
 مادة اللغة العربیة وآدابھا
 

 وزارة التّربیة والتّعلیم العالي

 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء

 مناھج ف العمل بھا مؤقّتًا من تفاصیل المحاور والمضامین المقترح وق

 ویّةوالمرحلة الثّانالّسنوات األولى والثّانیة والثّالثة من الحلقة الثّالثة 

 10227/97والّصادرة تطبیقًا للمرسوم 

 وآدابھا ماّدة اللّغة العربیّة

 الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
حسب ما ورد في مناھج التّعلیم العاّم 

 10227وأھدافھا. الّصادرةبالمرسوم رقم 
 . 1997أیّار  8تاریخ 

إّن تدریس اللّغة العربیّة یتّم على أساس 
محاور وبإمكان المعلّم اختیار ما یتالءم مع 
قدرات التّالمذة ورغباتھم من دون التّقیّد 
الحرفّي بنص المنھج. على أن یتّم توزیع 

لّدروس والمحاور المطلوبة في خالل الّسنة ا
و  23الّدراسیّة على أسابیع تتراوح ما بین 

 أسبوًعا دراسیًّا.  25

 قواعد اللّغة العربیّة: الّسابعة األساسیّة
 الالّزم والمتعّدي: -1
 حذف التّحویل من الالّزم إلى المتعّدي وبالعكس. -
 حذف التعّدي إلى ثالثة مفاعیل. -
 إّن وأخواتھا: -2
 حذف فتح ھمزة إّن. -
 الفاعل: -3

 حذف الفاعل المصدر المؤّول.
 المفعول بھ: -4
 حذف المفعول بھ المصدر المؤّول. -
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 الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
 قواعد اللّغة العربیّة: األساسیّة الثّامنة 

 بھ:المفعول  -1
 التّعدیة إلى أكثر من مفعول بھ: التّعدیة إلى ثالثة مفاعیل. -

 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و
 المبتدأ والخبر: -2

 تقدیم المبتدأ على الخبر وجوبًا. -
 المحاكاة).(االكتفاء بالمالحظة و
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 الّصفحة وقف العمل بھ مؤقّتًاالقسم المقترح  الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
 التّعّجب: -1 التّاسعة األساسیّة 

 .الّصیغ التّعّجبیّة غیر القیاسیّة -
 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و

 االستفھام: -2
 أحرف الجواب وشروط استعمالھا. -

 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و
 أفعال المدح والّذّم: -3

 حذف أنواع الفاعل. -
 النّفّي: -4

 أخوات لیس. - أ
 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و

 حذف خبر ال النّافیة. - ب
 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و
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 الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
 التّمییز: -5 التّاسعة األساسیّة 

 والبدل.التّمییز المجرور بالحرف والمجرور باإلضافة  - أ
 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و

 تمییز النّسبة غیر المنقول. - ب
 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و 

 المفعول المطلق: -6
 مواضیع حذف عامل المفعول المطلق. -

 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و
 الحال: -7

الحال الجامدة المؤّولة بالمشتق، والحال الجامدة غیر المؤّولة  -
 والحال المعرفة المؤّولة بالنّكرة.بالمشتق، 

 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و 
 ارتباط الحال بصاحبھا (بالّضمیر أو بالواو) -

 المحاكاة)بالمالحظة و(االكتفاء 
 النّداء: -8
 إضافة المنادى إلى یاء المتكلّم. -

 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و
 االستثناء: -9
 السیّما". –بید  –حاشى  –عدا  –"خال  -

 المحاكاة)(االكتفاء بالمالحظة و
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 عدد الحصص المخفّضة الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
 أّوالً في األدب: الثّانویّة األولى 

 دمج محورین: -1
من األدب العبّاسّي، محور "األدب بین التّقلید والتّجدید" (وفیھ نّصان  - أ

 ونّص تواصلّي)
محور " األدب وتناقضات المجتمع"، ( وفیھ نّصان من األدب  - ب

 العبّاسّي).
یُدمج المحوران مًعا، ویُكتفى بثالثة نصوص من األدب العبّاسّي، وبنّص 

عشرة حّصة بدالً من اثنتین  ستّ تواصلّي واحد؛ وتُخّصص لدراستھا 
 وعشرین حّصة.

