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 – 4102 –للبكالوريا الموحد  الوطني المتحانا ة الختباراتالمرجعي رطاأل
 اللغة العربية وآدابهامادة اإلطار المرجعي ل

  شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية: مسلكا اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 

 أوال: تحديد المجال 

 

ـ سنة الثانية من سلك البكالوريا منهاج مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي: الاألهداف العامة ل 1-1

 اإلنسانية لومعداب والعلوم اإلنسانية :مسلكا اآلداب والآلاشعبة 

 يسعى منهاج اللغة العربية بالسنة الثانية من سلك البكالوريا إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 لمتابعة الدراسات الجامعية المتخصصة والعليا في مختلف شعب اآلداب والعلوم اإلنسانية  )ة(تأهيل المتعلم

 .والقانونية واالجتماعية وغيرها من المؤسسات والمعاهد المالئمة لخصوصية المسلك

  دماج المعارف والمهارات المختلفة وتوظيفها في وضعيات تواصلية، ومجاالت ثقافية متعددةإالتمكن من. 

 ةتكوين شخصية مستقلة ومتزنة تتخذ المواقف المناسبة حسب الوضعيات المختلف. 

 تنمية القيم والكفايات المنشودة وتعزيز القدرة على االختيارات السليمة. 

 درتها على استيعاب مختلف المعارف الحضارية والثقافيةوق ي بأهمية اللغة العربية وآدابها،الوع 

 .جات المتجددةوتوظيفها في التعبير عن الحا

  الخاصة بالمادة: الكفايات المستهدفة  1.1 

 الكفايات اآلتية: تنمية منهاج اللغة العربية يستهدف 

  :الكفاية الثقافية 

  الحديثالشعر العربي حركية  تعرف. 
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 تعرف أنواع الكتابات النثرية الحديثة وخصوصياتها البنائية. 

  رصيد اصطالحي مرتبط بالنظريات واالتجاهات األدبية، والمناهج النقدية المتداولة في الخطاب امتالك

 .األدبي المعاصر

  ،تعرف المرجعيات التاريخية، والشروط االجتماعية والنفسية والخلفيات المعرفية للنظريات األدبية

 .وآليات تطبيقها في قراءة النصوص وتفسير الظواهر األدبية

 ن لغة واصفة مستخلصة من الظواهر اللغوية المقررة.التمكن م 

 الكفاية التواصلية: 

  والضوابط اللغوية في مختلف السياقات التواصليةتوظيف المعارف. 

 التواصل مع أنماط من النصوص الشعرية والنثرية الحديثة. 

  متنوعةالتواصل مع نصوص نظرية تطرح قضايا أدبية ونقدية. 

 ية دالةتواصلفي وضعيات غة علوم الل مكتسبات توظيف. 

 واختيار المقال المناسب للمقام ،تنويع صيغ التعبير وأساليبه. 

 بهدف إقناعه والتأثير فيه ؛وتبليغ األفكار بوضوح ،التواصل مع اآلخر. 

 الكفاية المنهجية: 

  خطوات محددةمع اتباع  توظيف جهاز مفهومي انطالقا من ، للنصوصمنهجية القراءة الالتمكن من. 

  تشغيل مختلف المقاربات المنهجية من أجل وصف الظاهرة األدبية وتحليلها. 

 واالستدالل والبرهنة والحكم والتقويم والتمييز والمقارنة والربط التمكن من مبادئ التصنيف والتنظيم. 

 وتحديد بنيته ووظيفته. ،اب وتركيبهوتفكيك الخط تحديد اإلشكاليات 

  واإلنتاج.توظيف المعارف اللغوية والبالغية في وضعيتي التلقي 

 التمكن من مهارات كتابة إنشاء أدبي، انطالقا من نصوص أدبية أو قضايا ومقوالت نقدية.  

 الكفاية االستراتيجية: 

 س وقيم التفتح واحترام رأي اآلخر.تعزيز قيم الثقة بالنف 

 لثقافية والحضارية مع االنفتاح على القيم اإلنسانيةتعزيز االنتماء الوطني والتشبث بالهوية ا. 

 زيز المواقف والميوالت اإليجابية.تع 

 في إطار التكوين الذاتي للشخصية. الحس النقدي تنمية 

 استثمار القيم اإلنسانية والروحية والمثل العليا التي تعبر عنها اآلثار األدبية الحديثة  .    
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  ثانيا: تنظيم المجال

 اآلتية:  المكوناتالعربية تضمن مادة اللغة ت

  .النصوصدرس 1-

 .الدرس اللغوي2-

 .درس التعبير واإلنشاء3-

 .درس المؤلفات4-

 درس النصوص -0

 يسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 في تطوير أفكاره ومواقفهمعرفة أدبية تسهم  من )ة(تمكين المتعلم. 

