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 الدروس املقررة في مادة اللغة العربية ملرحلة التعليم الثانوي 

 ( املسار الهندس ي –املسار اإلداري والتكنولوجي  )

 م2222-2222 للفصل األول من العام الدراس ي   

 



 

 م2222/2222الفصل الدراس ي األول –وزارة التربية والتعليم  

ة للفصل األول من العام الدراس ي    م2222/2222املحتوى العلمي املطلوب في مقررات مادة اللغة العربي 
 ة \املا

 التعليم الفني املسار:                                                                                                                                                                   (188)عرب  -اللغة العربية املادة /اسم املقرر ورمزه: 

ل الثانوي  ف:الص    كتاب التدريبات( –)كتاب الطالب  مالمح من صور الذات 828التعليم الفني واملنهي + عرب  –للغة العربية للمرحلة الثانوية ا 822عرب  اسم الكتاب:   األو 

 الفصل

 )الوحدة(

 الصفحة عنوان الدرس ورقمه

 إلى ( –)من 

 اإلنتاج الكتابي

 

 

 

 

 

-- 

 لذة اإلبداع  -8

 .التوكيد اللفظي –اآللة اسم  –أسلوب التعجب القياس ي الظواهر اللغوية:  

81 - 81 

اللغة العربية للمرحلة  - 822عرب 

 املسار  الفني واملنهي –الثانوية 

 

 ) نثر(لطه حسين "يرون ما ال يرى الذاتية: " السيرة -2

 

 )كتاب الطالب( 32 – 14

 )مالمح من صور الذات(828عرب 

 اإلنتاج الكتابي ) السرد ( -

 

 جزيرة اللؤلؤ -2

 الهمزة( -هيا -أيا -يا –أدوات النداء)أي  -الجملة االسمية  الظواهر اللغوية:

22 - 22 

العربية للمرحلة  اللغة - 822عرب 

 املسار  الفني واملنهي –الثانوية 

 

 .صورة الذات في الشعر الجاهلي:)شعر(فخر واعتزاز لطرفة بن العبد -1

 .الفعل املبني للمعلوم وللمجهول الظواهر اللغوية:  -3

 )كتاب الطالب(23 – 48

 )مالمح من صور الذات(828عرب 

 ) كتاب التدريبات(821 – 821

 اإلنتاج الكتابي ) الوصف ( -

 

 جامعة الجامعات -4

 دخول حرف الجر على اسم االستفهام. -االسم املوصول  الظواهر اللغوية: 

21 - 12 

اللغة العربية للمرحلة  - 822عرب 

 املسار  الفني واملنهي –الثانوية 

 



 

 م2222/2222الفصل الدراس ي األول –وزارة التربية والتعليم  

ة للفصل األول من العام الدراس ي    م2222/2222املحتوى العلمي املطلوب في مقررات مادة اللغة العربي 
 ة \املا

 التعليم الفني املسار:                                                                                                                                                                               (182)عرب   -اللغة العربية املادة /اسم املقرر ورمزه: 

 الثانوي  ثانيال :الصف      كتاب التدريبات( –)كتاب الطالب في النص الحجاجي  228التعليم الفني واملنهي + عرب  –للغة العربية للمرحلة الثانوية ا 222عرب اسم الكتاب: 

 الفصل

 )الوحدة(

 الصفحة عنوان الدرس ورقمه

 إلى ( –)من 

 اإلنتاج الكتابي

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 العمل عبادة. -8

 توظيف تراكيب تتضمن اسم اآللة والفعل الذي اشتقت منه.الظواهر اللغوية: 

اللغة  - 222عرب / 83 – 82

 –العربية للمرحلة الثانوية 

 املسار  الفني واملنهي

- 

 

 )كتاب الطالب(  32 – 32 الثعلب والديك ألحمد شوقي.  - 2

 )في النص الحجاجي( 228عرب 

 اإلنتاج الكتابي  -

 ) إنتاج نص ذي بنية حجاجية(

 اليوبيل املاس ي. -2

 ..دخول حروف الجر على)ما( االستفهاميةالظواهر اللغوية:  -

اللغة  - 222عرب / 22 – 84

 –العربية للمرحلة الثانوية 

 املسار  الفني واملنهي

- 

 .في النص الحضاري: حرية الصحافة -1

 

