد عناصر الصورة الكلية ( صوت ـ لون ـ حركة ـ تجسيم ). يستخلص الغرض البالغي ألساليب:( األمر ـ النهي ـ االستفهام ـ النداء ).

 يستخرج اسما مصغرا من نص مقدم له. يبين داللة التصغير في كلمة مقدمة إليه. يصغر اسما محددا ً. -يرد االسم المصغر إلى مكبره.

يستخرج اسما منسوبا من نص مقدم له.
يبين داللة االسم المنسوب في تعبير مقدم له.
يصوب الخطأ في اسم منسوب مقدم له .
ينسب إلى اسم مقدم له في تعبير من إنشائه.

 -يكمل الفراغ باسم مصغر ( مشروطا ).

يكمل الجملة باسم منسوب مناسب.

 يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه في مناظرةكاملة.

يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه في مناظرة كاملة.

 يشترك مع فريقه في عرض موقفهم والدفاع عنه في مناظرةكاملة.

 -يكتب جز ًءا من خطبة يناقش فيه ظاهرة اجتماعية.

 -يكتب خطبة يلقيها في برلمان الطالب.

 -يكتب خطبة يلقيها في مناسبة اجتماعية.
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 يشرح صورة بيانية مبينا أثرها في المعنى. يستخرج محسنا ً بديعيا ً مبينا ً نوعه وأثره. يستخلص الغرض البالغي ألساليب:( األمر ـ النهي ـ االستفهام ـ النداء ).
 التدريب على  :خبر ليس – والمضارع المجزوم . التدريب على االسم المنقوص . يميز التصور من التصديق في استفهام مقدم له. يجيب عن استفهام ( مثبت أو منفي ) بحرف جواب مناسب. .يصوغ سؤاال مناسبا إلجابة مقدمة له. -يصوب الخطأ في (إجابة  -سؤال ) مقدم إليه.
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ثانيا ً  -منهج األهداف في المرحلة الثانوية

لألهداف اعتبارات معينة أهمها:
 1ـ التكرار لتعميق الخبرة:
نص آخر مقرر ،أو من خالل محتوى خارجي ( فقرة ـ أبيات )،
يكرر الهدف ـ مع مراعاة اختالف السياق ـ في ٍّ ّ
قد ّ
وهذا يسهم في تعميق خبرة المتعلم؛ ويم ّكن المعلم من معرفة مدى انتقال أثر التعلّم.
 -2التدرج حتى التوصل إلى الهدف:
ال يتحقق الهدف من خالل السؤال المباشر واإلجابة السريعة ،وإنما يحتاج إلى موقف تعليمي أو إلى أسئلة بنائية متدرجة أو نشاط
ضا تنويع
بنائي حتى يتوصل إلى تحقيقه ،أو يحتاج إلى استيفاء إجابات عديدة ثم استخالص اإلجابة الصحيحة ،ويتطلب أي ً
مستوياته ،ودعمه من الجانب الوجداني ،إضافة إلى ضمان المعلم تحقيقه لدى جميع المتعلمين باالستجابة الشفهية أو التحريرية.

ثالثا ً -فنون اللغة ومقاييس المحتوى واألداء ومستوى اإلنجاز

أ  -االستماع والتحدث:
 1ـ يراعي المعلم اكتساب المتعلمين آداب االستماع والتحدث في جميع الصفوف.
 2ـ يراعي المعلم تعزيز مهارات الحوار والمناقشة والتفاعل الشفهي الفكري بين المتعلمين ،بالفصحى الميسرة.
 3ـ تمارس مهارات االستماع والتحدث فيما يأتي:
ي ،وذلك يح ّدده المعلّم.
 أنشطة التعلّم الخا ّصة بمختلف التناوالت وفقًا لمتطلبات الموقف التعليم ّ
 تناول ( التعبير ). تناول االستماع والتح ّدث ( المناظرة ). ما تتطلبه بعض إستراتيجيات التعلّم التي يستخدمها المعلّم. -4يوازن المعلم في تقييم االستماع بين ثالثة مسارات:
لنص مع المشاهدة.
 االستماعّ

لنص.
 االستماعّ

 -االستماع لمتح ّدث.

 - 5ويوازن المعلم في تقييم التحدث بين مسارين:
 التح ّدث القائم على التلقّي واالستجابة ( كالحوار والمناقشة واإلجابات الشفهيّة عن األسئلة  ...إلخ ).ي ) ويجتمع المساران في المناظرة.
 -التح ّدث القائم على اإلرسال ( كوقفة التح ّدث والتعبير الشفه ّ
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ب ـ الـقـراءة:
 - 1القراءة الجهرية:
أ ـ مراعاة المهارات اآلتية عند التدريب على القراءة الجهرية ( في جميع الصفوف ) :
 سالمة الضبط. صحة مخارج الحروف. وضوح الصوت. القراءة المعبرة. السرعة المناسبة. القراءة المتصلة. حسن الوصل والوقف.ب  -التدريب على القراءة الجهرية يكون في حصص الفهم واالستيعاب على أال تخلو منه بقية الحصص األخرى.

 - ٢القراءة الصامتة :
أ ـ يدرب المتعلم على القراءة الصامتة في الحصة األولى من تناول الفهم واالستيعاب.
ب ـ ال يزيد الكم المقروء عن ( قصيدة كاملة ـ فقرتين ).
ج ـ وقت التدريب على القراءة الصامتة ال يزيد عن سبع دقائق خالل الحصة الواحدة.
د ـ يستثمر الجهد الذاتي ( نشاط صفي قبلي ) في قياس فهم المقروء من خالل القراءة الصامتة.

 - ٣القراءة الحرة:
أ  -يوجه المعلم المتعلمين إلى القراءة الحرة ( نصوص قرائية مختارة من قبل المتعلم ) لدعم ما يأتي :
 تحقيق أهداف (الفهم واالستيعاب) ذات الصيغ المفتوحة على جميع النصوص ،من مثل ( يختار عنوانا آخر مناسباللنص ،يستخلص هدف الكاتب من النص ،يحدد معلومات استفادها من النص  ...إلخ ).
 االستفادة منها في تناول (التعبير) ،لتثري المتعلم معرفيا للكتابة في الموضوع الذي يحدد للتعبير. تحقيق أهداف تناول االستماع والتحدث ( المناظرات ).ب  -يتوجب أن تكون القراءة الحرة متصلة بموضوع درسه المتعلم ،وال تخصص لها حصة مستقلة لمناقشة نواتجها،
إنما ت ُض َّمن في الحصص.