 غيره من النصوص، أو عالقته بحقول معرفية أخرى ب لعالقة النص األدبي )ة(تعميق إدراك المتعلم

 .للمعرفة األدبية محايثة

  معرفية والجمالية للنصوص األدبية.ال تمكينه من تعرف السياقات التاريخية واالجتماعية واألنساق 

 ادها ها، ثم استضمار أبعتنمية قدرته على فهم النصوص، وتحليلها وتأويلها وإدراك خصائص

 الجمالية.

 لمتداولة في األدب العربي الحديث.تعرف الخصائص المميزة لالتجاهات األدبية، والمناهج النقدية ا 

 ه اتعلى تمثل أساليب التعبير المستعملة في النصوص المختلفة وتوظيفها في إنتاج )ة(حفز المتعلم

 الكتابية.

 التمكن من آليات القراءة النقدية للنصوص والحكم عليها. 

 الدرس اللغوي    -1

 تتمحور أهداف هذا الدرس حول بعدين أساسيين:   

 تعرف الظواهر اللغوية المقررةمن  )ة(بعد معرفي يمكن المتعلم. 

  وقراءتها.  األدبيةالظواهر المدروسة في تحليل النصوص من استثمار  )ة(يمكن المتعلمبعد وظيفي 

 التعبير واإلنشاء درس  -3

 ما يأتي:  إلى  هدف هذا الدرسي
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  في المراحل السابقة )ة(رفها المتعلمتعزيز المكتسبات المهارية التي تع. 

 القدرة على اإلنتاج الكتابي، وذلك عبر استدماج الكفايات والمهارات المختلفة من  )ة(تمكين المتعلم

 .إنشاء أدبيكتابة مهارة وبلورتها في 

 وفق ما تستدعيه مقتضيات  ،من التحكم في آليات االشتغال على نص أو قولة )ة(تمكين المتعلم

 اإلنشاء األدبي. 

   لمؤلفات:ادرس   -4       

 إلى تحقيق األهداف اآلتية: درسيسعى هذا ال

  إلى  البسيطةالنتقال من القراءة الخطية القراءة الفاعلة التي تؤهله  ل ات من آلي )ة(تمكين المتعلم

 النقدية. قراءةال

  ل.في قراءة النصوص القصيرة واالنتقال إلى دراسة مؤلف كام )ة(استثمار مكتسبات المتعلم 

 النقدية واإلبداعية  قراءة األعمال  قادرا على )ة(جعل المتعلم.  

 مجال االختبار ثالثا ـ 

 : في مجالين اثنين )ة(يختبر المترشح 

 المجال األول: درس النصوصــ   0

لكتابة ) إبداعي أو نظري أو تطبيقي ( نثري  نص تقويم هذا المجال االنطالق من نص شعري أويعتمد في 

مكتسباته المعرفية والثقافية والمنهجية  )ة(ترشحيدمج فيه الم ،موضوع إنشائي وفق تصميم منهجي متكامل

 واللغوية المحصلة من المكونات اآلتية: 

 المضامين المكونات

النموذج، سؤال الذات، تكسير البنية، تجديد الرؤيا، القصة، المسرحية، إحياء  درس النصوص
 المنهج االجتماعي، المنهج البنيوي.  

 
 الدرس اللغوي

عري، الوقفة التوازي والتكرار، الصورة الشعرية، السطر الشعري، المقطع الش
العاملي، خطاطة السردية، النموذج الرمز، األسطورة، الالعروضية والداللية، 

 واالنسجام، أساليب الحجاج.  قاالتسا

أو نص نثري  ،أو قضية أدبية ،مهارة كتابة موضوع إنشائي حول نص شعري التعبير واإلنشاء

 أو قضية أو قولة نقدية.  ،إبداعي

 المجال الثاني: درس المؤلفات ــ   4
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المقررين لكتابة موضوع  المؤلفينأحد مقتطف من  دال أو مقطع قولة مناالنطالق  ،يعتمد في تقويم هذا المجال

   .ما اكتسبه من كفايات منهجية وثقافية )ة(يستثمر فيه  المتعلم ،متكامل

 أحمد المعداوي المجاطي ــ الحديث  ظاهرة الشعر المؤلف النقدي

 نجيب محفوظ اللص والكالب ــ                   المؤلف السردي

 