 )كتاب الطالب ( 821 – 881

 )في النص الحجاجي( 228عرب 

 اإلنتاج الكتابي  -

 كتابة الرسالة

 السلم والحرب. -3

 مع على وزن فواعل املختص باملؤنث.الجالظواهر اللغوية:  -

 االستثناء بسوى.الظواهر اللغوية:  -

 أساليب التعجب. الظواهر اللغوية:  -

21-22  

اللغة العربية  - 222عرب 

املسار   –للمرحلة الثانوية 

 الفني واملنهي

- 



 

 م2222/2222الفصل الدراس ي األول –وزارة التربية والتعليم  

 

ة للفصل األول من العام الدراس ي     م2222/2222املحتوى العلمي املطلوب في مقررات مادة اللغة العربي 
 ة \املا

 التعليم الفني املسار:                                                                                                                                                                        (183)عرب  –اللغة العربية املادة /اسم املقرر ورمزه: 

 الثانوي  الثالث :الصف        كتاب التدريبات( –)كتاب الطالب األدب البحريني  228التعليم الفني واملنهي + عرب  –غة العربية للمرحلة الثانوية الل222عرب اسم الكتاب: 

 الفصل

 )الوحدة(

 الصفحة عنوان الدرس ورقمه

 إلى ( –)من 

 اإلنتاج الكتابي

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 قصيدة ) قوة األوطان في وحدتها( -8

 الكشف في املعجم.الظواهر اللغوية: 

 النداء. –االستفهام  –النهي  –األمر األساليب البالغية:  -2

اللغة العربية -222عرب/  24 – 28

 املسار  الفني واملنهي –للمرحلة الثانوية 

 

 الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.تيار الرومنسية : ) أغنيات عشق للبحرين(   -2

 

 )كتاب الطالب( 11 – 28

 (األدب البحريني) 228عرب

 اإلنتاج الكتابي  -

 ) كتابة املقالة(

 ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد. -1

 تطبيقات على الفعل املضارع.الظواهر اللغوية: 

اللغة العربية -222عرب/ 31 – 11

 املسار  الفني واملنهي –للمرحلة الثانوية 

 

3- .  في طريق الحياة لعبدالقادر املازني 

 الجناس. –املقابلة  –الظواهر البالغية: الطباق  -4

اللغة العربية -222عرب/ 31  - 32

 املسار  الفني واملنهي –للمرحلة الثانوية 

 

ن -2
 
ان( أحمد املؤذ

 
ك )كتاب الطالب( 823-823/ 828-11 .املكان في القصة البحرينية القصيرة: )الدُّ

 (األدب البحريني) 228عرب

 اإلنتاج الكتابي -

 (لقصة القصيرة) كتابة ا 

 

 



 

 م2222/2222الفصل الدراس ي األول –وزارة التربية والتعليم  

ر  ول حات مالحظ  : للتعليم الفني تنفيذ املنهج  املطو 

 مصادر التعلم للمعلم والطالب:  .8

 .املسار الفني واملنهي  –اللغة العربية للمرحلة الثانوية  تبك -أ

 الدروس اإللكترونية ) املحتوى الرقمي(. -ب

 .(101عرب  – 101عرب  – 101في املحتوى الرقمي ملقرر )عرب كتاب التدريبات( –)كتاب الطالب  الكتاب الدراس ي -ت

 يستعين املعلم بوثيقة الكفايات)مخرجات التعلم للمرحلة الثانوية( لتحقيق الكفايات التعليمية لكل مساق دراس ي. .1

 : اآلتيةيستعين املعلم بنصوص خارجية لتحقيق كفايات االستماع  .1

  ف
 
ة ومهاراتهيوظ عة ُمكتسباته اللغوي  ة متنو  ي خطابات شفوي 

 
ة في تلق واصلي 

 
 وفهمها وتحليلها. الت

o .يفهم مضمون خطابات مسموعة متنّوعة األغراض واملقاصد 

o  سليم.على نحــو  إليهاستوفي االستجابة يو  ّي هة إليه في التكليف الشفو يفهم التعليمات املوّج 

o  
ّ
 ذ منها قرائن لفهم األغراض واملعاني الّصريحة للخطاب.ة ويتخة وغير اللغويّ يّ اللغو  ّي نات املشهد الشفو ك مكوّ يفك

o  ّاملسموع ملفاد الكالم ل إلى بناء املقتض ى الضمنيّ يتوص. 

o من خالل ما ُيصاحبه من دالالت إيحائّية. يستخلص مقاصد الكالم 

o معالجتها.يسترجع بعض املعطيات املهّمة في املشهد الشفوّي ويعيد ـ 

 يدرب املعلم طلبته على امتالك كفايات اللغة العربية لالمتحانات الوطنية ) ملحق وثيقة الكفايات (. .4
 

 