ج ـ الـكـتـابـة:
الهجائي ،والسالمة
 1ـ يراعي المعلم في األنشطة والممارسات الكتابيّة تعزيز مهارات الرسم الكتاب ّي ،والرسم
ّ
اللغويّة ،واستخدام أدوات الربط وعالمات الترقيم.
أي فنّ من فنون التعبير يتو ّجب على المعلّم أن يق ّد َم نموذجا ً لهذا الفنّ  ،على أن يكون مناسبًا
 2ـ عند التدريب على ّ
لمستوى المتعلّمين ومعت َمدا ً من رئيس القسم.
الكتابي:
 3ـ مستوى اإلنجاز المطلوب في التعبير
ّ
مستوى اإلنجاز
م

الصف

نهاية الفصل الدراسي األول

نهاية الفصل الدراسي الثاني

التقدير بالكلمات

التقدير باألسطر

التقدير بالكلمات

التقدير باألسطر

1

العاشر

192

16

216

18

2

الحادي عشر

216

18

240

20

3

الثاني عشر

264

22

300

25

* السطر الواحد يقدر بـ  12كلمة تقريبًا.
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رابعا ً  -التناوالت في منهج األهداف
تقسيم التناوالت على كل نَص:
عدد الحصص في الفصل الدراسي (  ) 72حصةً
تتضمن الحصص أنشطة إثرائية وعالجية
تناوالت
كل نص

الفهم واالستيعاب
والثروة اللغوية

التذوق الفني
وفنون البالغة

السالمة اللغوية
و النحو المقرر

المشروع
( المناظرة )

عدد الحصص
( )12

4

2

3

1

التعبير

التقويم

الكتابي
1

1

التقديم المبرر لتناوالت معينة على أخرى.

ـ للمعلّم أن يقدّم تناوالً على آخر إذا رأى في ذلك مصلحة واضحة للمتعلّمْ ،
كأن يقّدم مترادف الثروة اللغويّة من أجل
الفهم.

التناوالت وعدد حصص.

ّ
يتصرف في
الخطة الدراسيّة ،وال يجوز إغفال واحد منها ،وللمعلّم أن
ـ يجب معالجة جميع التناوالت في ك ّل درس وفق
ّ
عدد حصص ك ّل تناول بحسب حاجة هذا التناول منها ،ملتزما ً في النهاية بعدد حصص الدرس المقررة له (  12حصة
).

أ  -الفهم واالستيعاب:
 - 1يستوفي المعلم في التدريب جميع المستويات المعرفية:
( تعرف  -فهم  -تطبيق  -تحليل  -تركيب  -تقويم ) في الحصة الواحدة.
 2ـ أهداف الفهم متنقلة بين النصوص بما يناسب مضمون كل نص.
 - 3التلخيص يأتي ضمن تناول ( الفهم واالستيعاب )؛ كونه قائ ًما على التلقي واالستجابة ،والجدول اآلتي يبين مستوى
األداء المطلوب في نهاية كل صف:

م

الصف
ّ

المحتوى المقروء

باألسطر

مستوى األداء

باألسطر

1

العاشر

 144كلمة

سطرا
12
ً

 48كلمة

 4أسطر

2

الحادي عشر

 ١٨٠كلمة

سطرا
15
ً

 ٦٠كلمة

 5أسطر

3

الثاني عشر

 204كلمة

سطرا
17
ً

 68كلمة

 6أسطر
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ب  -الثروة اللغوية:
يمكن للمعلم أن يقدم هذا التناول على تناول ( الفهم واالستيعاب ) ،أو يدمجهما معًا ،على أن يذكرهما في تناول
الحصة ،ويحدد أهداف كل منهما وفقًا لما يتناوله:
التناول :الفهم واالستيعاب  +الثروة اللغوية ( يكتب أهداف ما سيعالجه من ك ّل تناول )،ث ّم يستكمل في القادم من
الحصص األهداف الباقية في ك ّل تناول.

األهداف العامة لمعجم الثروة اللغوية :
 1ـ يذكر ( مترادف ) كلمة في تعبير مقدّم إليه.

 2ـ يوظف ( مفرد ـ جمع ) كلمة في جملة تامة.

 3ـ يستخدم تصريفا من جذر كلمة في جملة تامة.

 4ـ يكمل جملة بتصريف مناسب من جذر كلمة معيّنة.

 5ـ يختار التصريف المناسب ليكمل به جملة.

 6ـ ضبط بِنية كلمة بحسب داللتها في سياق معيّن.

 6ـ يختار الكلمة ذات الضبط المناسب لسياق معيّن.

 7ـ حدد معنى كلمة بحسب سياقها في جملتين مقدمتين له.

 8ـ يستخدم كلمة في سياقين مختلفين في جملتين من إنشائه.

توجيهات عامة في الثروة اللغوية:
 .1كلمات الثروة اللغوية جميعها من الدروس المقررة.
 .2يوضح المعلم معاني الكلمات الغامضة في النص باألسلوب المناسب ،بما يساهم في تحقيق فهم النص
واستيعاب المتعلم له ،وال يقيَّم المتعلم في تلك الكلمات ما لم تأت ضمن معجم الثروة اللغوية.
 .3المترادف :حرصنا أن يكون للكلمة مترادف من كلمة واحدة  ،ويكون المترادف وفق سياق الكلمة في النّص.
 .4التصريف :يلتزم فيه باألسماء.
 .5المعنى السياقي :يلتزم فيه باألفعال في أزمنتها المختلفة.
 .6المفرد والجمع :على الطالب أن يعرف مفرد كل جمع  ،وجمع التكسير لكل مفرد وارد في جدول الثروة
لكن ال مانع من ْ
اللغويّة .فمثالً :وردت كلمة ( ُر ْزء ) ،والمطلوب معرفة جمعها ألنّها مفردةْ ،
أن نأتي في
التقويم بالجمع ( أرزاء ) ونسأل عن مفردها ( ُر ْزء ) الذي هو موجود في جدول الثروة اللغويّة.
لكن ال مانع من ْ
وكذلك ،وردت كلمة ( وشائج ) ،والمطلوب معرفة مفردها ألنّها جمعْ ،
أن نأتي في التقويم بالمفرد
( وشيجة ) ونسأل عن جمعها ( وشائج ) الذي هو موجود في جدول الثروة اللغويّة.
ب المعـلّ ُم المتعـلّم على األشـباه والنظائـر دون أن تـدخـل في التقييمات :وشيجة ـ وشائج ( وسيلة ـ وسائل ) ـ
در ُ
ويـ ِ ّ
عضو ـ أعضاء )  .....وهكـذا.
فء ـ أكفاء ) ـ ( ُ
( قرينة ـ قرائن )  ....وهكـذاُ ،ر ْزء ـ أرزاء ( ُك ْ
 .7الضبط :نقصد به ضبط بِ ْنية الكلمة ال ضبط اإلعراب.
المتنوعة لضبط بنية الكلمة؛ ليضبطها ضبطا ً سليما ً وفق سياقها؛ فمثالً:
يتعرف االحتماالت
وعلى المتعلّم أن
ّ
ّ
( دين ) تضبط ( دين ـ دِين ) ،وكلمة ( ملك ) تضبط ( م ِلكٌ ـ ملكٌ ـ ِم ْلكٌ ـ ُم ْلكٌ ) ،بما في ذلك ضبطها فعالً
( ملك ) ،وكلمة ( ك ّل ) تضبط ( ُك ّل ـ ُك ْل ـ ِك ْل ـ كل )  ..وهكذا.
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ج  -التذوق الفني:
الصف العاشر:
 يشمل التشبيه غير التام ( التشبيه البليغ ) بتسميته استخراجا ً ،وشرحا ً ،وصياغة. يدرب المتعلم على استخالص وجه الشبه في التشبيه التمثيلي.ـ يكتفى بالكناية عن الصفة والموصوف دون التعرض للكناية عن النسبة.