 خصائص األداة التقويمية  رابعا ـ 

 ن (. 14درس النصوص : ) :  1

 :إنجازه مهارات الفهم والتحليل والتركيب والتقويم، بكيفية تبرز تمكنه من القدرات اآلتيةفي  )ة(يوظف المترشح

 سلم التنقيط القدرات المستهدفة

  نقطتان .مالحظة النص وتأطيره داخل سياقه األدبي والثقافي واالجتماعي 

  تحديد المضامين الواردة في النص وتلخيصها 

  نقطتان .أو جرد قضايا النص وتصنيفها 

   وإبراز العالقات القائمة بينهاتحديد حقول النص المعجمية أو الداللية 

   أو تفكيك النص إلى عناصره األساسية 

 بين هذه  أو حصر عناصر اإلشكالية التي يطرحها النص مع إبراز العالقات القائمة
 .العناصر

 

 نقط 6

  رصد خصائص النص الفنية المميزة لكل نمط من أنماط النصوص وإبراز وظائفها 

  بيان الطريقة المعتمدة في عرض القضايا المطروحة في النص وتحديد المفاهيم أو
 .واألساليب الموظفة في معالجتها

   من أجل: التحليل نتائج تركيب  

 شف عن مواقف صاحب النص ومقصديتهلكـ ا   
 وتعليلهـ مناقشة هذه المواقف وإبداء الرأي الشخصي    
 إبراز مدى تمثيلية النص لالتجاه الفني أو النقدي الذي ينتمي إليه.ـ    

 نقط 4

 نقطة 14 مجموع النقـط

 

 ن ( 6درس المؤلفات ) : 1

موضوع في كتابة  ،ما اكتسبه من مهارات  في القراءة التوجيهية والتحليليلة والتركيبية )ة(يستثمر المترشح

 اآلتية: اتمدى تمكنه من القدريبرز  ،متكامل
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 ط ينقتسلم ال القدرات المستهدفة المؤلف

 

   

 الحديث الشعر ظاهرة 

المطلوب في موضوع العام بما يتالءم ووضع المؤلف في سياقه 
  .االمتحان

 ن 1

تحديد اإلشكالية أو القضية المطروحة في المطلب وتحليلها مع 
وبيان نة في المؤلف، إبراز عالقتها بباقي القضايا المتضم

  .الذي اعتمده الكاتب "المنهج"

 ن 4

تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة 

  .المؤلف، وإبداء الرأي الشخصي وتعليله

  ن 1

 ن 6 النقط مجموع

 

 

 

 اللص والكالب

وضع المؤلف في سياقه العام بما يتالءم والمطلوب في موضوع 
 .االمتحان

 ن 1      

 المسار ضمن المطلب في الوارد المقطع  موقع تحديد 
 .الرواية ألحداث العام

  تحليل المطلب باعتماد منظور واحد أو أكثر من
 السردي المنظورات الستة المتبعة في تدريس المؤلف

)تتبع  الحدث و تقويم القوى الفاعلة والكشف عن البعد 
النفسي وتحليل البعد االجتماعي واستخراج البنية 

 تعرف األسلوب(.و

 

 

 ن 4

تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة 
 .المؤلف، وإبداء الرأي الشخصي وتعليله

 ن1

 ن 6 مجموع النقط
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 التخصيص خامسا: جداول

 

حسبالمجاالت -أ

ويةالنسبةالمئسلمالتنقيطالمجال

 %07 نقطة 41 درس النصوص

 %07 نقط 6 درس المؤلفات

 % 477 نقطة 07 المجموع

 

 حسبالمستوياتالمهارية -ب


 درسالنصوصمجال

يةالمئوالنسبسلمالتنقيطالمستوياتالمهارية

%14نقطتانالتأطيروالمالحظة

%14نقطتانالفهم

%43نقط6التحليل

%12نقط4التركيبوالتقويم

%111نقطة14المجموع



 مجالدرسالمؤلفات

ةئويالنسبالمسلمالتنقيطالمستوياتالمهارية

%66،16نقطةواحدةالتأطير

%66،66نقط4الفهموالتحليل
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%66،16نقطةواحدةالتركيبوالتقويم

%111نقط6المجموع

 

  جدول التخصيص اإلجمالي 

  :مجال  درس المؤلفات مجال درس النصوص +

 

 

 

 

 

 النسب المائوية المستويات المهارية

 %15 التأطير

 %11 الفهم

 %41 التحليل 

 %15 التركيب و التقويم

 %111 المجموع

https://www.tawjihpro.com/

