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  محتوى

  الفني والمھنيمقررات اللغة العربیّة للتعلیم 

  م ٢٠٢٠-٢٠١٩من العام الدراسّي  األولالفصل 

  )٥٠٣ـ عرب  ٥٠١عرب ـ  ٨٠٥ـ عرب  ٨٠٣ـ عرب  ٨٠١عرب ( 
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 مملكة البحرین 
  وزارة التربیة والتعلیم

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩  األول الدراسيّ   لللفص) ٨٠١عرب  ( المھنيالفني وـ التعلیم  اللغة العربیّة مقررمحتوى 

  

  اللغویة الظواھر  عنوان الدرس

  .ـ أسلوب التعجب القیاسي  .لذة اإلبداع
  .اآللةـ اسم 

  .ـ التوكید اللفظي

  ).ركناھا ( ـ الجملة  االسمیة   .جزیرة اللؤلؤ
  ).أي ـ یا ـ أیا ـ ھیا ـ الھمزة : ( ـ أدوات النداء

  اختبار المنتصف

  ).اللواتي ـ الالتي : ( ـ االسم الموصول  .جامعة الجامعات
  .ـ دخول حرف الجر على اسم االستفھام

  .ـ توظیف أسلوب المدح والذم  .لن أنسى ھؤالء الذین علموني
  .ـ الھمزة المتطرفة

  .ـ تحویل األفعال من الماضي إلى المضارع  )من كتاب وطن باتساع المدى . ( التسامح

  
  

  

  كتابة موضوع: اإلنتاج الكتابيـ 
  .یتم تدریب الطالب على نماذج االمتحانات الوطنیة ـ 
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  مملكة البحرین 
  وزارة التربیة والتعلیم

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩  األولالدراسّي   لللفص) ٨٠٣عرب ( المهني و الفني محتوى مقرر اللغة العربیّة ـ التعلیم

  

  األنشطة اللغویة  النص

  .ـ توظیف تراكیب تتضمن اسم اآللة والفعل الذي اشتقت منه  .عبادةالعمل 

  .االستفهامیة) ما(ـ دخول حروف الجر على   .الیوبیل الماسي

  .ـ عناصر العمل القصصي

  اختبار المنتصف

  .ـ أسلوب االستثناء بـ سوى  .السلم والحرب

  .ـ أسالیب التعجب

  .فواعل المختص بالمؤنثـ الجمع على وزن   .في وداع السیدة الخضراء

  .كم الخبریة وكم االستفهامیة  ).من كتاب وطن باتساع المدى( التضامن 

  

  

  

  

  .اإلخوانیةكتابة الرسالة : اإلنتاج الكتابيـ 
  

  .على نماذج االمتحانات الوطنیة  الطلبةیتم تدریب ـ 
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 مملكة البحرین 
  وزارة التربیة والتعلیم

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩  األولللفصل  الدراسّي ) ٨٠٥عرب ( محتوى مقرر اللغة العربیّة ـ التعلیم الفني والمهني 

  

  األنشطة اللغویة  النص

  .األمر، النهي، االستفهام، النداء: ـ األسالیب البالغیة  .)األوطان في وحدتهاقوة ( قصیدة 

  .ـ الكشف في المعجم

  .ـ تطبیقات نحویة على المنصوبات  ).أیها العمال ( قصیدة 

  . ـ تطبیقات على الفعل المضارع  .ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد

  .المقابلة، الجناسالطباق، : ـ المحسنات البدیعیة  .في طریق الحیاة

  .ـ تطبیق صرفي على اسم اآللة  )من كتاب وطن باتساع المدى. ( دور المدرسة في حمایة البیئة

  

  

  

  

  التلخیص: ـ اإلنتاج الكتابي
  ).وطن باتساع المدى(كتاب من األخیر  الدرسیتم حذف  جود تدریب عمليوفي حال ـ 
  .على نماذج االمتحانات الوطنیة الطلبةیتم تدریب ـ 
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 مملكة البحرین 
  وزارة التربیة والتعلیم

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩  األول الدراسيّ   لللفص) ٥٠١عرب  ( ـ التعلیم المھني اللغة العربّیة مقررمحتوى 

  

  األنشطة اللغویة  النص

  . تعرف النكرة والمعرفةـ   اقرأ

  . تحویل الجملة من المفرد إلى المثنى والجمعـ 

  .تحویل األفعال من الماضي إلى المضارع واألمر  ماھي السعادة

  .إسناد الفعل إلى الضمائرـ   االعتماد على النفس

  .تعرف الحروفـ 

  .الجموع تعرف بعض  إلى ولدي

  .ضبط الفعل المضارع في أحواله الثالثةـ   الطین

  .أسلوب النداء ـ واالستفهام ـ 
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 مملكة البحرین 
  وزارة التربیة والتعلیم

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩  األول الدراسيّ   لللفص) ٥٠٣عرب  ( ـ التعلیم المھني اللغة العربّیة مقررمحتوى 

  

  األنشطة اللغویة  النص

  .الالم الشمسیة والالم القمریة  الطاقة النوویة في خدمة السالم

  .المبتدأ والخبرـ   حمایة البیئة

  .تحویل الجملة من المفرد إلى المثنى والجمعـ 

  .تحویل الجملة من اسمیة إلى فعلیة، ومن فعلیة إلى اسمیة  التعلم والتنمیة
  

  في نظام العمل
  . التاء المربوطة والتاء المفتوحةـ 

  .ما یلفظ وال یكتبـ 

  .إعراب عناصر الجملة  التعلیم المهني
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