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 قواعد اللّغة العربيّة

 محاور المنهج

المحور/ الّدرس الّذي ُعلّق العمل به 

 مؤقّتًا
 التّعليل

االقتراح )توزيع الحصص على ما تبقّى من 

 محاور/وحدات/دروس(

 أقسام الكالم:      -1

 ،  الفكرة، الجملة.الن ص 

الجملة الفعلي ة، والجملة  -2

 االسمي ة.

 الفعل الماضي. -3

 الفعل المضارع. -4

 فعل األمر. -5

 نصب المضارع. -6

 جزم المضارع. -7

 )حّصتان( أقسام الكالم: -1  

، الفكرة، الجملة.  الن ص 

 )حّصتان( جملة الفعلي ة، والجملة االسمي ةال -2

 حصص( 3) الفعل الماضي -3

 حصص( 3)الفعل المضارع -4

 حصص( 3)األمرفعل  -5

 حصص( 3)نصب المضارع -6

 حصص( 3)جزم المضارع -7
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 قواعد اللّغة العربيّة

 محاور المنهج

المحور/ الّدرس الّذي ُعلّق العمل به 

 مؤقّتًا
 التّعليل

االقتراح )توزيع الحصص على ما تبقّى من 

 محاور/وحدات/دروس(

1- . حيح والفعل المعتل   الفعل الص 
د والفعل  -2  المزيد.الفعل المجر 
 الفعل الال زم والفعل المتعد ي. -3
 
 
 
 
 
 
 الفاعل. -4

 
 المفعول به. -5
 الفعل المعلوم والفعل المجهول. -6
 تصريف األفعال. -7
 االسم الممدود واالسم المقصور -8

 واالسم المنقوص.
 المفرد والمثن ى والجمع. -9

رف. -11  الممنوع من الص 
 المبتدأ والخبر. -11

 )االكتفاء بالمالحظة والمحاكاة(
 وأخواتها."كان"  -12
 "كاد" وأخواتها. -13
14-  
" وأخواتها. -15  "إن 
ملحق: جداول تصريف بعض  -16

 األفعال.
 

 
 

 الفعل الالّزم والفعل المتعّدي:
حذف الت حويل من الال زم إلى  -

 المتعد ي وبالعكس.
حذف المتعد ي إلى ثالثة  -

)االكتفاء بالمالحظة  مفاعيل
 والمحاكاة(

 
 الفاعل:

ل. -  حذف الفاعل المصدر المؤو 
 المفعول به:

حذف المفعول به المصدر  -
ل.  المؤو 

 
 
 
 
 
 
 

 
 إّن وأخواتها:
."  حذف فتح همزة "إن 

ادرة بموجب المرسوم  والكتب  11227إن  المناهج الص 

المؤل فة على أساسها، جاءت مثقلة بالمضامين وتستوجب عدًدا 

من أسابيع الت دريس يفوق ما يطب ق فعلي ًا في المدارس منذ 

سنوات، فاقتضى تخفيفها/ترشيقها. مع الت ذكير بأن  هذا الت خفيف 

ل الحد  األدنى اإللزامي  يحتفظ باألهداف والت عل مات ال تي تش ك 

 المطلوب تزويد المتعل مين كاف ة به. 

إن  الت قليص/الت رشيق طاول بعض دروس القواعد والحصص 

صة لها.  المخص 

ُحدِّدت الد روس/األهداف الت عل مي ة/الت عل مات ال تي تم  تعليق العمل 

 بها على أساس المعايير اآلتية:

نة نفسها أو بعض الت عل مات ال تي تت سم با - لت كرار في الس 

في سنوات الحقة حت ى ولو سل منا جدالً بضرورة أن 

 يكون الت رابط والت نامي لولبي ًا.

بعض الت عل مات ال تي ال يُصار إلى تقويم مخرجاتها في  -

سمي ة بصيغتها الحالي ة لصفوف  االمتحانات الر 

هادات.  الش 

ل مي ة أبعد الدروس أو جزئي اتها ال تي تحمل أهدافًا تع -

 طموًحا من إمكاني ات متوس ط المتعل مين.

خدمة الفهم والت عبير وليس مقاربة تعل م القواعد بهدف  -

 بهدف الت فك ر في المسائل الل غوي ة.

تبسيط قواعد الل غة وعدم تحويل كتاب القواعد إلى مرجع لغوي  

صين بل أن يكون هذا الكتاب للمتعل مين مع ما يستدعي  للمتخص 

روري  دونما حاجة إلى  ذلك من اختيار األسهل، واألوضح، والض 

 الت فاصيل ال تي تُحفظ في بطون الكتب.

حيح والفعل المعتل   -1  )حّصتان( الفعل الص 
د والفعل المزيد -2  )حّصتان( الفعل المجر 
ة واحدة(ا -3  لفعل الال زم والفعل المتعد ي )حص 
 )حّصة واحدة( الفاعل -4
 )حّصة واحدة( المفعول به -5
 حصص( 3) الفعل المعلوم والفعل المجهول -6
 )حّصتان( تصريف األفعال -7
واالسم  االسم الممدود واالسم المقصور -8

 حصص( 3)المنقوص 
 حصص( 3) والمثن ى والجمعالمفرد  -9

رف -11  حصص( 3) الممنوع من الص 
 )حّصتان( المبتدأ والخبر -11
 حصص( 3) "كان" وأخواتها -12
 حصص( 3) "كاد" وأخواتها -13
" وأخواتها -14  )حّصتان( "إن 
 ملحق: جداول تصريف بعض األفعال -15

 )حّصتان(
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 قىاعذ اللّغة العزبيّة

 محاور المىهج

المحىر/ الّذرس الّذي ُعلّق العمل به 

 مؤقّتًا

االقتزاح )تىسيع الحصص على ما تبقّى مه  التّعليل

 محاور/وحذات/دروس(

 :: الفعل والجملة الفعليّةأّوالً 

 :الفعل - أ

 (2+1انفؼم انًجّشد وانفؼم انًضٌذ ) -1

 يؼاًَ تؼض انًضٌذاخ . -2

 انتّذىٌم يٍ انالّصو إنى انًتؼّذي. -3

)دشكح  صٍاغح انفؼم انًضاسع -4

 دشف انًضاسػح(.

 )دشكح هًضج األيش( صٍاغح األيش -5
 الجملة الفعليّة: - ب

)يشاجؼح+الو انجذىد،  َصة انًضاسع -6

 دتّى، إرٌ(

 جضو انًضاسع. -7

 انًفؼىل ته. -8

 

 االسم والجملة االسميّة: ثاويًا:

 انّضًائش انًتّصهح وانًغتتشج. -9

 انّضًائش انًُفصهح. -11

 العذد -ج

 انؼذد انًفشد. -11

 المصذر والمشتقّات: -د

 انًصذس صٍاغته وػًهه. -12

 المشتقّات العاملة عمل  الفعل: -هـ

 اعى انفاػم. -13

 صٍَغ انًثانغح. -14

 انّصفح انًشثّهح. -15

 اعى انًفؼىل. -16

 اعى انتّفضٍم. -17

 غيز العاملة: المشتقّات -و

 اعى انّضياٌ، اعى انًكاٌ، اعى اَنح. -01

 المبتذأ والخبز: -س

تؼّذد انًثتذأ وانخثش فً انجًهح االعًٍّح  -1

 انًشّكثح.

انتمذٌى وانتّأخٍش )االكتفاء تانًالدظح  -2

 وانًذاكاج(.

 :الممىىع مه الّصزف-ح

 اعى انؼهى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفعىل به:

انتّؼذٌح إنى أكثش يٍ يفؼىل  -

 وادذ:ته 

 ثالثح يفاػٍم.انتّؼذٌح إنى  -

 ) االكتفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبتذأ والخبز:

 تمذٌى انًثتذأ ػهى انخثش وجىتًا.

 )االكتفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

ٌّ انًُاهج انّصادسج تًىجة انًشعىو  وانكتة انًؤنّفح  11227إ

ػهى أعاعها، جاءخ يثمهح تانًضايٍٍ وتغتىجة ػذًدا يٍ أعاتٍغ 

انتّذسٌظ ٌفىق يا ٌطثّك فؼهًٍّا فً انًذاسط يُز عُىاخ، فالتضى 

ٌّ هزا انتّخفٍف ٌذتفظ تاألهذاف  تخفٍفها/تششٍمها. يغ انتّزكٍش تأ

ًّ انًطهىب تضوٌذ وانتّؼهًّاخ انّتً تش ّكم انذّذ األدَى اإلنضاي

 انًتؼهًٍٍّ كافّح ته. 

ٌّ انتّمهٍص/انتّششٍك طاول تؼض دسوط انمىاػذ وانذصص  إ

 انًخّصصح نها.