الصف الحادي عشر:
صر ـ إيجاز الحذف ).
ـ اإليجاز بنوعيه مطلوب ( إيجاز ال ِّق َ
ـ يلتزم المعلم في تناول درس اإليجاز بأمثلة كتاب البالغة تدريبا ً وتقويماً ،وما جاء منه في الموضوعات المقررة.
ـ المطلوب من أنواع اإلطناب:
الخاص بعد العا ّم ـ اإليضاح بعد اإلبهام ـ االعتراض ـ التكرار ـ االحتراس ) ،مع بيان
الخاص ـ ذكر
( ذكر العا ّم بعد
ّ
ّ
فائدة كل نوع.
ـ يلتزم المعلم في التدريب على الصورة البيانية بحسب ما درس الطالب في الصف العاشر:
( تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح  -استعارة ـ كناية ).

الصف الثاني عشر:
ـ األغراض البالغية المطلوبة لألساليب اإلنشائية هي:
 1ـ األمر ( الدعاء ـ النصح ـ التمنّي ـ التخيير ـ التعجيز ).
 2ـ النهي ( الدعاء ـ النصح ـ التوبيخ ـ التيئيس ـ التهديد ).
 3ـ االستفهام ( النفي ـ اإلنكار ـ التعجب ـ التقرير ـ التشويق ).
سر ـ إعالن الضجر ).
 4ـ النداء ( اإلغراء ـ الزجر ـ التح ّ
ـ يلتزم المعلم في التدريب على الصورة البيانية بحسب ما درس الطالب في الصف العاشر:
( تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح  -استعارة ـ كناية ).
 يدرب المتعلم في الثاني عشر على مقومات التجربة الشعرية ،والصورة الشعرية من خالل النصوص المقررةونصوص خارجية تقدم إليه.
ـ المقصود بمالمح الصورة الكلية تحليل الصورة الكلية إلى صورها الجزئية ،وبيان ما بين تلك الصور الجزئية من
تناغم.
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د  -السالمة اللغويّة:
توجيهات أداء السالمة اللغوية
تنقسم مهارات السالمة اللغويّة في المرحلة الثانويّة إلى قسمين:

أوالً  -مهارات النحو الجديدة المقررة:
هي المهارات المقررة الموجودة في كتاب النحو ،وتقاس هذه المهارات على أساس وظيفي ،وتتمثل
المقاييس فيما يأتي:
 -االستخراج المشروط.

 -الضبط مع بيان السبب.

 -تصويب الخطأ.

ـ ملء الفراغ بالمطلوب.

 -إدخال المهارة في جملة أو تعبير ( ومنها الربط بين جملتين ).

 -االستبدال.

 -التحويل.

 -التوظيف.

 -التركيب ( الصياغة ).

( إضافة إلى ما تحمله األهداف من توجيهات أخرى ).

ثانيا ً  -المهارات التراكمية:
مقررة ما يناسبها من مهارات تراكميّة بدأت بتعبير ( التدريب على .) ...
 يسبق ك ّل مهارة نحويّة جديدة ّمقررة.
 تع ّد المهارات التراكميّة توطئة وتمهيدا ً لماسيتدرب عليه المتعلّم من مهارات جديدة ّ
ّ
-

النهائي.
البنائي أو
المهارات التراكميّة غير داخلة في التقييم
ّ
ّ

 يخصص المعلّم ما يراه مناسبا من وقت الحصة للتدريب على المهارات التراكميّة في أبسط صورها دون الدخولصة الواحدة في ك ّل درس.
في دقائقها وتفصيالتها ،بما ال يتجاوز الح ّ
المقرر في ك ّل درس ثالث حصص ,يقسمها المعلّم بين
المقررة لتناول السالمة اللغويّة والنحو
 عدد الحصصّ
ّ
المقررة.
التدريب على المهارات التراكميّة والمهارات الجديدة وفق ما يراه مناسبا للمتعلّم وللمهارة الجديدة
ّ
 يدرب المعلّ ُم المتعلّ َم في كل فرصة تسنح له على المهارات األساسيّة في السالمة اللغويّة:( المبتدأ ـ الخبر ـ الفاعل ـ المفعول به ـ المضاف إليه ـ األفعال الناسخة ـ الحروف الناسخة ).
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هـ  -االستماع والتح ّدث ( المناظرة ):

الشفهي ،وهذه األهداف يُعمل على تحقيقها في إطار
أهداف تناول االستماع والتحدث ( المناظرة ) وضعت للتعبير
ّ
التح ّدث القائم على التلقّي واالستجابة ،أي إنّ المتعلّم يمارس نشاطه في التح ّدث بعد تلقيه محتوى مقرو ًءا أو مرئيًا أو
عا ،أو بعد بحثه أو مشاهداته ،واإلعداد لها يكون وفق األهداف المح ّددة ،على أن يراعي ما يأتي:
مسمو ً
 تحديد فريقين للمناظرة ( مواالة  -معارضة ) وفريق للتحكيم ( يشمل جميع المتعلمين من غير المتناظرين ) ،مع تبادلأدوار المواالة والمعارضة والتحكيم.
 تصميم نموذج للتحكيم يستعمله أعضاء فريق التحكيم؛ ليقدموه بعد ملئه إلى المعلم.الحرة الهادفة حول القضيّة؛ ليتسنّى لهم جمع
 إخطار المتعلّمين قبل وقت كاف ،وتوجيههم إلى البحث والقراءةّ
المعلومات ،واإلعداد الجيد ،والمشاركة الفعّالة.

أهداف التحدث واالستماع “ فن المناظرة “ وإجراءاتها
مالحظات عامة:
يقيم المعلم مهارات التحدث واالستماع من خالل أوراق العمل الخاصة بكل حصة ،ونموذج تحكيم المناظرة.
ِّ .1
 .2جميع المقاطع المرئية والقضايا المعروضة سيعتمدها التوجيه ،ويعممها على المدارس ليختار المعلم منها ما
يناسب.
 .3مدة خطاب المتحدث في الحصص ( )12-11-10ثالث دقائق ،وال تزيد مدة المناظرة عن عشرين دقيقة.

الحصة

الهدف

1

يحدد عناصر المناظرة
من مناظرة مرئية.

2

يبين هدف كل قضية
بنا ًء على تصنيفات
القضايا.

3

يعرض موقف فريقه
تجاه قضية معروضة
عليه بلغة عربية
فصيحة.

4

يُقَ ِّوم عرضًا لموقف
معروض عليه.

