
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  محتوى

  الفني والمھنيمقررات اللغة العربیّة للتعلیم 

  م ٢٠٢٠-٢٠١٩من العام الدراسّي  الثانيالفصل 

  ) ٥٠٤ـ عرب  ٥٠٢ـ عرب  ٨٠٦ـ عرب  ٨٠٤ـ عرب  ٨٠٢عرب ( 

  

 



 مملكة البحرین 
  وزارة التربیة والتعلیم

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ الثاني  الدراسيّ   لللفص) ٨٠٢عرب  ( المھنيالفني وـ التعلیم  اللغة العربیّة مقررمحتوى 

  

  اللغویة الظواھر  عنوان الدرس

  العلم یصنع المستحیل
  )لو ( الجملة الشرطیة بـ 

  أغنیة حب للبحرین
  جمع المؤنث السالم

  المواطنة
  رسم الھمزة المتوسطة 

  داء الوظیفة
  .أغراض االستفھام البالغیة بعض

  انصرفت عن ـ انصرفت إلى: التركیب
  اختبار المنتصف

  شعب تربى على القراءة
  النداء بالھمزة 

  تحویل الجملة من فعلیة إلى اسمیة، والعكس
  بعض التراكیب، والعالقات بین الجمل

  أتشان

  

  الھمزة المتطرفة على السطر
  

  

  

.االمتحانات الوطنیة یتم تدریب الطالب على نماذج   

كتابة موضوع: اإلنتاج الكتابي  



 مملكة البحرین 
  وزارة التربیة والتعلیم

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩الدراسّي الثاني    لللفص) ٨٠٤عرب ( المهني و الفني محتوى مقرر اللغة العربیّة ـ التعلیم

  

  األنشطة اللغویة  النص

  

  شرف العمل

  

  أسالیب التوكید المختلفة بالنفي

  أداة االستثناء

  ما للكواكب؟
  

  )لو ( أسلوب الشرط بـ 

  اختبار المنتصف

  )بال الناھیة ( جزم الفعل المضارع   على أبواب الرحلة األولى
  

  الكنوز الضائعة
  طرائق التوكید 

  .بعض مواضع ھمزة القطع وھمزة الوصل

  الكشف في المعجم  إلیهالحوار ما أحوجنا 

  االستفهام  أسلوب

  النداء أسلوب

  التشبیه
  

.على نماذج االمتحانات الوطنیة  الطلبةیتم تدریب     

كتابة الرسالة الرسمیة: اإلنتاج الكتابي  



  
 مملكة البحرین 

  وزارة التربیة والتعلیم
   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 

  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩للفصل  الدراسّي الثاني  ) ٨٠٦عرب ( العربیّة ـ التعلیم الفني والمهني محتوى مقرر اللغة 

  

  األنشطة اللغویة  النص

  
  رحلة إلى البحرین

  
  تطبیق على أسلوب التفضیل

  

  منظر الریاض
  

  .النداء
  .التمني

  

  یموت الهوى مني
  

  بناء الفعل للمجهول 
  .أسلوب االستفهام

  .أسلوب التعجب
  الفردوس المفقود 

  

  .الحال المفردة
  

  التعصب واالنفتاح
  

  تطبیق على بعض المنصوبات
  

  

  

.على نماذج االمتحانات الوطنیة الطلبةیتم تدریب   
 في حال خروج شعبة للتدریب ألكثر من أسبوعین یحذف درس ( التعصب واالنفتاح ) فقط

 

كتابة التقریر: اإلنتاج الكتابي  
 



  

 مملكة البحرین 
  وزارة التربیة والتعلیم

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ الثاني  الدراسيّ   لللفص) ٥٠٢عرب  ( ـ التعلیم المھني اللغة العربّیة مقررمحتوى 

  

  األنشطة اللغویة  النص

  .إعراب المضارع  بالدك یا ولدي

  .ـ تعرف االسم والفعل والحرفتعرف بعض الجموع   السید المطاع

  .ترادف والتضادالالجمع والمفرد ـ   ما أشبه العمل بالصالة

  .االستفهام ـ النداء ـ رسم الهمزة ـ فك اإلدغام في الفعل الماضي  الحدیث النبوي الشریف

  .غرض النداء ـ غرض االستفهام ـ األلف الفارقة  إلى الشباب

  

  



 مملكة البحرین 
  التربیة والتعلیم وزارة

   وحدة مناھج اللغة العربیة للتعلیم الثانويّ 
  

  

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ الثاني  الدراسيّ   لللفص) ٥٠٤عرب  ( ـ التعلیم المھني اللغة العربّیة مقررمحتوى 

  

  األنشطة اللغویة  النص

  
  أوقات الفراغ

  

  ) إذا(استخدام 
  .االستفهام  بما بعد حرف الجر

  .والفعلیةركنا الجملة االسمیة 
  .ظواھر إمالئیة

  الخفافیش والرادار
  

  .الفاعل ـ  تحویل الجملة االسمیة إلى فعلیة، والفعلیة إلى اسمیة
  

  من وصایا اآلباء لألبناء
  

  .ـ الم األمر) ١(أسلوبا األمر والنهي ـ رسم الهمزة 
  

  التواضع
  ).٢(المفرد والجمع ـ استخدام الم األمر ـ رسم الهمزة 

  .استخدام األمر والنهي  شباك التصاریح آھات أمام
  .إسناد المضعف في المضارع والماضي
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