ُدذِّدخ انّذسوط/األهذاف انتّؼهًٍّّح/انتّؼهًّاخ انّتً تّى تؼهٍك انؼًم تها 

 ػهى أعاط انًؼاٌٍش اَتٍح:

تانتّكشاس فً انّغُح َفغها أو فً عُىاخ تؼض انتّؼهًّاخ انّتً تتّغى  -

الدمح دتّى ونى عهًُّا جذالً تضشوسج أٌ ٌكىٌ انتّشاتظ وانتُّايً 

 نىنثًٍّا.

تؼض انتّؼهًّاخ انّتً ال ٌُصاس إنى تمىٌى يخشجاتها فً  -

 االيتذاَاخ انّشعًٍّح تصٍغتها انذانٍّح نصفىف انّشهاداخ.

تؼهًٍّّح أتؼذ طًىًدا يٍ انذسوط أو جضئٍّاتها انّتً تذًم أهذافًا  -

 إيكاٍَّاخ يتىّعظ انًتؼهًٍٍّ.

يماستح تؼهّى انمىاػذ تهذف خذيح انفهى وانتّؼثٍش ونٍظ تهذف  -

 انتّفّكش فً انًغائم انهّغىٌّح.

تثغٍظ لىاػذ انهّغح وػذو تذىٌم كتاب انمىاػذ إنى يشجغ نغىّي 

رنك نهًتخّصصٍٍ تم أٌ ٌكىٌ هزا انكتاب نهًتؼهًٍٍّ يغ يا ٌغتذػً 

يٍ اختٍاس األعهم، واألوضخ، وانّضشوسّي دوًَا داجح إنى 

 انتّفاصٍم انّتً تُذفظ فً تطىٌ انكتة.

 

 

 (حصص 4انفؼم انًجّشد وانفؼم انًضٌذ ) -1

 حصص( 0يؼاًَ تؼض انًضٌذاخ ) -2

 0) نتّذىٌم يٍ انالّصو إنى انًتؼّذيا -3

 حصص(
)دشكح دشف  صٍاغح انفؼم انًضاسع -4

 حصص( 0انًضاسػح( )

 )دشكح هًضج األيش(األيشصٍاغح  -5

 حصص(0)
)يشاجؼح+الو انجذىد، دتّى،  َصة انًضاسع -6

 حصص( 0) إرٌ(

 حصص( 0) جضو انًضاسع -7

 )حّصتان( انًفؼىل ته -8

 )حّصتان( انّضًائش انًتّصهح وانًغتتشج -9

 )حّصتان( انّضًائش انًُفصهح -11

 

 حصص( 0انؼذد انًفشد ) -11

 

 

 )حّصتان(انًصذس صٍاغته وػًهه  -12

 

 حصص( 0اعى انفاػم ) -13

 )حّصتان(صٍَغ انًثانغح  -14

 )حّصتان(انّصفح انًشثّهح  -15

 حصص( 0اعى انًفؼىل ) -16

 )حّصتان(اعى انتّفضٍم  -17

 

 )حّصتان(انّضياٌ، اعى انًكاٌ، اعى اَنح  اعى -01

 

 خثش فً انجًهح االعًٍّح انًشّكثح تؼّذد انًثتذأ وان -09

 حصص( 0)
)االكتفاء تانًالدظح وانًذاكاج(  انتمذٌى وانتّأخٍش -63

 )حّصتان(

 )حّصتان(اعى انؼهى  -21

 



ٍّ انّصفّ      انذهمح: انثانثح    انًاّدج: انهّغح انؼشتُّح وآداتها  03/9/6302تارٌخ     .: انرّاصغ األصاص

4 
 

 قىاعد اللّغت العزبٍّت

 محاور المنهج

 

 التّعلٍل المحىر/ الّدرص الّذي ُعلّق العمل به مؤقّتًا
االقتزاح )تىسٌع الحصص على ما تبقّى 

 مه محاور/وحداث/دروص(

 انرّؼّجة. -1

 

 

 انًذح وانّزّو. -2

 

 

 انُّفٍ. -3

 ال انُّافُح نهجُش. -4

 أصهىب انّششط. -5

 

 

 

 االصرفهاو. -6

 

 

 انًفؼىل انًطهك. -7

 

 

 انذال. -8

 

 

 

 

 

 انرًُُّز. -9

 

 

 

 

 

 

 انًفؼىل يؼه. -11

 انًفؼىل ألجهه. -11

 انًفؼىل فُه. -12

 انُّؼد. -13

 التّعّجب: -0

 الّصٍغ التّعّجبٍّت غٍز القٍاسٍّت.  -

 )االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

 أفعال المدح والّذّم: -2

 دزف أَىاع انفاػم. -

 

3- : ًّ  النّف
 أخىاخ نُش. - أ

 )االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

 دزف خثش ال انُّافُح. - ب

 )االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

 االستفهام: -4

 أدشف انجىاب وششوط اصرؼًانها. -

 )االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

 المفعىل المطلق: -5

 يىاضُغ دزف ػايم انًفؼىل انًطهك. -

 )االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

 الحال: -6

انذال انجايذج انًؤّونح تانًشرك، وانذال انجايذج غُش  -

 تانُّكشج.انًؤّونح تانًشرك، وانذال انًؼشفح انًؤّونح 

 )االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج( 

 اسذثاط انذال تصادثها )تانّضًُش أو تانىاو(

 ()االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج

 التّمٍٍش: -7

انرًُُّز انًجشوس تانذشف وانًجشوس  -أ

تاإلضافح وانثذل )االكرفاء تانًالدظح 

 وانًذاكاج(

 ذًُُز انُّضثح غُش انًُمىل-ب

  وانًذاكاج()االكرفاء تانًالدظح 

 

 

 

 

 

ٌّ انًُاهج انّصادسج تًىجة انًشصىو  وانكرة  72221إ

انًؤنّفح ػهً أصاصها، جاءخ يثمهح تانًضايٍُ وذضرىجة 

ػذًدا يٍ أصاتُغ انرّذسَش َفىق يا َطثّك فؼهًُّا فٍ انًذاسس 

ٌّ هزا  يُز صُىاخ، فالرضً ذخفُفها/ذششُمها. يغ انرّزكُش تأ

ّكم انذّذ األدًَ انرّخفُف َذرفظ تاألهذاف وانرّؼهًّاخ انّرٍ ذش

ٍّ انًطهىب ذزوَذ انًرؼهًٍُّ كافّح ته.   اإلنزاي

ٌّ انرّمهُص/انرّششُك طاول تؼض دسوس انمىاػذ  إ

 وانذصص انًخّصصح نها.

ُدذِّدخ انّذسوس/األهذاف انرّؼهًُّّح/انرّؼهًّاخ انّرٍ ذّى ذؼهُك 

 انؼًم تها ػهً أصاس انًؼاَُش اِذُح:

نرّكشاس فٍ انّضُح َفضها أو فٍ تؼض انرّؼهًّاخ انّرٍ ذرّضى تا -

صُىاخ الدمح درًّ ونى صهًُّا جذالً تضشوسج أٌ َكىٌ 

 انرّشاتظ وانرُّايٍ نىنثًُّا.

تؼض انرّؼهًّاخ انّرٍ ال َُصاس إنً ذمىَى يخشجاذها فٍ  -

 االيرذاَاخ انّشصًُّح تصُغرها انذانُّح نصفىف انّشهاداخ.

ذؼهًُّّح أتؼذ انذسوس أو جزئُّاذها انّرٍ ذذًم أهذافًا  -

 طًىًدا يٍ إيكاَُّاخ يرىّصظ انًرؼهًٍُّ.

خذيح انفهى وانرّؼثُش ونُش يماستح ذؼهّى انمىاػذ تهذف  -

 تهذف انرّفّكش فٍ انًضائم انهّغىَّح.

ذثضُظ لىاػذ انهّغح وػذو ذذىَم كراب انمىاػذ إنً يشجغ  -

ٌّ نهًرخّصصٍُ تم أٌ َكىٌ هزا انكراب نهًرؼهًٍُّ يغ  نغى

رنك يٍ اخرُاس األصهم، واألوضخ، يا َضرذػٍ 

ٌّ دوًَا داجح إنً انرّفاصُم انّرٍ ذُذفظ فٍ  وانّضشوس

 تطىٌ انكرة.