اإلجراء
.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3

يوزع المعلم ورقة عمل تحوي أسئلة حول عناصر الحوار وأخالقياته.
يعرض المعلم مجموعة من المقاطع المرئية لحوارات سلبية وإيجابية.
يتناقش المتعلمون في مجموعات مصغرة حول إجابات أسئلة ورقة العمل.
يناقش المعلم المتعلمين فيما توصلوا إليه من إجابات.
يطرح المعلم مجموعة من القضايا الجدلية ويناقش المتعلمين في تصنيفها.
يناقش المعلم األهداف الخاصة بكل صنف (قضايا المبادئ – قضايا السياسات
والنظم – قضايا المقارنات).
يوزع المعلم ورقة عمل فيها مجموعة من القضايا ليصنفها المتعلمون.
لين في المواالة والمعارضة.
ثين األو ِّ
يعرض المعلم مقطعًا للمتحد ِّ
يناقش المتعلمون عرض كل متحدث لموقف فريقه.
يستنبط المتعلمون عناصر بناء الموقف من المقطع المرئي.
يطرح المعلم نص قضية جدلية ويوزع الفرق بين الموالي والمعارض ،ليبني
كل فريق موقفه ويعرضه عليهم.
يستعرض المعلم مجموعة من المواقف المرئية في قضايا مختلفة.
يحلل المتعلمون هذه المواقف ويقيمونها.
يناقش المعلم آراء الفرق ويقدم خالصة لما تعلموه خالل الحصتين.
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5

6

7

8

9

.1
يعرض مجموعة من
.2
الحجج للدفاع عن موقفه
.3
تجاه قضية ما بلغة
.4
عربية فصيحة.
.5
.1
يُقَ ِّوم حج ًجا استمع إليها.2 .
.3
.1
.2
يُفَنِّد حج ًجا تعارض
.3
موقفه بلغة عربية
.4
فصيحة.
.5
.1
ض عليه.2 .
يُقَ ِّو ُم تفنيدًا ع ُِّر َ
.3
.1
.2
يحدد أدوار المتحدثين
.3
في مناظرة شاهدها.
.4
.1
.2
.3
.4
.5

يطرح المعلم نص قضية طالبًا من المتعلمين الدفاع عنها.
يعرض جز ًءا من المناظرة التي تناولت هذا الموقف.
يقارن المتعلمون طريقتهم في الدفاع بما شاهدوه.
يستنبط المتعلمون عناصر بناء الحجة.
يبني المتعلمون مجموعة من الحجج حول موقفهم من قضية جدلية.
يستعرض المعلم مجموعة المقاطع المرئية التي تحوي حج ًجا مختلفة.
يقيم المتعلمون الحجج التي شاهدوها.
يناقش المعلم آراء المتعلمين ويقدم خالصة الحصتين السابقتين.
يعرض كل فريق حجة من الحجج التي كتبها في الحصة السابقة.
يختار المعلم إحدى الحجج ويفندها مع المتعلمين.
يستنبط المتعلمون خطوات التفنيد.
يقدم كل فريق حججه للفريق المعارض له.
يفند كل فريق حجة معارضه.
ِّ
يعرض المعلم مقطعًا مرئيا من مناظرة فيه حجة وتفنيدها.
يقيم المتعلمون التفنيد المعروض.
ِّ
يقوم المتعلمون التفنيد المعروض.
ِّ
يعرض المعلم مناظرة مرئية كاملة.
يقيم المتعلمون عناصر المناظرة لكال الفريقين.
ِّ
يستنبط المتعلمون أدوار المتحدثين في المناظرة.
يحدد المعلم الفريقين اللذين سيتناظران في الحصة القادمة مع تحديد نص
القضية وموقف كل فريق.
يوزع المعلم نموذج تقييم المناظرة على المتعلمين.
يدعو المعلم الفريقين المتناظرين إلى المناظرة.
يقيم بقية المتعلمين مع المعلم أداء الفريقين.
ِّ
يناقش المعلم المتعلمين جوانب القوة والضعف عند كل فريق.
يحدد المعلم الفريقين اللذين سيتناظران في الحصة القادمة مع تحديد نص
القضية وموقف كل فريق.
يوزع المعلم نموذج تقييم المناظرة على المتعلمين.
يدعو المعلم الفريقين المتناظرين إلى المناظرة.
يقيِّم بقية المتعلمين مع المعلم أداء الفريقين.
يناقش المعلم المتعلمين جوانب القوة والضعف عند كل فريق.
يحدد المعلم الفريقين اللذين سيتناظران في الحصة القادمة مع تحديد
نص القضية وموقف كل فريق.

10

يشترك مع فريقه في
عرض موقفهم والدفاع
عنه في مناظرة كاملة.

11

يشترك مع فريقه في
عرض موقفهم والدفاع
عنه في مناظرة كاملة.

.1
.2
.3
.4
.5

12

يشترك مع فريقه في
عرض موقفهم والدفاع
عنه في مناظرة كاملة.

 .1يوزع المعلم نموذج تقييم المناظرة على المتعلمين.
2ـ يدعو المعلم الفريقين المتناظرين إلى المناظرة.
يقيم بقية المتعلمين مع المعلم أداء الفريقين.
ِّ .3
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اليوم والتاريخ:
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المواالة
االسم

المتحدث
األول
الثاني
الثالث

.................

المعارضة
الدرجة

المتحدث
األول
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المجموع
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المجموع
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ورقة الدرجات
الدرجة

الوصف

التفاصيل

59

انحراف عن سلوكيات المناظرة

يخالف قوانين المناظرة
ينسحب قبل التحـدث

 60ـ 63

ما هذا؟

ال يفهم المناظرة ،وال يتقن مهارات التناظر األساسية
يتحدث ولو بشيء يسير إال أنه خارج نطاق المناظرة

 64ـ 67

التخلص والهروب

يحاول أداء دوره فقط دون التركيز بمحتوى المناظرة ومضمونها
يهدف تقديم الخطاب فقط دون التركيز على المضمون

 68ـ 71

بين وبين

يفهم دوره المطلوب منه في خطابه
يعجز عن االلتزام بمضمون خطابه ودوره كامال
يتقن بعض األدوار ويخالف بعضها

 72ـ 75

هذه المناظرة

يؤدي دوره كامال من حيث المضمون واألداء
يعبر عن رأي الفريق

 76ـ 79

رأي عام

يؤدي دوره كامال ويعبر عن الرأي العام للمجتمع

82 - 80

متناظر محترف

يقوم بدوره كامال ويتحدث كمتخصص في المجال
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:• مراجع مقترحة للمعلم والطالب
:)  قاموس مصطلحات المناظرات ( انجليزي – عربي.1
https://qatardebate-cdn.azureedge.net/downloads/Dictionary_of_Debating_Terms.pdf

: المرشد في فن المناظرة.2
https://qatardebate-cdn.azureedge.net/downloads/Al_Murshed_Book_QD.pdf