، الّرفض والقبول". فیھ نّصان من والحضارة الغربیّةمحور العرب  -2
 عصر النّھضة ونّص تواصلّي:

حذف نّص أدبّي واحد، واالكتفاء بنّص أدبّي ونّص تواصلّي في 
 ستّ مفھوم النّھضة والمؤثّرات. وتُخّصص لدراسة ھذا المحور 

 حصص بدالً من اثنتّي عشرة حّصة.
 دمج محورین: -3
 (وفیھ نّصان من عصر النّھضة) محور "التّحریر والتّحّرر" - أ

 محور "حّب الوطن" (وفیھ نّصان من عصرّي النّھضة والحدیث) - ب
یُدمج المحوران مًعا، ویُكتفى بنّصین من عصرّي النّھضة والحدیث؛ 

 حصص بدالً من عشرین حّصة. ثمانيوتُخّصص لدراستھما 
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 "اإلصالح االجتماعّي":محور  -4  
 ثالثاالكتفاء بنّص نقدّي واحد من عصر النّھضة، تُخّصص لدراستھ 

 حصص بدالً من عشر حصص.

48  
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 عدد الحصص المخفّضة الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
بالنّسبة إلى سائر المحاور الّتي لم تتعّرض للحذف أو للّدمج یُكتفى مالحظة:  الثّانویّة األولى 

" الجریدة الّرسمیّة، العدد بالعمل على عدد النّصوص المنصوص علیھ في 
 4من الجریدة الّرسمیّة، بتاریخ  42، وملحق العدد 4/6/1997بتاریخ ، 26

 .1997/م/29، والتّعمیم 1997أیلول 
 

 والَعروض: ثانیًا: القواعد والبالغة

  

تُدّرس وظیفیًّا من خالل النّصوص، وتبقى دروس الّعروض كما جاءت في 
 المنھج.

49-51-52  
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 عدد الحصص المخفّضة الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
   

 في األدب والنّقد األدبيّ  أّوالً:
النّقد األدبّي: مسألة اللّفظ والمعنى"؛ ( وفیھ نّصان  محور "في -1

 تواصلیّان من العصر الحدیث)
حصص بدالً من عشر  ثالثیُكتفى بنّص تواصلّي واحد یُدّرس في 

 حصص.
الفن القصصّي (من الحكایة إلى الّروایة محور "الفنون األدبیّة":  -2

 الفنّیّة)
 ثالثوعشرون حّصة بدالً من ثالثین حّصة:  ثالثلھ تُخّصص 

لنجیب محفوظ (قّصة واحدة)  حصص وعشرحصص للمدخل، 
 ومثلھا لتوفیق یوسف عّواد (قّصة واحدة).

 

 
 
26 

 
 
الثّانیة الثّانویّة  

 فرع اإلنسانیّات

 7 

28 

7 

 : قواعد اللّغة والبالغة والَعروضثانیًا  
 وتبقى البالغة ودروس الَعروض كما جاءت في المنھج.تُدّرس وظیفیًّا 

29 – 30  

  30 : الثّقافة األدبیّة العالمیّة:ثالثًا  

 10  تُحذف روایة "آالم فارتر" لـ "غوتّھ".
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 مادة اللغة العربیة وآدابھا
 

 المخفّضةعدد الحصص  الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
الثّانیة الثّانویّة  

 فرع العلوم
   ال حذف؛ على أن تُدّرس القواعد وظیفیًّا من خالل نصوص األدب والتّعریب.
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 مادة اللغة العربیة وآدابھا
 

 عدد الحصص المخفّضة الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
الثّالثة الثّانویّة  

 اإلنسانیّاتفرع 
 األدب: أّوالً:

حصص بدالً من أربع  ثماني"األدب التّأّملّي": تُخّصص لدراستھ  -1
عشرة حّصة مع مرور سریع على أشكال التّعبیر التّأّملّي من الخاطرة 

 إلى الحكمة فالفكرة الفلسفیّة، ویُرّكز على التّعریفات.