 )حّصت واحدة(انرّؼّجة  -7

 

 

 )حّصت واحدة(انًذح وانّزّو  -2

 

 

 )حّصت واحدة(انُّفٍ  -3

 )حّصتان(ال انُّافُح نهجُش  -4

 حصص( 0)أصهىب انّششط  -5

 

 

 

 )حّصتان(االصرفهاو  -6

 

 

 )حّصت واحدة(انًفؼىل انًطهك  -1

 

 

 )حّصت واحدة(انذال  -8

 

 

 

 

 

 )حّصت واحدة(انرًُُّز  -9

 

 

 

 

 

 

 )حّصتان( انًفؼىل يؼه -72

 )حّصتان( انًفؼىل ألجهه -77

 )حّصتان( انًفؼىل فُه -72

 )حّصتان( انُّؼد -73
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 قىاعد اللّغت العزبٍّت

 محاور المنهج

 

 التّعلٍل المحىر/ الّدرص الّذي ُعلّق العمل به مؤقّتًا
االقتزاح )تىسٌع الحصص على ما تبقّى 

 مه محاور/وحداث/دروص(

 انؼطف. -14

 انرّىكُذ. -15

 انثذل. -16

 االصرثُاء. -17

 

 

 

  

 انُّذاء. -18

انجًم انّرٍ نها يذّم يٍ  -19

 اإلػشاب.

انجًم انّرٍ ال يذّم نها يٍ  -21

 اإلػشاب.

 

 انًًُىع يٍ انّصشف. -21

 انؼذد. -22

 

 

 

 االستثناء: -8

 الصًُّا". –تُذ  –داشً  –ػذا  –"خال  -

 )االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

 

 

 النّداء: -9

 إضافح انًُادي إنً َاء انًركهّى. -

 )االكرفاء تانًالدظح وانًذاكاج(

 )حّصتان(  انؼطف -74

 )حّصتان( انرّىكُذ -75

 )حّصتان( انثذل -76

 )حّصتان( االصرثُاء -71

 

 

 

 

 )حّصتان( انُّذاء -78

يذّم يٍ انجًم انّرٍ نها  -79

 )حّصتان( اإلػشاب

انجًم انّرٍ ال يذّم نها يٍ  -22

 )حّصتان( اإلػشاب

 0) انًًُىع يٍ انّصشف -27

 حصص(
 حصص( 0) انؼذد -22
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 هحبور الونهج

 
 الزّعلٍل الوحىر/ الّذرس الّذي ُعلّق العول ثه هؤقّزًب

االقززاح )رىسٌع الحصص على هب رجقّى هن 

 هحبور/وحذاد/دروس(

 األدة:

1-  ّٙ  ياّْٛرّ ٔعُاطشِ )َّض أدت

 ّٙ  (يٍ انعظش انذذٚس َّٔض إتالغ

األدب فٙ انرّعثٛش عٍ انرّمانٛذ  -2

)َض يٍ األدب انجاْهٙ  ٔاألخالق

) ّٙ  ٔ َض إتالغ

 األدب فٙ انرّعثٛش عٍ انمَٛى انّشٔدّٛح -3

ٔاالجرًاعّٛح )َّظاٌ يٍ أدب طذس 

(. اإلعالو ّٙ  َّٔض إتالغ

األدب فٙ انرّعثٛش عٍ انًٕالف  -4

)َّظاٌ غضنّٛاٌ يٍ األدب  انٕجذاَّٛح

.) ّ٘  األيٕ

 األدة ثٍن الزّقلٍذ والزّجذٌذ: -5

ّٙ َّٔض  )َّظاٌ يٍ األدب انعثّاع

) ّٙ  إتالغ

 األدب ٔذُالؼاخ انًجرًع. -6

) ّٙ  )َّظاٌ يٍ األدب انعثاع

 انرّأشٛش ٔانرّأشّش األدة والجٍئخ": -7

 .) ّٙ  )َّض يٍ األدب األَذنغ

 

 

 

 

 

 

 العزة والحضبرح الغزثٍّخ: -8

 انّشفغ ٔانمثٕل.

يٍ عظش انُٓؼح َّٔض )َّظاٌ أدتّٛاٌ 

 ّٙ  فٙ يفٕٓو انُّٓؼح ٔانًؤشّشاخ(.إتالغ

 

 

 

 

 

)َّظاٌ أدتّٛاٌ يٍ  الزّحزٌز والزّحّزر -9

 عظش انُّٓؼح(.

 
 
 
 
 
 

 
 دمج محورين: -1

" -أ )وفيهاألدب بين الّتقميد والّتجديد"محور
 (إبالغيّنّصانمناألدبالعّباسّي،ونّص

 محور"األدبوتناقضاتالمجتمع"، -ب
 )وفيهنّصانمناألدبالعّباسّي(.

ُيدمج المحوران مًعا، وُيكتفى بثالثة نصوص من 
واحد؛ وُتخّصص  إبالغيّ األدب العّباسّي، وبنّص 

لدراستها سّت عشرة حّصة بداًل من اثنتين 
 وعشرين حّصة.

 
، انّشفغ هحىر العزة والحضبرح الغزثٍّخ -1

فّٛ َّظاٌ يٍ عظش انُّٓؼح َّٔض )ٔانمثٕل". 

) ّٙ  :إتالغ

ًّ ونّص  ًّ واحذ، واالكزفبء ثنّص أدث حذف نّص أدث

 ًّ فً هفهىم النّهضخ والوؤثّزاد. ورُخّصص  إثالغ

 ًّ لذراسخ هذا الوحىر سّذ حصص ثذالً هن اثنز

 عشزح حّصخ.

 

 دهج هحىرٌن: -6

)ٔفّٛ َّظاٌ  هحىر "الزّحزٌز والزّحّزر" - أ

 يٍ عظش انُّٓؼح(

ٌّ انًُاْج انّظادسج تًٕ  12227جة انًشعٕو إ

ٔانكرة انًؤنّفح عهٗ أعاعٓا، جاءخ يصمهح 

تانًؼايٍٛ ٔذغرٕجة عذًدا يٍ أعاتٛع انرّذسٚظ 

ٚفٕق يا ٚطثّك فعهًّٛا فٙ انًذاسط يُز عُٕاخ، 

ٌّ ْزا  فالرؼٗ ذخفٛفٓا/ذششٛمٓا. يع انرّزكٛش تأ

انرّخفٛف ٚذرفع تاألْذاف ٔانرّعهًّاخ انّرٙ ذشّكم 

ّٙ انًطهٕب ذضٔٚذ انًرعهًٍّٛ انذّذ األدَٗ اإلنضاي
 كافّح تّ. 

ٌّ انرّخفٛف انًمرشح ٔإٌ كاٌ ؽأل تغانثّٛرّ  إ

 ّ٘ ّٙ أكصش يٍ انرّٕاطم انّشفٕ انرّٕاطم انكرات

ٔرنك نًٛم عذد كثٛش يٍ انًعهًٍّٛ إنٗ ذعٕٚغ 

انٕلد انّز٘ ُٚمظٓى عهٗ دغاب انرّٕاطم 

 ّٙ ّٛح عٍ انرّٕاطم انكرات ًّ ّ٘ انّز٘ ال ٚمّم أْ  انّشفٕ

ٔإٌ كاَد االيرذاَاخ انّشعًّٛح تظٛغرٓا انذانّٛح 

ٌّ انرّخفٛف انًمرشح ُٚطهك  ال ذشًهّ. ٔعهّٛ فئ

كزنك يٍ ػشٔسج إػفاء انرّٕاصٌ تٍٛ انًٓاساخ 

 انهّغّٕٚح األستع.

نى ُٚذزف أ٘ يذٕس يٍ يذأس انًُٓج تم 

الرظش األيش عهٗ ديج عذد يٍ ْزِ انًذأس 

ج، ألَّٓا ٔدزف تعغ يٍ َظٕطٓا تعذ انّذي

ذذًم األْذاف انرّعهًّّٛح َفغٓا يٍ جٓح، ٔذالفًٛا 

نهذشٕ ٔانرّكشاس يٍ جٓح شاَٛح. يا الرؼٗ 

ٔانذال ْزِ ذخفٛغ عذد انذظض انّذساعّٛح 

 انًخّظظح نٓا.

ُدّذدخ انًذأس انّرٙ ذّى ديجٓا ٔذخفٛغ عذد 

 دظظٓا اَطاللًا يٍ انًعاٚٛش اٜذٛح:

انّذساعّٛح نرغٓٛم انرّخفٛف يٍ شمم انذظض  -

عًهّٛح انرّعهّى ٔانفٓى ٔاالعرٛعاب، يا ٚشٚخ 

انًرعهّى ٔٚعطٙ انًعهّى انٕلد انكافٙ إلكغاب 

انًرعهًٍّٛ انًٓاساخ ٔانًٕالف انّرٙ شّذدخ 

عهٛٓا انًُاْج انرّشتّٕٚح، يا ٚؤّد٘ إنٗ ذطٕٚش 

 عًهّٛح انرّعهّى ٔانرّعهٛى ٔذذغُٛٓا.