: المدخل إلى فن المناظرة.3
https://qatardebate-cdn.azureedge.net/downloads/qatardebate-book-Feb2016.pdf
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و  -التعبير التحريري ( الكتابة ):
 ١ـ يُعد بناء الجملة بنا ًء صحيحا ً هو األساس في التعبير ،فالجملة ذات البناء الجيد مؤشر واضح لتفكير
جيد ،بينما تُعد الجملة غير الدقيقة مؤشراً على:
أ  -غموض في الفهم:
ويعالج المعلم ذلك بأن يجعل المتعلم يعي أن الجملة وسيلة للتعبير عن فكرة ،فإذا ما ثبت هذا في ذهنه
فإن انتباهه سيكون قويًا في إبراز الفكرة من خالل الجملة المتكاملة الواضحة .ولعل إعادة المتعلم للجمل
التي يكتبها ،حتى تكون معبرة عن المعنى بوضوح ودقة ،وفي جاذبية وإتقان ،أسلوب جيد قد يستعمله
المتعلم في تنمية قدرته على بناء الجملة الواضحة.
ب  -ضعف لغوي في بناء الجملة:
ويعالج المعلم ذلك بأن يشخص جوانب الضعف اللغوي الشائعة في بناء الجمل ،ثم يكثف التدريب على
تلك الجوانب مع تنويع تركيب الجمل المعبرة عن معنى معين.
 ٢ـ إن تهيئة الفرص للمتعلمين للتعبير الشفهي تفيدهم عند الكتابة.
ومما يساعدهم على تكوين جمل ذات معنى ما يأتي:
 البدء بالتركيز على الجملة الواحدة ،وأن هذه الجملة يجب أن تقول شيئ ًا ما. عرض أكثر من جملة حول معنى محدد على المتعلمين واختيار األنسب من بينها ،ويفضل أن تقدمهذه الجمل من المتعلمين.
 استخدام المقارنة لتنمية إدراك بناء الجملة المعبرة وذلك بتقديم نماذج لألنماط غير السليمة من الجملفي مقابل أنماط سليمة.
عنصرا أساس ًيا من عناصر بناء الفقرة المتماسكة .وللمعلم أن يوجه المتعلمين
 ٣ـ أدوات الربط تمثل
ً
إلى ما يأتي:
 أدوات الربط مهمة ،لكن يجب أال تستعمل بكثرة ،وأال تتكرر من دون حاجة. التركيز على االستعمال الطبيعي ألدوات الربط عندما يحتاج إليها في تعبير واضح عن المعنىالمقصود.
 عدم االقتصار على استعمال أدوات ربط معينة ( حروف العطف ًمثال ) ،واالتجاه إلى استعمال روابط
أخرى ( في الصفوف المتقدمة ) ،من مثل :بينما ،حيثما ،حينما  ...إلخ .وذلك عندما تظهر المناسبة
التي تدعو إلى هذا االستعمال.
ومما يفيد المتعلمين في االستعمال المالئم ألدوات الربط ما يأتي :
 تصنيف قائمة بأدوات الربط التي يمكن أن يستعملها المتعلمون في تعبيرهم. قراءة نصوص متنوعة ،ومالحظة مواضع أدوات الربط. تقديم فقرة مختارة يتم فيها إخفاء أدوات الربط ،والطلب إليهم وضع أدوات ربط مناسبة في المواضعالمحددة.
 اقتراح أدوات ربط أو استبدالها أو حذفها عند تقويم تعبيرات المتعلمين. ٤ـ لكي يستعمل المتعلم فقرة جيدة في تعبيره ينبغي أن ينمى لديه اإلحساس بالفقرة وأهميتها ،وذلك
بالصورة نفسها التي نميت بها الجملة ،مع تأكيد دورها في توضيح التعبير ،ومن ثم يجب تنبيه
ً
متكامال.
عا
المتعلم باستمرار إلى أهمية مراعاة نظام الفقرة ،التي تشكل مع فقرات أخرى موضو ً
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فنون التعبير المقررة
الصف العاشر
الفصل األول :الرسالة
الغرض منه

الهدف
 .1يكتب رسالة تقدير إلى جهة أو شخص ما.

التدريب على لغة التقدير واالحترام.

 .2يكتب رسالة رسميّة يطلب فيها طلبًا
لمصلحة العمل.

التدريب على لغة رسائل الطلب الرسمي.

 .3يكتب رسالة رسميّة يشكو فيها ً
خلال في
عمل مؤسسة ما.
 .4يكتب رسالة إلى صديقه واصفًا فيها
مشاعره تجاه حدث أو موقف معين.

التدريب على لغة الشكوى الرسمية.
التدريب على مهارات التعبير األدبي عن المشاعر.

 .5يكتب رسالة إلى إحدى المؤسسات معبرا ً
فيها عن تقديره لعمل من إعمالها.

التدريب على الرسائل ذات المضمون الفكري.

 .6يكتب رسالة إلى أحد الكتّاب مناقشا ً فيها
فكرة طرحها.

الجمع بين مهارات وصف المشاعر ومناقشة األفكار.

الفصل الثاني :التقرير
 .1يكتب وصفًا تفصيليًا لحدث شاهده.

التدريب على مهارات توثيق األحداث من حيث األفعال التي
شهدها.

صة من
 .2يكتب وصفًا تفصيليًا لح ّ
حصص الفهم.

التدريب على األحداث من حيث األفكار التي طرحت فيها.

 .3يكتب رأيه في مضمون فكرة سمعها
ومفسرا.
في محاضرة محل اال
ً
 .4يكتب مجموعة من التوصيات
والنتائج بنا ًء على معلومات تعرض
عليه.
المدرسي
تقريرا عن المبنى
 .5يكتب
ً
ّ
ليرفعه إلى المدير.

توظيف جميع المهارات السابقة في كتابة تقرير حول الوقائع
المادية.

تقريرا إخباريّا ً حول ندوة
 .6يكتب
ً
علمية حضرها.

توظيف جميع المهارات السابقة في كتابة تقرير حول الوقائع
الفكرية.

التدريب على مهارات كتابة الرأي في التقرير.
التدريب على مهارات استخدام المعلومات حول الحدث لكتابة
توصيات واقعية قابلة للتنفيذ.
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الصف الحادي عشر
الفصل األول :القصة
الغرض منه

الهدف

 . 1يكتب وصفا تفصيليا لثالث شخصيات في التدريب على مهارة وصف الشخصيات وصفا شكليا
ونفسيا.
القصة.
 . 2يكتب وصفا لمكان وزمان تدور فيهما
أحداث القصة.

التدريب على استخدام ثروته اللغوية في وصف
الزمان والمكان.

 . 3يكتب سردا يتحدث بلسان أحد الشخصيات
عن اجتماعه بشخصية أخرى.

التدريب على مهارات السرد ومهارات الوصف.

 . 4يكتب حوارا بين ثالث شخصيات ضمن
سرد بلسان أحدهم.

التدريب على جمع مهارات السرد والوصف والحوار.

 . 5يكتب ثالث فقرات سردي تتضمن صراع
الشخصيات.