 
 
30 
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حصص بدالً من عشرین حّصة:  ثمانيتُخّصص لھ "محور المقالة":  -2  
األدبّي ولنشأتھا ولدور الّصحافة  –للمقالة في إطارھا الثّقافّي  حّصتان

حصص لتعریفھا ولموضوعاتھا  وخمسفي تطّورھا (غیر معّمقة)؛ 
لمقّوماتھا. على اعتبار أّن  واحدة وألنواعھا (عبر النّصوص)؛ وحّصة

التّعلیم األساسّي ویكتمل في تدریس المقالة یبدأ منذ الحلقة الثّالثة من 
 الّسنة الثّانویّة الثّالثة.

31 13 

 القواعد والبالغة: ثانیًا:  
 لم تُرصد لھا حصص مستقلّة، إذ تُدّرس وظیفیًّا من خالل النّصوص. -

32  

 علم الَعروض:ثالثًا:   
ال تُخّصص لدراستھ حصص مستقلّة بل یُدّرس وظیفیًّا، على اعتبار  -

 العروض یتكامل خالل الّسنوات الثّانویّة الثّالث. أّن محتوى منھج
بالنّسبة إلى سائر المحاور، یُكتفى بالعمل على عدد النّصوص :مالحظة

، 4/6/1997"، بتاریخ 26المنصوص علیھا في "الجریدة الّرسمیّة، العدد 
 .98/م/31، والتّعمیم رقم 1998آب  18بتاریخ  -37-والعدد 
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 عدد الحصص المخفّضة الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة العربیّة وآدابھاماّدة اللّغة 
الثّالثة الثّانویّة  

فرع االجتماع 
 واالقتصاد

 األدب:
محور "األدب وقضایا المجتمع المعاصر"، (وفیھ نّصان أدبیّان ونّص  -1

 تواصلّي):
عشرة حّصة بدالً من عشرین حّصة، مع  اثنتاتُخّصص لدراستھ 

 االكتفاء بالتّركیز على مسألتّي الفقر والغنى والعیوب االجتماعیّة.
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 : فن المقالة وأنواعھا":محور "الفنون األدبیّة -2  
 حّصتانحصص بدالً من خمس عشرة حّصة:  ثمانيتُخّصص لھ 

األدبّي ولنشأتھا ولدور الّصحافة في  –للمقالة في إطارھا الثّقافّي 
حصص لتعریفھا وموضوعاتھا  وخمستطّورھا (غیر معّمقة)؛ 

لمقّوماتھا على اعتبار أّن  واحدة وأنواعھا (عبر النّصوص)؛ وحّصة
المقالة تُدّرس منذ الحلقة الثّالثة لتكتمل دراستھا في الّسنة الثّالثة 

 ة.الثّانویّ 

36  
7 

 –التّقریر  –: البحث محور "من أسالیب التّعبیر النّثرّي وتقنیّاتھ -3  
 –تعریفات غیر معّمقة  –الّرسالة"، (وفیھ ثالثة نصوص تواصلیّة 

وتُخّصص لدراستھ  –سریعة غیر معّمقة  –ومقّومات وتطبیقات عملیّة 
 خمس عشرة حّصة.

بالعمل على عدد النّصوص بالنّسبة إلى سائر المحاور یُكتفى مالحظة: 
، وملحق 4/6/1997، بتاریخ 26المنصوص علیھ في "الجریدة الّرسمیّة، العدد 

 .99/م/15عمیم رقم ، والتّ 1999حزیران  17بتاریخ  – 38-العدد 
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 الحصص المخفّضةعدد  الّصفحة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقّتًا الّسنة المنھجیّة ماّدة اللّغة العربیّة وآدابھا
الثّالثة الثّانویّة  

فرعا العلوم 
العاّمة وعلوم 

 الحیاة

 األدب:
 –التّقریر  –محور "من أسالیب التّعبیر النّثرّي وتقنیّاتھ: البحث  -

 الّرسالة":
تُخّصص لھ اثنتا عشرة حّصة بدالً من عشرین حّصة (وفیھ ثالثة 

 عملیّة سریعة).نصوص تواصلیّة: تعریفات ومقّومات وتطبیقات 
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