رّكشاس فٙ انّغُح تعغ انرّعهًّاخ انّرٙ ذرّغى تان -

َفغٓا )درّٗ ٔنٕ عهًُّا جذالً تأٌ ٚكٌٕ انرّشاتؾ 

 ٔانرُّايٙ نٕنثًّٛا(.

تعغ انرّعهًّاخ انّرٙ ال ُٚظاس إنٗ ذمٕٚى  -

1-  ّٙ  ياّْٛرّ ٔعُاطشِ )َّض أدت

 ّٙ   (يٍ انعظش انذذٚس َّٔض إتالغ

 حّصخ( 06) 

 األدب فٙ انرّعثٛش عٍ انرّمانٛذ ٔاألخالق -2

) ّٙ  )َض يٍ األدب انجاْهٙ ٔ َض إتالغ

 حصص( 03)

 األدب فٙ انرّعثٛش عٍ انمَٛى انّشٔدّٛح -3

 ٔاالجرًاعّٛح )َّظاٌ يٍ أدب طذس اإلعالو

 ) ّٙ  حّصخ( 06)َّٔض إتالغ

 األدب فٙ انرّعثٛش عٍ انًٕالف انٕجذاَّٛح -4

() ّ٘   َّظاٌ غضنّٛاٌ يٍ األدب األيٕ

 حصص( 03)
5-  ّ٘ )َّظاٌ انرّجذٚذ فٙ أعانٛة انرّعثٛش انّشعش

انعانًّٛرٍٛ َّٔض  يٍ أدب يا تٍٛ انذشتٍٛ

 ) ّٙ  حّصخ( 06)إتالغ

 انرّأشٛش ٔانرّأشّش األدة والجٍئخ": -6

  ) ّٙ  حصص( 2))َّض يٍ األدب األَذنغ
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 هحبور الونهج

 
 الزّعلٍل الوحىر/ الّذرس الّذي ُعلّق العول ثه هؤقّزًب

االقززاح )رىسٌع الحصص على هب رجقّى هن 

 هحبور/وحذاد/دروس(

)َّظاٌ أدتّٛاٌ يٍ  حّت الىطن -12

ّ٘ انُّٓؼح ٔانذذٚس(.  عظش

 

 

 

11-  ًّ )َّظاٌ َمذّٚاٌ  اإلصالح االجزوبع

 عظش انُّٓؼح(. يٍ

 

 

12-  ّ٘ انرّجذٚذ فٙ أعانٛة انرّعثٛش انّشعش

)َّظاٌ يٍ أدب يا تٍٛ انذشتٍٛ 

.) ّٙ  انعانًّٛرٍٛ َّٔض إتالغ

 

 

 

 

 قىاعذ اللّغخ والجالغخ:

 

 علن الَعزوض:

 ذذذٚذ عهى انَعشٔع. -1

ذذذٚذ يظطهخ: انرّفعٛهح، انٕصٌ،  -2

 انمافٛح، اإلٚماع.

تذٕس انشعش: انطٕٚم، انثغٛؾ،  -3

انًرماسب، انخفٛف، انٕافش، انكايم، 

 انشيم.

سٔاٚح )آَّا كاسَُٛا(  الثّقبفخ األدثٍّخ العبلوٍّخ:

 "ذٕنغرٕ٘".

)ٔفّٛ َّظاٌ يٍ  "حّت الىطن"يذٕس  - ب

ّ٘ انُّٓؼح  ٔانذذٚس( عظش

 ّ٘ ُٚذيج انًذٕساٌ يًعا، ُٔٚكرفٗ تُّظٍٛ يٍ عظش

انُّٓؼح ٔانذذٚس؛ ٔذُخّظض نذساعرًٓا شًاَٙ 

 دظض تذالً يٍ عششٍٚ دّظح.

":يذٕس " -3 ًّ  اإلصالح االجزوبع

ّ٘ ٔادذ يٍ عظش انُّٓؼح،  االكرفاء تُّض َمذ

ذُخّظض نذساعرّ شالز دظض تذالً يٍ عشش 

 دظض.

تانُّغثح إنٗ عائش انًذأس انّرٙ نى  هالحظخ:

ذرعّشع نهذزف أٔ نهّذيج ُٚكرفٗ تانعًم عهٗ عذد 

 انُّظٕص

، 26فٙ " انجشٚذج انّشعًّٛح، انعذد  عُّانًُظٕص 

يٍ انجشٚذج  42، ٔيهذك انعذد 4/6/1997تراسٚخ 

، ٔانرّعًٛى 1997أٚهٕل  4انّشعًّٛح، تراسٚخ 

 .1997/و/29

 

يخشجاذٓا فٙ االيرذاَاخ انّشعًّٛح تظٛغرٓا 

 انذانّٛح نظفٕف انّشٓاداخ.

تعغ انًٕاػٛع انًطشٔدح فٙ يٕاّد أخشٖ  -

 )عهٕو أٔ اجرًاعّٛاخ...(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّٙ لٕاعذ انهّغح  اللّغخ والجالغخ:قىاعذ  نى ُٚشطذ نًاّدذ

ٔانثالغح عذٌد يٍ انذظض انًغرمهّح ألًَّٓا ذذّسعاٌ 

 ٔظٛفًّٛا يٍ خالل انُّظٕص.

 

 حّصخ( 02) علن الَعزوض:

سٔاٚح )آَّا كاسَُٛا(  الثّقبفخ األدثٍّخ العبلوٍّخ:

 (حّصخ 06)"ذٕنغرٕ٘" 
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 قٌاعد اللّغة العزبٍّة

 محاًر المنيج
 التّعلٍل المحٌر/ الّدرس الّذي ُعلّق العمل بو مؤقّتًا

االقتزاح )تٌسٌع الحصص على ما تبقّى مه 

 محاًر/ًحدات/درًس(

القٌاعد ال حذف فً ىذه الّسنة على أن تُدّرس 

 ًظٍفًٍّا مه خالل النّصٌص.

   

 



ّ٘  انصّاَٙ: انّظفّ    انًغدهح: انصّإَّٚح    انًاّصج: انهّغح انعغتّٛح ٔآصاتٓا  03/9/6302تارٌخ    اإلَـاَّٛاخ. فغع  – انصّإَ
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 هحاور الوٌهج

 

 الوحىر/ الّذرس الّذي ُعلّق العول ته هؤقّتًا

 
 التّعلٍل

االقتزاح )تىسٌع الحصص على ها تثقّى هي 

 هحاور/وحذاخ/دروس(

 األدب

: ًّ  األدب والٌّقذ األدت

: انغغتح  -1 ّ٘  ٔانذٍُٛ.األصب انًٓجغ

 )َّظاٌ أصتّٛاٌ(.

 انّغٚف ٔانًضُٚح )َّظاٌ أصتّٛاٌ(. -2

: يـأنح انهّفع ٔانًعُٗ. -3 ّٙ  فٙ انُّمض األصت

 )َّظاٌ إتالغّٛاٌ يٍ انعظغ انذضٚس(.

4- . ّ٘ )َّض انرّجضٚض فٙ أؿانٛة انرّعثٛغ انّشعغ

ّٙ يٍ يغدهح يا تعض  ّٙ َّٔض إتالغ أصت

 انذغب انعانًّٛح انصّاَٛح(.

 األعالم: 

 الجاحع: -0

.  أّوالً: ّ٘ ّٙ ٔانفكغ ّٙ ٔاالجرًاع ٛاؿ ـّ  انًُار ان

عح. ثاًًٍا: ّٕ  دٛاذّ ٔآشاعِ انًرُ

ّٙ )انثشالء(. ثالثًا:  انجادع، انُّالض االجرًاع

ّٙ )انثٛاٌ ٔانرّثٍٛٛ(. راتًعا:  انجادع، انُّالض األصت

 أؿهٕب انجادع. خاهًسا:

 شٓاصاخ ٔآعاء.سادًسا: 

 األخطل الّصغٍز: -6

.ا  أّوالً: ّ٘ ّٙ ٔانفكغ ّٙ ٔاالجرًاع ٛاؿ ـّ  نًُار ان

 دٛاذّ ٔششظّٛرّ ٔآشاعِ األصتّٛح. ثاًًٍا:

.  ثالثًا: ّٙ ٛاؿ ـّ ّٙ ٔان  األسطم انّظغٛغ، انّشاعغ انٕؽُ

. راتًعا: ّٙ  األسطم انّظغٛغ، انّشاعغ انغؼن

. خاهًسا: ّٙ  األسطم انّظغٛغ، انّشاعغ االجرًاع

 شٓاصاخ ٔسالطاخ.سادًسا: 

 

ّٙ )يٍ هحىر "الفٌىى األدتٍّح":  -0 انفٍ انمظظ

 انذكاٚح إنٗ انّغٔاٚح انفُّّٛح(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قىاعذ اللّغح والثالغح:

 

 

 : ًّ يـأنح انهّفع ٔانًعُٗ، )ٔفّٛ فً الٌّقذ األدت

 َّظاٌ إتالغّٛاٌ يٍ انعظغ انذضٚس(.