التدريب على مهارات الحبكة.

 . 6يكتب قصة قصيرة ذات فكرة اجتماعية.

تطبيق المهارات السابقة.

الفصل الثاني :التعليق
 .1يعرض معنى عبارة حكيمة قصيرة في
فقرة واحدة.

التدريب على التعامل مع العبارات الموجزة بتفكيكها
ثم شرحها وإيضاحها.

تفسيرا لتفشي ظاهرة من الظواهر
 .2يكتب
ً
السلبية في المدرسة.

التدريب على كتابة تفسيرات مختصرة لتعليل فكرة أو
ظاهرة.

ً
استدالال على صواب فكرة أو خطئها
 .3يكتب
في فقرة وافية.
 .4يعرض آراء مختلفة حول فكرة ما معلقًا
عليها.
 .5يكتب تعليقًا على خبر اجتماعي في إحدى
الصحف.
 .6يكتب تعليقًا على عبارة تحمل مفهو ًما
خاطئ ًا.

التدريب على مهارات كتابة األدلة بأنواعها بصورة
مختصرة تناسب طبيعة التعليق.
التدريب على مهارات التعبير عن الرأي بأسلوب
موضوعي مختصر يناسب طبيعة التعليق.
تطبيق المهارات السابقة.
تطبيق المهارات السابقة.

* التعليق قريب من المقال؛ لذا تتشابه أهدافهما.
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الصف الثاني عشر
الفصل األول :المقال
الغرض منه

الهدف
 .1يكتب وصفا تفصيليا لصورة تعرض عليه.

التدريب على مهارات الوصف بأنواعه ليستخدمها
في مختلف األجناس األدبية.

 .2يكتب وصفا أدبيا لصور تعرض عليه
مستخدما فيه الصور البيانية.

التدريب على مهارات دمج مختلف أنواع الصور
البيانية في النص.

 .3يكتب سردا قصصيا مستوحى من صورة
تعرض عليه.

التدريب على مهارات السرد والوصف ليستخدمها
في كتابة مختلف األجناس الكتابية.

 .4يكتب عرضا لفكرة ما مستوفيا جميع
مضامينها.

التدريب على تفكيك أجزاء الفكرة وعرضها عرضا
يشمل تعريف أجزائها وتوضيح العالقات بينها.

 .5يكتب مقارنة بين فكرتين مختلفتين.

التدريب على استخدام مهارات عرض الفكرة في
إجراء المقارنات.

 .6يكتب مقاال بلغة أدبية يناقش فيه مضمون
فكرة تعرض عليه.

التدريب على جميع المهارات السابقة في كتابة مقال
بلغة أدبية.

الفصل الثاني :الخطبة
ً
استهالال لخطبة يلقيها في برلمان
 .7يكتب
الطالب.

التدريب على براعة االستهالل وربط المقدمة
بالموضوع.

ً
استهالال لخطبة يلقيها في مناسبة
 .8يكتب
اجتماعية أو دينية.

التدريب على براعة االستهالل وربط المقدمة
بالموضوع.

 .9يكتب جز ًءا من خطبة يناقش فيه فكرة
يخالفها.

التدريب على مهارات المحاججة في الخطبة.

 .10يكتب جز ًءا من خطبة يناقش فيه ظاهرة
اجتماعية.

التدريب على مهارات الوصف والنقد االجتماعي في
الخطبة

 .11يكتب خطبة يلقيها في برلمان الطالب.

تطبيق المهارات السابقة

 .12يكتب خطبة يلقيها في مناسبة اجتماعية.

تطبيق المهارات السابقة

* التعليق قريب من المقال؛ لذا تتشابه أهدافهما.
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خامسا ً  -حفظ النصوص الشعرية
ـ التدريب على الحفظ واإللقاء:
يدرب المعلم المتعلمين على قراءة النص المقرر حفظه قراءة جيدة وعلى اإللقاء المعبر ومتابعة حفظهم
ّ
الدراسي ،ويستثمر في ذلك الوقت المتاح في حصص الفهم أو في غيرها .....
على مدار الفصل
ّ
ـ تقييم الحفظ:
يطلب إلى المتعلمين بيتان في االختبارات النهائية فقط.
 يقيَّم الحفظ على النحو اآلتي: السؤال من درجتين :درجة لضبط أواخر الكلمات في البيتين ،ودرجة لصحة تركيب كلمات البيتين.ـ سؤال التقييم :اكتب بيتين متتالين مما حفظت من نص (  ) ......يعبران عن المعنى اآلتي...................... :

النصوص المقرر حفظها
الصف
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر

الفترة الدراسية
األولى
الثانية
األولى
الثانية
األولى
الثانية

النص المقرر
جليلة بنت ُمرة
وقفة على طلل
غربة وحنين
التنور الكبير
ال تعذليه
أي صبغ ذاك؟

سادسا  -الجهد الذاتي والواجبات المنزلية
 - 1يستخدم المعلم إستراتيجية الجهد الذاتي في جميع الصفوف:
أ  -نشاطا ً قبليّا ً ال صفّيّا ً :بحسب التناوالت وما يراه المعلم مناسبا .
ب  -نشاطا ً قبليا ً صفيّا ً :لقياس فهم المقروء من خالل القراءة الصامتة بحسب التناول.
 - 2يعطي المعلم الواجبات المنزلية ( نشاطا ً بعديا ً ) في جميع الصفوف؛ لتعميق ما تدرب عليه
المتعلم.
 - 3يترك للمعلم تحديد عـدد مرات الجهـد الـذاتي والواجبات المنزلية بحسب ما يتطلبه التدريب.
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سابعا ً  -التقييم البنائي والنهائي
 1ـ التقييم البنائي:

أوالً  -قواعد التقييم:
ـ درجة التقييم البنائي ( األعمال ) للصف العاشر =  18درجة.
ـ درجة التقييم البنائي ( األعمال ) للصفين :الحادي عشر والثاني عشر =  24درجة.
ـ يقيم المعلم المتعلم وفق مجاالت التقييم المحددة ،مستخدما أدوات التقييم وأساليبه المذكورة.
ـ يقيم المعلم المتعلم وفقا لألهداف ،ويوزع درجات كل مجال على األسئلة والجزئيات وفق ما هو
مبيَّن في جدول التقييم البنائي لصفوف المرحلة.
ـ يرصد المعلم الدرجات التي حصل عليها المتعلم في نموذج للرصد وفق أدوات التقييم المحددة.
األول والثاني أن تكون من األسئلة من النصوص
ـ يراعى في االختبار القصير والتقويمين البنائيّبنّ :
المقررة ،وأن تكون المظلة في غير ذلك من الوقفات التقويميّة من النصوص الخارجيّة.
ّ

ثانيا  -أدوات التقييم:
أ  -االختبار القصير:
ـ يكون االختبار القصير بعد االنتهاء من التدريب على مهارات النص الثاني .
ـ أسئلة االختبار القصير تكون في مهارات النصين :األول والثاني.
ـ درجة االختبار القصير للعاشر (  6درجات ) ،وللحادي عشر والثاني عشر (  8درجات ).
ـ الوقت المحدد لالختبار القصير هو الحصة المخصصة للتقويم عقب النص الثاني ،أو وفق ما تحدده
إدارة المدرسة.