ّٙ ٔادض ُٚضّعؽ فٙ شالز  ُٚكرفٗ تُّض إتالغ

 تضالً يٍ عشغ دظض.دظض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُخّصص له ثالث وعشزوى حّصح تذالً هي 

ثالثٍي حّصح: ثالث حصص للوذخل، وعشز 

حصص لٌجٍة هحفىظ )قّصح واحذج( 

 وهثلها لتىفٍق ٌىسف عّىاد )قّصح واحذج(.

تانُّـثح إنٗ ؿائغ انًذأع انّرٙ نى  هالحظح:

ذرعّغع نهذظف أٔ نهّضيج ُٚكرفٗ تانعًم عهٗ 

 عضص انُّظٕص

فٙ " انجغٚضج انّغؿًّٛح،  عُّانًُظٕص 

، ٔيهذك انعضص 4/6/1991، تراعٚز 26انعضص 

أٚهٕل  4يٍ انجغٚضج انّغؿًّٛح، تراعٚز  42

 .1991/و/29، ٔانرّعًٛى 1991

 قىاعذ اللّغح والثالغح:

ٔظٛفًّٛا يٍ لٕاعض انهّغح ٔانثالغح  ذُضّعؽ 

ٌّ انًُاْج انّظاصعج تًٕجة انًغؿٕو   12221إ

ٔانكرة انًؤنّفح عهٗ أؿاؿٓا، جاءخ يصمهح 

تانًؼايٍٛ ٔذـرٕجة عضًصا يٍ أؿاتٛع انرّضعٚؾ 

ٚفٕق يا ٚطثّك فعهًّٛا فٙ انًضاعؽ يُظ ؿُٕاخ، 

ٌّ ْظا  فالرؼٗ ذشفٛفٓا/ذغشٛمٓا. يع انرّظكٛغ تأ

ّكم انرّشفٛف ٚذرفع تاألْضاف ٔانرّعهًّاخ انّرٙ ذش

ّٙ انًطهٕب ذؼٔٚض انًرعهًٍّٛ  انذّض األصَٗ اإلنؼاي

 كافّح تّ. 

ٌّ انرّشفٛف انًمرغح ٔإٌ كاٌ ؽأل تغانثّٛرّ  إ

 ّ٘ ّٙ أكصغ يٍ انرّٕاطم انّشفٕ انرّٕاطم انكرات

ٔطنك نًٛم عضص كثٛغ يٍ انًعهًٍّٛ إنٗ ذعٕٚغ 

انٕلد انّظ٘ ُٚمظٓى عهٗ دـاب انرّٕاطم 

ّ٘ انّظ٘ ال ٚمّم  ّٙ انّشفٕ ّٛح عٍ انرّٕاطم انكرات ًّ أْ

ٔإٌ كاَد االيرذاَاخ انّغؿًّٛح تظٛغرٓا انذانّٛح 

ٌّ انرّشفٛف انًمرغح ُٚطهك  ال ذشًهّ. ٔعهّٛ فئ

كظنك يٍ ػغٔعج إػفاء انرّٕاػٌ تٍٛ انًٓاعاخ 

 انهّغّٕٚح األعتع.

نى ُٚذظف أ٘ يذٕع يٍ يذأع انًُٓج تم 

الرظغ األيغ عهٗ صيج عضص يٍ ْظِ انًذأع 

دظف تعغ يٍ َظٕطٓا تعض انّضيج، ألَّٓا ٔ

ذذًم األْضاف انرّعهًّّٛح َفـٓا يٍ جٓح، ٔذالفًٛا 

نهذشٕ ٔانرّكغاع يٍ جٓح شاَٛح. يا الرؼٗ 

انّضعاؿّٛح ٔانذال ْظِ ذشفٛغ عضص انذظض 

 .نٓاانًشّظظح 

ُدّضصخ انًذأع انّرٙ ذّى صيجٓا ٔذشفٛغ عضص 

 دظظٓا اَطاللًا يٍ انًعاٚٛغ اٜذٛح:

انرّشفٛف يٍ شمم انذظض انّضعاؿّٛح نرـٓٛم  -

عًهّٛح انرّعهّى ٔانفٓى ٔاالؿرٛعاب، يا ٚغٚخ 

انًرعهّى ٔٚعطٙ انًعهّى انٕلد انكافٙ إلكـاب 

انًرعهًٍّٛ انًٓاعاخ ٔانًٕالف انّرٙ شّضصخ 

عهٛٓا انًُاْج انرّغتّٕٚح، يا ٚؤّص٘ إنٗ ذطٕٚغ 

 عًهّٛح انرّعهّى ٔانرّعهٛى ٔذذـُٛٓا.

ُح تعغ انرّ  - ـّ عهًّاخ انّرٙ ذرّـى تانرّكغاع فٙ ان

أٌ ٚكٌٕ ت جضالً  َفـٓا )درّٗ ٔنٕ ؿهًُّا

 انرّغاتؾ ٔانرُّايٙ نٕنثًّٛا(.

تعغ انرّعهًّاخ انّرٙ ال ُٚظاع إنٗ ذمٕٚى  -

يشغجاذٓا فٙ االيرذاَاخ انّغؿًّٛح تظٛغرٓا 

: انغغتح ٔانذٍُٛ. -1 ّ٘  األصب انًٓجغ

 حصص( 03) )َّظاٌ أصتّٛاٌ(

 03)انّغٚف ٔانًضُٚح )َّظاٌ أصتّٛاٌ(  -2

 حصص(

3- . ّ٘ )َّض انرّجضٚض فٙ أؿانٛة انرّعثٛغ انّشعغ

ّٙ يٍ يغدهح ي ّٙ َّٔض إتالغ ا تعض أصت

 حصص( 03)انذغب انعانًّٛح انصّاَٛح(

 األعالم:
 دّظح( 25انجادع ) -4

 25األسطم انّظغٛغ/تشاعج انشٕع٘ ) -5

 دّظح(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّٙ لٕاعض انهّغح  قىاعذ اللّغح والثالغح: نى ُٚغطض نًاّصذ

ٔانثالغح عضٌص يٍ انذظض انًـرمهّح ألًَّٓا ذضّعؿاٌ 



ّ٘  انصّاَٙ: انّظفّ    انًغدهح: انصّإَّٚح    انًاّصج: انهّغح انعغتّٛح ٔآصاتٓا  03/9/6302تارٌخ    اإلَـاَّٛاخ. فغع  – انصّإَ
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 هحاور الوٌهج

 

 الوحىر/ الّذرس الّذي ُعلّق العول ته هؤقّتًا

 
 التّعلٍل

االقتزاح )تىسٌع الحصص على ها تثقّى هي 

 هحاور/وحذاخ/دروس(

 علن الَعزوض:

ُح:  ـّ  ُٚعرًض فٙ ْظِ ان

 إعاصج انرّظكٛغ تًظطهخ: -1

 انرّفعٛهح. -

 انٕػٌ. -

 اإلٚماع. -

 انمافٛح. -

 انكراتح انَعغٔػّٛح. -2

ذمطٛع انثٛد انشعغ٘، ٔيعغفح انٕػٌ  -3

 ٔانثذغ.

 انرّجضٚض فٙ انٕػٌ ٔاؿرشضاو انرّفعٛهح. -4

 

 الثّقافح األدتٍّح العالوٍّح:
 عٔاٚح آالو فاعذغ )غٕذّّ( -1

 عٔاٚح صٌٔ كٛشٕخ )ؿغفُرؾ(. -2

 .سالل انُّظٕص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حذف رواٌح آالم فارتز لـ "غىتّه".

 انذانّٛح نظفٕف انّشٓاصاخ.

تعغ انًٕاػٛع انًطغٔدح فٙ يٕاّص أسغٖ  -

 أٔ اجرًاعّٛاخ...( )عهٕو

 

 ٔظٛفًّٛا يٍ سالل انُّظٕص.