ب  -الورقة التقويميّة:
ـ يعد المعلم ورقتين تقويميتين خالل الفترة الدراسية يقيم من خاللهما المتعلم وفقا لألهداف المطلوبة.
ـ الورقة التقويمية األولى :تكون أسئلتها في مهارات النصين :الثالث والرابع.
ـ الورقة التقويمية الثانية :تكون أسئلتها في مهارات النصين :الخامس والسادس.
ـ تخصص لكل ورقة تقويمية (  3درجات ) للصف العاشر ،و (  4درجات ) للصفين :الحادي عشر
والثاني عشر ،وتوزع الدرجات على أسئلة كل مجال وجزئياته كما في جدول التقييم البنائي.
ـ الوقت المحدد لورقتي التقويم هو الحصة المخصصة للتقويم عقب النص الرابع ،وعقب النص السادس.

ج  -المالحظة المباشرة:
صص درجات المالحظة المباشرة لتقييم المتعلّم في:
تخ ّ
أ ـ مهارات القراءة الجهرية الواردة في دليل األداء والتقويم.
ب ـ مهارات التحدث واالستماع التي تتحقق من خالل الحوار والمناقشة واإلجابات الشفهية
وفن المناظرة الموضحة تفاصيله في دليل األداء.
ج ـ دفتر الطالب وما يلتزم فيه من المتابعة وأداء الجهد الذاتي والواجبات.
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* التقييم البنائي للصف العاشر :

الدرجات

الجزئيات

الدرجات

الجزئيات

الدرجات

الجزئيات

الدرجات

مجاالت التقييم

الفهم
واالستيعاب

الثروة
اللغوية

التذوق
الفني

السالمة
اللغوية
الجزئيات

الدرجات

ورقة
تقويمية

4

المالحظ
ة
المباشرة

القراءة
الجهرية
الجزئيات

الدرجات

4

()2

التحدث
واالستماع
الجزئيات

الدرجات

ورقة
تقويمية

()1

التعبير
الجزئيات

االختبار
القصير

4

4

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تحدث واستماع ( درجتان )  +قراءة جهرية ( درجتان )  +دفتر الطالب ( درجتان )

المجموع

المجموع

5

5

1

2

2

2

3

4

-

-

-

-

7

1

÷18
3
=
6
9
÷
3
=
3
9
÷
3
=
3
6
18

يراعى إفساح المجال لتقييم المتعـلّم المتغيّب بعـذر عن االختبار القصير والورقتين التقويميّتين :األولى
والثانية ،ويترك تقدير ذلك إلى المعـلّم ورئيس القسم بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

* التقييم البنائي للصفين ( الحادي عشر والثاني عشر ):
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الدرجات

الجزئيات

الدرجات

الجزئيات

الدرجات

الجزئيات

الدرجات

مجاالت التقييم

الفهم
واالستيعاب

الثروة
اللغوية

التذوق
الفني

السالمة
اللغوية
الجزئيات

الدرجات

ورقة
تقويمية

5

المالحظة
المباشرة

القراءة
الجهرية
الجزئيات

الدرجات

5

()2

التحدث
واالستماع
الجزئيات

الدرجات

ورقة
تقويمية

()1

التعبير
الجزئيات

االختبار
القصير

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تحدث واستماع ( 3درجات )  +قراءة جهرية ( 3درجات )  +دفتر الطالب ( 2درجات )

المجموع

المجموع

6

6

2

2

2

2

4

4

-

-

-

-

10

1

÷24
3
=
8
÷12
3
=
4
÷12
3
=
4
8
24

يراعى إفساح المجال لتقييم المتعـلّم المتغيّب بعـذر عن االختبار القصير والورقتين التقويميّتين :األولى
والثانية ،ويترك تقدير ذلك إلى المعـلّم ورئيس القسم بالتنسيق مع إدارة المدرسة.
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دفتر المتابعة للمعلم ( درجات األعمال ) للصف العاشر
أوراق العمل

اختبار قصير
المالحظة المباشرة
م

اسم الطالب

تحدث
واستماع
2

قراءة
جهرية
2

دفتر
الطالب
2

النصان 1،2

النصان
3،4

النصان
5،6

مجموع
األعمال
مجموع

ملحوظات

مجموع
6

3

6

3

6

18

1
2

دفتر المتابعة للمعلم ( درجات األعمال ) للصفين :الحادي عشر والثاني عشر
أوراق العمل

اختبار قصير
المالحظة المباشرة
م

اسم الطالب

تحدث
واستماع
3

قراءة
جهرية
3

دفتر
الطالب
2

النصان 1،2
مجموع
8

8

النصان
3،4
4

1
2
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النصان
5،6
4

مجموع
األعمال
مجموع
8

24

ملحوظات
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 -2التقييم النهائي.
أوالً  -الصف العاشر:
 1االختبار النهائي من (  ٤٢درجة ).
 2يوزع محتوى االختبار النهائي وفقًا لما يأتي:

السؤال الثاني

درس مقرر

السؤال الثالث

درس مقرر

السؤال الرابع

درس مقرر

في الدروس المقررة من األول
إلى السادس
* المنهج الكامل  :يكون السؤال
األول في واحد من دروس
الفترة الدراسية األولى
( من األول إلى السادس ).

السؤال األول

درس مقرر

السؤال الخامس

تطبيقي على نص نثري خارجي
( مع تحديد المرجع )

الجزئيات

أوال

الفهم
واالستيعاب

األسئلة الفرعية

الدرجات

التسلسل

مجاالت
التقييم

محتوى األداء

12
18-16
ال تقل
جزئيات
السؤال
الواحد عن
ثالث

السؤال السابع
( التلخيص )

نص نثري خارجي ( مع تحديد المرجع )

١

٣

٦-٥

٣

٦-٥

٤

١٤-١٣

٨

١

١٠

٤٧-٤٢

٤٢

ثانيا

الثروة اللغوية

-

معجم الثروة
اللغوية

ثالثا

التذوق الفني

-

المهارات المقررة

رابعا

السالمة
اللغوية

-

المهارات المقررة

خامسا

التعبير

-

فن التعبير المقرر
المجموع
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في الكلمات والمهارات والفنون المرتبطة
بالدروس المقررة من األول إلى السادس.
* المنهج الكامل :في الكلمات والمهارات
والفنون المرتبطة بجميع دروس الفترتين
الدراسيتين األولى والثانية.

السؤال السادس
( الحفظ )

أبيات الحفظ المقررة ضمن النصوص المحددة

١

٢
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ثانيا  -الصف الحادي عشر  /الصف الثاني عشر:
 1االختبار النهائي من (  ٥٦درجة ).
 2يوزع محتوى االختبار النهائي وفقا لما يأتي :
التسلسل

مجاالت
التقييم

األسئلة
الفرعية

محتوى األداء

السؤال الثالث

درس
مقرر

السؤال الرابع

درس
مقرر

أوال

الفهم واالستيعاب

السؤال الثاني

درس
مقرر

في الدروس المقررة من األول الى
السادس
* المنهج الكامل  :يكون السؤال
األول في واحد من دروس الفترة
الدراسية األولى
( من األول إلى السادس ).

السؤال األول

درس
مقرر

ثانيا

الثروة
اللغوية

-

معجم
الثروة
اللغوية

ثالثا

التذوق
الفني

-

المهارات
المقررة

رابعا

السالمة
اللغوية

-

المهارات
المقررة

خامسا

التعبير

-

فن التعبير
المقرر

السؤال
الخامس

تطبيقي على نص نثري خارجي ( مع تحديد
المرجع )

السؤال
السادس
( الحفظ )
السؤال السابع
( التلخيص )

الجزئيات الدرجات

18-16
ال تقل
جزئيات
السؤال
الواحد
عن ثالث

15

أبيات الحفظ المقررة ضمن النصوص
المحددة

١

٢

نص نثري خارجي (مع تحديد المرجع)

١

٥
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في الكلمات والمهارات والفنون المرتبطة
بالدروس المقررة من األول إلى السادس.
* المنهج الكامل  :في الكلمات والمهارات
والفنون المرتبطة بجميع دروس الفترتين
الدراسيتين األولى والثانية.

المجموع

٦-٥

٤

٨-٧

٨

١٤-١٣

١٠

١

١٢

49-44

٥٦
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ثامنا  -توجيهات عامة في التقييم النهائي

 -نسبة األسئلة الموضوعية في االختبار من  % 20إلى .% 30

 في الفهم واالستيعاب:ـ الموضوعات الستة المقررة في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية داخلة ضمن
التقييم النِّهائي بجميع تناوالتها ومهاراتها.
 يلتزم المحتوى المرجعي لألهداف المحددة في خطط توزيع المناهج ،مع مراعاةاالستفادة من أهداف النص القابلة للتطبيق في نصوص أخرى.
 ال تزيد كلمات مظلة أسئلة النثر عن ستين كلمة.وال تزيد مظلة أبيات الشعر عن خمسة أبيات.
 يراعى ضبط الكلمات التي تقرأ بأكثر من وجه.ـ ت ُذ َكر عناوين الدروس في األسئلة ونموذج اإلجابة.

 في الثروة اللغويَّة:ـ تقيس أسئلة الثروة الكلمات الواردة في معجم الثروة اللغوية فقط وفق األهداف.

ـ في التذوق الفني وفنون البالغة:
تخصص درجتان من درجات التذوق الفني لما ورد من مهاراته في النصوص المقررة.

ـ في السالمة اللغوية:
أ ـ المهارات التراكمية غير داخلة في التقييم النهائي.
ب ـ أسئلة السالمة اللغوية وظيفية ال نظرية.
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في التلخيص:
ـ النص المطلوب تلخيصه يكون في حدود:
(  180كلمة ) خمسة عشر سطراً ( .العاشر ).
(  216كلمة ) ثمانية عشر سطراً ( .الحادي عشر ـ الثاني عشر ).
 صيغة السؤال :لخص النص اآلتي في حدود الثلث:(  60كلمة ) خمسة أسطر ،مراعيا األسس الفنية للتلخيص ( .العاشر )
(  72كلمة ) ســتة أسـطر ،مراعيا األسس الفنية للتلخيص ( .الحادي عشر ـ الثاني عشر )
مراعيا ً استيفاء الفكر ،وجودة األسلوب ،وسالمة اللغة.

 تصاغ في نموذج اإلجابة المحاور الثالثة ،ومعايير تقييم درجة التلخيص.ـ معايير تقييم درجة التلخيص:
الدرجة
عناصر التقييم

العاشر

الحادي عشر
والثاني عشر

استيفاء الفكر

½1

3

التزام القدر المطلوب

1

1

التخلص من أسلوب الكاتب

½

1

المجموع

3

5

ملحوظة:

يحسم عن كل خطأ ( نحوا ً أو هجا ًء أو ترقيما ً ) ربع درجة بما بال يزيد عن نصف درجة في العاشر،
ودرجة واحدة في الحادي عشر والثاني عشر ،ودون احتساب الخطأ المكرر في المهارة الواحدة.
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في التعبير:
 يطرح موضوعان في الفن التعبيري المقرر؛ ليكتب المتعلم في واحد منهما فقط. صيغة السؤال:اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين مراعيا ً األسس الفنية للفن المختار ،واستيفاء الفكر
وتسلسلها ،وسالمة اللغة ،وجودة األسلوب ،وعالمات الترقيم ،وذلك في حدود:
(  216كلمة ) ثمانية عشر سطراً.

( العاشر )

(  240كلمة ) عشرين سطراً.

( الحادي عشر )

(  300كلمة ) خمسة وعشرين سطراً ( .الثاني عشر )

 تصاغ في نموذج اإلجابة المحاور الثالثة ،ومعايير تقييم درجة التعبير.ـ معايير تقييم درجة التعبير:

عناصر التقييم

ج

األسس الفنية للفن المختار

الدرجة
الحادي عشر
العاشر
والثاني عشر
2
2

استيفاء الفكر ووضوحها وترابطها

6

6

فصاحة التعبير وجودة األسلوب

2

4

المجموع

10

12

ملحوظة:

يحسم عن كل خطأ ( نحوا ً أو هجا ًء أو ترقيما ً ) نصف درجة بما ال يزيد عن درجتين فقط ،ودون
احتساب الخطأ المكرر في المهارة الواحدة.
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* اختبار ( الشلل الدماغي ).
توزيع الدرجات وعدد الجزئيات في اختباري نهاية الفترتين األولى والثانية على النحو اآلتي:

أوال ً  -الصف العاشر:
الفهم

الثروة اللغوية

التذوق الفني

السالمة
اللغوية

المجموع

عدد الجزئيات

12

4

5

9

30

عدد الدرجات

24

8

10

18

60

ثانيا ً  -الصفان الحادي عشر والثاني عشر:
الفهم

الثروة اللغوية

التذوق الفني

السالمة
اللغوية

المجموع

عدد الجزئيات

18

5

5

12

40

عدد الدرجات

36

10

10

24

80

ـ تصاغ األسئلة جميعها من فئة األسئلة الموضوعية ،ويراعى تنوعها بين:
( االختيار من متعدد " من ثالث جزئيات " ـ الصواب والخطأ ـ التوصيل )
ـ يتكون االختبار من أربعة أقسام هي:
ّأوالً :الفهم واالستيعاب.
ثانيا ً :الثروة اللغويّة.
ي.
ثالثا ً:
ّ
التذوق الفنّ ّ
رابعا ً :السالمة اللغويّة.
ويلتزم في قياس مهارات األقسام جميعها باألهداف في توصيف المنهج.

تم
بحمد هللا
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