 لن الَعزوض: )عشز حصص(ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصص(. 03) ثّقافح األدتٍّح العالوٍّح:

 

 



ّ٘  : : انثّانثانّظفّ    انًشدهح: انثّإَّٚح     انًاّدج: انهّغح انعشتّٛح ٔآداتٓا  03/9/6302تاريخ    فشع االجرًاع ٔااللرظاد. – انثّإَ
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 محاور المنهج
 المحىر/ الّدرس الّذي ُعلّق العمل ته مؤقّتًا

 
 التّعليل

االقتزاح )تىسيع الحصص على ما تثقّى 

 من محاور/وحدات/دروس(

 األدب أّوالً:

1-  ّٙ يٍ انخاطشج إنٗ  األدب انرّأّيه

: )َّظاٌ انذكًح إنٗ انفكشج انفهغفّٛح

 أدتّٛاٌ(.

 األدب ٔلضاٚا انًجرًع انًعاطش -2

 .) ّٙ  )َّظاٌ أدتّٛاٌ َّٔض إتالغ

 لًٛح اإلَغاٌ فٙ انًجرًع انًعاطش -3

 )َّظاٌ إتالغّٛاٌ(.

 

 انفٌُٕ األدتّٛح: فٍ انًمانح. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ٘ ٔذمُّٛاذّ -5  يٍ أعانٛة انرّعثٛش انُّثش

 انّشعانح. -انرّمشٚش -: انثذثانذذٚثح

 )ثالثح َظٕص إتالغّٛح(

 

 الثّقافة األدتيّة العالميّة: ثانيًا:
 أٔ جُٗ انثًّاس )طاغٕس(عهّح انفاكٓح 

 األدب:

 

 

 

يذٕس "األدب ٔلضاٚا انًجرًع انًعاطش"،  -1

:) ّٙ  )ٔفّٛ َّظاٌ أدتّٛاٌ َّٔض ذٕاطه

ذُخّظض نذساعرّ اثُرا عششج دّظح تذالً يٍ 

ّٙ عششٍٚ  دّظح، يع االكرفاء تانرّشكٛض عهٗ يغأنر

 انفمش ٔانغُٗ ٔانعٕٛب االجرًاعّٛح.

 يذٕس "انفٌُٕ األدتّٛح: فٍ انًمانح ٔإَٔاعٓا": -2

ذُخّظض نّ ثًاَٙ دظض تذالً يٍ خًظ عششج 

 ّٙ ّٙ  –دّظح: دّظراٌ نهًمانح فٙ إطاسْا انثّماف األدت

سْا )غٛش  ّٕ ٔنُشأذٓا ٔنذٔس انّظذافح فٙ ذط

م ًّ ح(؛ ٔخًظ دظض نرعشٚفٓا ٔيٕضٕعاذٓا يع

ٔإَٔاعٓا )عثش انُّظٕص(؛ ٔدّظح ٔادذج 

ٌّ انًمانح ذُذّسط يُز انذهمح  ياذٓا عهٗ اعرثاس أ ّٕ نًم

 انثّانثح نركرًم دساعرٓا فٙ انّغُح انثّانثح انثّإَّٚح.

 
 محىر "من أسالية التّعثيز النّثزّي وتقنيّاته-0

انح"، )ٔفّٛ ثالثح انّشع –انرّمشٚش  –: انثذث الحديثة

مح  – إتالغّٛحَظٕص  ًّ  –ذعشٚفاخ غٛش يع

ياخ ٔذطثٛماخ عًهّٛح  ّٕ مح  –ٔيم ًّ  –عشٚعح غٛش يع

 ٔذُخّظض نذساعرّ خًظ عششج دّظح.

 

 

 

 

تانُّغثح إنٗ عائش انًذأس ُٚكرفٗ تانعًم مالحظة: 

عهٗ عذد انُّظٕص انًُظٕص عهّٛ فٙ "انجشٚذج 

، ٔيهذك 4/6/1991، تراسٚخ 26انّشعًّٛح، انعذد 

، ٔانرّرعًٛى 1999دضٚشاٌ  11تراسٚخ  – 33-انعذد 

 .99/و/15سلى 

ٌّ انًُاْج انّظادسج تًٕجة انًشعٕو  ٔانكرة  12221إ

انًؤنّفح عهٗ أعاعٓا، جاءخ يثمهح تانًضايٍٛ ٔذغرٕجة 

عذًدا يٍ أعاتٛع انرّذسٚظ ٚفٕق يا ٚطثّك فعهًّٛا فٙ انًذاسط 

ٌّ ْزا يُز عُٕاخ، فالرضٗ ذخفٛفٓا /ذششٛمٓا. يع انرّزكٛش تأ

انرّخفٛف ٚذرفظ تاألْذاف ٔانرّعهًّاخ انّرٙ ذشّكم انذّذ األدَٗ 

ّٙ انًطهٕب ذضٔٚذ انًرعهًٍّٛ كافّح تّ.   اإلنضاي

ٌّ انرّخفٛف انًمرشح ٔإٌ كاٌ طأل تغانثّٛرّ انرّٕاطم  إ

ّ٘ ٔرنك نًٛم عذد كثٛش يٍ  ّٙ أكثش يٍ انرّٕاطم انّشفٕ انكرات

انًعهًٍّٛ إنٗ ذعٕٚض انٕلد انّز٘ ُٚمظٓى عهٗ دغاب 

 ّٙ ّٛح عٍ انرّٕاطم انكرات ًّ ّ٘ انّز٘ ال ٚمّم أْ انرّٕاطم انّشفٕ

ٔإٌ كاَد االيرذاَاخ انّشعًّٛح تظٛغرٓا انذانّٛح ال ذشًهّ. 

ٌّ انرّخفٛف انًمرشح ُٚطهك كزنك يٍ ضشٔسج إضفاء  ٔعهّٛ فئ

 تع.انرّٕاصٌ تٍٛ انًٓاساخ انهّغّٕٚح األس

نى ُٚذزف أ٘ يذٕس يٍ يذأس انًُٓج تم الرظش األيش عهٗ 

ديج عذد يٍ ْزِ انًذأس ٔدزف تعض يٍ َظٕطٓا تعذ 

انّذيج، ألَّٓا ذذًم األْذاف انرّعهًّّٛح َفغٓا يٍ جٓح، ٔذالفًٛا 

نهذشٕ ٔانرّكشاس يٍ جٓح ثاَٛح. يا الرضٗ ٔانذال ْزِ 

 ذخفٛض عذد انذظض انًخّظظح نرذسٚغٓا.

انًذأس انّرٙ ذّى ديجٓا ٔذخفٛض عذد دظظٓا  ُدّذدخ

 اَطاللًا يٍ انًعاٚٛش اٜذٛح:

انرّخفٛف يٍ ثمم انذظض انّذساعّٛح نرغٓٛم عًهّٛح انرّعهّى  -

ٔانفٓى ٔاالعرٛعاب، يا ٚشٚخ انًرعهّى ٔٚعطٙ انًعهّى انٕلد 

انكافٙ إلكغاب انًرعهًٍّٛ انًٓاساخ ٔانًٕالف انّرٙ شّذدخ 

شتّٕٚح، يا ٚؤّد٘ إنٗ ذطٕٚش عًهّٛح انرّعهّى عهٛٓا انًُاْج انرّ 

 ٔانرّعهٛى ٔذذغُٛٓا.

تعض انرّعهًّاخ انّرٙ ذرّغى تانرّكشاس فٙ انّغُح َفغٓا )درّٗ  -

 أٌ ٚكٌٕ انرّشاتظ ٔانرُّايٙ نٕنثًّٛا(.جذالً تٔنٕ عهًُّا 

تعض انرّعهًّاخ انّرٙ ال ُٚظاس إنٗ ذمٕٚى يخشجاذٓا فٙ  -

 ٓا انذانّٛح نظفٕف انّشٓاداخ.االيرذاَاخ انّشعًّٛح تظٛغر

تعض انًٕاضٛع انًطشٔدح فٙ يٕاّد أخشٖ )عهٕو أٔ  -

 اجرًاعّٛاخ...(

ّٙ يٍ انخاطشج إنٗ  -1 األدب انرّأّيه

 انذكًح إنٗ انفكشج انفهغفّٛح: 

 حصص( 03)

لًٛح اإلَغاٌ فٙ انًجرًع  -6

 حّصة( 01): انًعاطش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أٔ جُٗ انثًّاس )طاغٕس(عهّح انفاكٓح 

 حصص( 03)

 



ّ٘  ثبنث: انانّظفّ    انًغدهخ: انثّبَّٕٚخ    انًبّصح: انهّغخ انعغثّٛخ ٔآصاثٓب  03/9/6303تارٌخ   فغع اٜصاة ٔاإلَـبَّٛبد. –انثّبَٕ
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 هحاور الوٌهج

 
 التّعلٍل الوحىر/ الّدرس الّذي ُعلّق العول به هؤقّتًا

االقتزاح )تىسٌع الحصص على ها تبقّى هي 

 هحاور/وحدات/دروس(

 األدب 

: يٍ انشبطغح إنٗ  -1 ّٙ األصة انزّأّيه

إنٗ انفكغح انفهـفّٛخ )َّظبٌ  انذكًخ

 أصثّٛبٌ(.

ّٛخ ٔانّغيؼّٚخ ٔأثغًْب فٙ انغٔيُطٛم -2

ّٙ انذضٚث ٔانًعبطغ األصة  انعغث

 )َّظبٌ أصثّٛبٌ(.

: اثٍ انًمفّع -3 ّٙ  أيٍٛ َشهخ. -انُّثغ انعغث

.) ّٙ  )َّظبٌ أصثّٛبٌ َّٔض إثالغ

 رأثٛغ انًجزًع فٙ انهّغخ: صالنخ األنفبظ -4

عْب )َّظبٌ إثالغّٛبٌ(. ّٕ  ٔرط

 الوتٌبًّ: -أ األعالم

ّٙ   أّوالً: ّٙ ٔاالجزًبع ٛبؿ ـّ  نًذخ رزُبٔل انًُبر ان

.ٔانفكغ ّ٘ 

 دٛبرّ ٔفٌُٕ شعغِ. ثاًًٍا:

 انمَٛى ٔانًثم فٙ شعغ انًزُجّٙ. ثالثًا:

 انشبطغح ٔانذكًخ فٙ شعغ انًزُجّٙ. رابًعا:

 انٕجضاَّٛخ فٙ شعغ انًزُجّٙ. خاهًسا:

.سادًسا:  ّٙ ّ٘ عُض انًزُجّ ٍّ انشعغ  انف

 شٓبصاد ٔآعاء. سابًعا:

 جبزاى خلٍل جبزاى: -ب

 انجٛئخ ٔانعظغ   أّوالً:

 دٛبح ججغاٌ. ثاًًٍا:

 آثبع ججغاٌ. ثالثًا:

 ججغاٌ فٙ يٕالفّ ثٍٛ انثّٕعح ٔانجُبء. رابًعا:

 أشكبل انزّعجٛغ فٙ أصة ججغاٌ خاهًسا:

 أؿهٕة ججغاٌسادًسا: 

 لًٛخ ججغاٌ ٔيكبَزّ فٙ األصة. سابًعا:

 آعاء ثعض انُّمّبص.ثاهًٌا: 

 

 

رُشّظض نّ ثًبَٙ دظض "هحىر الوقالة": 

ثضالً يٍ عشغٍٚ دّظخ: دّظزبٌ نهًمبنخ فٙ 

 ّٙ ّٙ ٔنُشأرٓب ٔنضٔع  –إطبعْب انثّمبف األصث

مخ(؛ ٔسًؾ  ًّ عْب )غٛغ يع ّٕ انّظذبفخ فٙ رط

دظض نزعغٚفٓب ٔنًٕضٕعبرٓب ٔألَٕاعٓب )عجغ 

 األدب:

": رُشّظض نضعاؿزّ ثًبَٙ  -1 ّٙ "األصة انزّأّيه

دظض ثضالً يٍ أعثع عشغح دّظخ يع يغٔع 

ّٙ يٍ  ؿغٚع عهٗ أشكبل انزّعجٛغ انزّأّيه

انشبطغح إنٗ انذكًخ فبنفكغح انفهـفّٛخ، ُٔٚغّكؼ 

 عهٗ انزّعغٚفبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفٌىى األدبٍّة:

 انًمبنخ. -

- . ّٙ  إشكبنّٛخ انًـغح انعغث

 

 

 

ٌّ انًُبْج انّظبصعح ثًٕجت انًغؿٕو  ٔانكزت  12221إ

انًؤنّفخ عهٗ أؿبؿٓب، جبءد يثمهخ ثبنًضبيٍٛ 

ٔرـزٕجت عضًصا يٍ أؿبثٛع انزّضعٚؾ ٚفٕق يب ٚطجّك فعهًّٛب 

فٙ انًضاعؽ يُظ ؿُٕاد، فبلزضٗ رشفٛفٓب/رغشٛمٓب. يع 

ٌّ ْظا انزّشفٛف ٚذزفع ثبألْضاف ٔانزّعهًّبد  انزّظكٛغ ثأ

ّٙ انًطهٕة رؼٔٚض انّزٙ رش ّكم انذّض األصَٗ اإلنؼاي

 انًزعهًٍّٛ كبفّخ ثّ. 

ٌّ انزّشفٛف انًمزغح ٔإٌ كبٌ طبٔل ثغبنجّٛزّ انزّٕاطم  إ

ّ٘ ٔطنك نًٛم عضص كجٛغ  ّٙ أكثغ يٍ انزّٕاطم انّشفٕ انكزبث

يٍ انًعهًٍّٛ إنٗ رعٕٚض انٕلذ انّظ٘ ُٚمظٓى عهٗ 

 ًّ ّ٘ انّظ٘ ال ٚمّم أْ ّٛخ عٍ دـبة انزّٕاطم انّشفٕ

ّٙ ٔإٌ كبَذ االيزذبَبد انّغؿًّٛخ  انزّٕاطم انكزبث

ٌّ انزّشفٛف انًمزغح  ثظٛغزٓب انذبنّٛخ ال رشًهّ. ٔعهّٛ فئ

ُٚطهك كظنك يٍ ضغٔعح إضفبء انزّٕاػٌ ثٍٛ انًٓبعاد 

 انهّغّٕٚخ األعثع.

نى ُٚذظف أ٘ يذٕع يٍ يذبٔع انًُٓج ثم الزظغ األيغ 

عهٗ صيج عضص يٍ ْظِ انًذبٔع ٔدظف ثعض يٍ 

َظٕطٓب ثعض انّضيج، ألَّٓب رذًم األْضاف انزّعهًّّٛخ 

َفـٓب يٍ جٓخ، ٔرالفًٛب نهذشٕ ٔانزّكغاع يٍ جٓخ ثبَٛخ. 

يب الزضٗ ٔانذبل ْظِ رشفٛض عضص انذظض 

 .نٓبانًشّظظخ 

انّزٙ رّى صيجٓب ٔرشفٛض عضص دظظٓب ُدّضصد انًذبٔع 

 اَطاللًب يٍ انًعبٚٛغ اٜرٛخ:

انزّشفٛف يٍ ثمم انذظض انّضعاؿّٛخ نزـٓٛم عًهّٛخ  -

انزّعهّى ٔانفٓى ٔاالؿزٛعبة، يب ٚغٚخ انًزعهّى ٔٚعطٙ 

انًعهّى انٕلذ انكبفٙ إلكـبة انًزعهًٍّٛ انًٓبعاد 

ب ٔانًٕالف انّزٙ شّضصد عهٛٓب انًُبْج انزّغثّٕٚخ، ي

 ٚؤّص٘ إنٗ رطٕٚغ عًهّٛخ انزّعهّى ٔانزّعهٛى ٔرذـُٛٓب.

ُخ َفـٓب  - ـّ ثعض انزّعهًّبد انّزٙ رزّـى ثبنزّكغاع فٙ ان

ٚكٌٕ انزّغاثظ ٔانزُّبيٙ  جضالً ثأٌ)دزّٗ ٔنٕ ؿهًُّب 

 نٕنجًّٛب(.

ثعض انزّعهًّبد انّزٙ ال ُٚظبع إنٗ رمٕٚى يشغجبرٓب  -

انذبنّٛخ نظفٕف فٙ االيزذبَبد انّغؿًّٛخ ثظٛغزٓب 

 انّشٓبصاد.

ثعض انًٕاضٛع انًطغٔدخ فٙ يٕاّص أسغٖ )عهٕو أٔ  -

 اجزًبعّٛبد...(

 حّصة( 01)ّٛخ ٔانّغيؼّٚخ: انغٔيُطٛم -1

2-  ّٙ  حّصة( 01): انُّثغ انعغث

 8): رأثٛغ انًجزًع فٙ انهّغخ -3

 حصص(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعالم:  -1

 حّصة( 62)انًزُجّٙ:  -

 حّصة( 62)سهٛم ججغاٌ: ججغاٌ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصص( 8 ) يذٕع انًمبنخ: -2

3-  : ّٙ  03)إشكبنّٛخ انًـغح انعغث

 حصص(

 



ّ٘  ثبنث: انانّظفّ    انًغدهخ: انثّبَّٕٚخ    انًبّصح: انهّغخ انعغثّٛخ ٔآصاثٓب  03/9/6303تارٌخ   فغع اٜصاة ٔاإلَـبَّٛبد. –انثّبَٕ
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 هحاور الوٌهج

 
 التّعلٍل الوحىر/ الّدرس الّذي ُعلّق العول به هؤقّتًا

االقتزاح )تىسٌع الحصص على ها تبقّى هي 

 هحاور/وحدات/دروس(

يبرٓب. عهٗ  ّٕ انُّظٕص(؛ ٔدّظخ ٔادضح نًم

ٌّ رضعٚؾ انًمبنخ ٚجضأ يُظ انذه مخ انثّبنثخ اعزجبع أ

ُخ انثّبَّٕٚخ  ـّ ّٙ ٔٚكزًم فٙ ان يٍ انزّعهٛى األؿبؿ

 انثّبنثخ.

 

ثبنُّـجخ إنٗ ؿبئغ انًذبٔع، ُٚكزفٗ : هالحظة

فٙ  عُٓبثبنعًم عهٗ عضص انُّظٕص انًُظٕص 

"، ثزبعٚز 22"انجغٚضح انّغؿًّٛخ، انعضص 

آة  11ثزبعٚز  -31-، ٔانعضص 4/2/1991

 .91/و/31، ٔانزّعًٛى على 1991

 

 القىاعد والبالغة:

نى رُغطض نٓب دظض يـزمهّخ، إط رُضّعؽ ٔظٛفًّٛب 

 يٍ سالل انُّظٕص.

 علن الَعزوض:

ُخ:  ـّ  ُٚعزًض فٙ ْظِ ان

 إعبصح انزّظكٛغ ثًظطهخ: -1

 انزّفعٛهخ. -

 انٕػٌ. -

 اإلٚمبع. -

 انمبفٛخ. -

 انكزبثخ انَعغٔضّٛخ. -2

رمطٛع انجٛذ انشعغ٘، ٔيعغفخ انٕػٌ  -3

 ٔانجذغ.

 ٔاؿزشضاو انزّفعٛهخ.انزّجضٚض فٙ انٕػٌ  -4

 

 الثّقافة األدبٍّة العالوٍّة:

 أٔ جُٗ انثًّبع )طبغٕع(ؿهّخ انفبكٓخ 

 

 

 قىاعد اللّغة والبالغة:

ٔظٛفًّٛب يٍ سالل لٕاعض انهّغخ ٔانجالغخ  رُضّعؽ 

 .انُّظٕص

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نى ُٚغطض  قىاعد اللّغة والبالغة: -1

ّٙ لٕاعض انهّغخ ٔانجالغخ عضٌص يٍ  نًبّصر

انذظض انًـزمهّخ ألًَّٓب رضّعؿبٌ 

 ٔظٛفًّٛب يٍ سالل انُّظٕص.

 حصص( 03علن الَعزوض: ) -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03) العالوٍّة:الثّقافة األدبٍّة  -9

 حصص(

 

 



ّ٘  انثّانث: انّظفّ   انثّإَّٚحانًشدهح:     نًاّدج: انهّغح انعشتّٛح ٔآداتٓاا  03/9/6302تاريخ   .فشعا انعهٕو انعاّيح ٔعهٕو انذٛاج – انثّإَ
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 التّعليل المحىر/ الّدرس الّذي ُعلّق العمل ته مؤقّتًا محاور المىهج
االقتزاح )تىسيع الحصص على ما تثقّى مه 

 محاور/وحدات/دروس(

االذّفاق  األدب والعلم:  -0

 ّٙ ٔاألخرالف )َّض أدت

ّٙ َّٔض  (-عهً ّٙ  إتالغ

اإلوسان واستشزاف  -2

)َّظاٌ  المستقثل

 إتالغّٛاٌ(.

مه أسالية التّعثيز الىّثزّي " -3

 –: انثذث الحديثة  وتقىيّاته

 ."انًمانح –انرّمشٚش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ٘ ٔذمُّٛاذّ انذذٚثح:  يٍ أعانٛة انرّعثٛش انُّثش

ذُخّظض نّ اثُرا عششج دّظح تذالً يٍ عششٍٚ 

َظٕص ذٕاطهّٛح: ذعشٚفاخ دّظح )ٔفّٛ ثالثح 

ياخ ٔذطثٛماخ عًهّٛح عشٚعح(. ّٕ  ٔيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تانُّغثح إنٗ عائش انًذأس انّرٙ نى  مالحظة:

ذرعّشع نهذزف أٔ نهّذيج ُٚكرفٗ تانعًم عهٗ 

 عذد انُّظٕص

فٙ " انجشٚذج انّشعًّٛح، انعذد  عُّانًُظٕص 

يٍ  42، ٔيهذك انعذد 4/2/7991، تراسٚخ 22

، 7991أٚهٕل  4انجشٚذج انّشعًّٛح، تراسٚخ 

 .7991/و/29ٔانرّعًٛى 

ٌّ انًُاْج انّظادسج تًٕجة انًشعٕو  ٔانكرة  72221إ

انًؤنّفح عهٗ أعاعٓا، جاءخ يثمهح تانًؼايٍٛ ٔذغرٕجة 

ٕق يا ٚطثّك فعهًّٛا فٙ انًذاسط عذًدا يٍ أعاتٛع انرّذسٚظ ٚف

ٌّ ْزا  يُز عُٕاخ، فالرؼٗ ذخفٛفٓا/ذششٛمٓا. يع انرّزكٛش تأ

انرّخفٛف ٚذرفظ تاألْذاف ٔانرّعهًّاخ انّرٙ ذشّكم انذّذ األدَٗ 

ّٙ انًطهٕب ذضٔٚذ انًرعهًٍّٛ كافّح تّ.   اإلنضاي

 ّٙ ٌّ انرّخفٛف انًمرشح ٔإٌ كاٌ ؽأل تغانثّٛرّ انرّٕاطم انكرات إ

ّ٘ ٔرنك نًٛم عذد كثٛش يٍ انًعهًٍّٛ  أكثش يٍ انرّٕاطم انّشفٕ

إنٗ ذعٕٚغ انٕلد انّز٘ ُٚمظٓى عهٗ دغاب انرّٕاطم 

ّٙ ٔإٌ كاَد  ّٛح عٍ انرّٕاطم انكرات ًّ ّ٘ انّز٘ ال ٚمّم أْ انّشفٕ

 ٌّ االيرذاَاخ انّشعًّٛح تظٛغرٓا انذانّٛح ال ذشًهّ. ٔعهّٛ فئ

ػشٔسج إػفاء انرّٕاصٌ انرّخفٛف انًمرشح ُٚطهك كزنك يٍ 

 تٍٛ انًٓاساخ انهّغّٕٚح األستع.

نى ُٚذزف أ٘ يذٕس يٍ يذأس انًُٓج تم الرظش األيش عهٗ 

ديج عذد يٍ ْزِ انًذأس ٔدزف تعغ يٍ َظٕطٓا تعذ 

انّذيج، ألَّٓا ذذًم األْذاف انرّعهًّّٛح َفغٓا يٍ جٓح، ٔذالفًٛا 

ال ْزِ نهذشٕ ٔانرّكشاس يٍ جٓح ثاَٛح. يا الرؼٗ ٔانذ

 .نٓاانًخّظظح  انّذساعّٛح ذخفٛغ عذد انذظض

ُدّذدخ انًذأس انّرٙ ذّى ديجٓا ٔذخفٛغ عذد دظظٓا 

 اَطاللًا يٍ انًعاٚٛش اٜذٛح:

انرّخفٛف يٍ ثمم انذظض انّذساعّٛح نرغٓٛم عًهّٛح انرّعهّى  -

ٔانفٓى ٔاالعرٛعاب، يا ٚشٚخ انًرعهّى ٔٚعطٙ انًعهّى انٕلد 

هًٍّٛ انًٓاساخ ٔانًٕالف انّرٙ شّذدخ انكافٙ إلكغاب انًرع

عهٛٓا انًُاْج انرّشتّٕٚح، يا ٚؤّد٘ إنٗ ذطٕٚش عًهّٛح انرّعهّى 

 ٔانرّعهٛى ٔذذغُٛٓا.

تعغ انرّعهًّاخ انّرٙ ذرّغى تانرّكشاس فٙ انّغُح َفغٓا )درّٗ  -

 ٚكٌٕ انرّشاتؾ ٔانرُّايٙ نٕنثًّٛا(.جذالً تأٌ  ٔنٕ عهًُّا

ُٚظاس إنٗ ذمٕٚى يخشجاذٓا فٙ تعغ انرّعهًّاخ انّرٙ ال  -

 االيرذاَاخ انّشعًّٛح تظٛغرٓا انذانّٛح نظفٕف انّشٓاداخ.

تعغ انًٕاػٛع انًطشٔدح فٙ يٕاّد أخشٖ )عهٕو أٔ  -

 اجرًاعّٛاخ...(

 حصص( 03) األدب والعلم: -0

 03) :اإلوسان واستشزاف المستقثل -6

 حصص(
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