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 حضرة مديري/ات ومعّلمي/ات املدارس التكنولوجّية احملرتمني.
 حتّية طّيبة وبعد،

 
تركيز المواّد المطلوبة لوحدة بجروت واحدة داخلّية، للطّّلب الذين يتقّدمون لشهادة  الموضوع:

 تأهيل مهنّي في المسار التكنولوجّي.
من تركيبة  واّليت تشكُِّل جزًءا، يف الّلغة العربّية عليم التكنولوجيّ مة للتنضع بني أيديكم مقرتًحا للمواّد امللز   

وهي  يف هناية املرحلة الثانويّة. العمليّ  اليت حيصل عليها طالب املسار التكنولوجيّ  شهادة التأهيل املهنّ 
ساعة  30وساعة للقواعد،  30موّزعة على النحو التايل:  ساعة تعليمّية يف املرحلة الثانوية 90مبثابة 

ساعة للتعبري الكتايّب. وهبذا نكون قد مّكنا طالب املسار التكنولوجّي من االّطالع على  30لألدب و
 مجيع جماالت الّلغة العربّية.

 األدبالماّدة المطلوبة في 
 عدد الساعات أو المطلوبة الموادّ  دبيّ النوع األ

 الشعر القديم
 3 النابغة الذبيانّ -يمة كلين هلم يا أم قة عنرتة بن شدادمن معلّ 

 3 يب ربيعةعمر بن أ -قال يل صاحيب اخلنساء -ى بعينكقذً 

 الشعر الحديث
 3 البيايت -ذكريات الطفولة  السيّاب -الباب تقرعه الرياح

 3 حممود درويش -أنا يوسف يا أيب راشد حسني -إىل أطفال بالدي

 ة القصيرةالقصّ 
 5 إميلي نصر اهلل -لى والذئبلي زكريا تامر -موت الشعر األسود

 5 سعيد حورانّية -أخي رفيق أمحد حسني -اهنيار

 النثر القديم
 3 تها البنتهاوصيّ  أليب عالء املعري -من رسالة الغفران

جزاء سنمار + وافق شن  –األمثال 
 طبقة

ا لناظره غدً  رجع خبفي حنني + إنّ 
 3 قريب
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 عدد الساعات أو المطلوبة الموادّ  دبيّ النوع األ

سالمة  –مساواة املرأة بالرجل  المقالة
 موسى

ب أبناءنا خماطر بالتوعية واحلوار جننّ 
 -شبكات التواصل االجتماعيّ 

 لدكتور حممد احلضيفا
2 

 30 -اجملموع:

 
 القواعد الماّدة المطلوبة في

 عدد الساعات  تفصيل الموضوع المواضيع الرقم
 3 عالمات بناء املاضي الفعل الماضي 1
 3 ت بنائهرفع،نصب وجزم املضارع وحاال الفعل المضارع 2
 3 عالمات بناء األمر: باحلركات، باحلروف باحلذف الفعل األمر 3
 3 صور الفاعل الفاعل 4
 3 الفعل الالزم واملتعدي المفعول به 5
 4 أنواع اخلرب المبتدأ والخبر 6
 5 كان وأخواهتا/ إّن وأخواهتا النواسخ  7
 3 النعت احلقيقّي وإعرابه النعت 8
 3 غة املبن للمجهولصي نائب الفاعل 9
 ساعة 30  -المجموع:  
 

 التعبيرالماّدة المطلوبة في 
 عدد الساعات تفصيل الموضوع الموضوع الرقم

1 

 التلخيص

تقصري ماّدة طويلة/ من خالهلا حنافظ  على املعان 
واألفكار الرّئيسّية ومبىن الّنّص. صورة مصّغرة 

اختفاء الّتفاصيل والكلمات والعبارات لألصل/ 
الفائضة/ الرّتاكيب الّلغويّة القصرية والكلمات 

 اجلامعة

4 
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 عدد الساعات تفصيل الموضوع الموضوع الرقم
2 

 اإلجمال

شكل من أشكال الّتلخيص ولكّنه خيتلف 
يلتزم مببىن الفقرات واملعان يف الّنّص أّما  فامللّخص

 اجململ فقد يقّدم وقد يؤّخر. 
وهيئته اإلمجال قد يكون على شكل جدول مبناه 

 حتّددها ماّدة الّنّص األصلّي.

4 
 

 3 مبىن الرسالة، مستوى اللغة وأسلوب الكتابة. الرسالة الرسمّية 3
 3 مبىن الرسالة، مستوى اللغة وأسلوب الكتابة. الرسالة الشخصّية 4
 ساعة 14  -المجموع:  
 

 فهم المقروء
 3 نصّ  )لكلّ  -على األمور التالية: ة يف جماالت خمتلفة وتدريب الطالبنصوص خارجيّ  4اختيار 

 ساعات( 12 -اجملموع: -ساعات 
 التفقري. -
 الفكرة الرئيسية. -
 املغزى. -
 هوية النص. -
 مستويات الفهم املختلفة -
 اسرتاجتيات التفكري. -

 

 ةمطالعة ذاتيّ 
يقوم بتلخيصها من خالل حبث على مدار السنة. يعرض الطالب  ة، ثّ سنة قصّ  خيتار الطالب يف كلّ 

 ساعات( 4ص هلذا الغرض ص  ة. )تُ ا بواسطة عارضة أو فيلم قصري أو متثيليّ ج حبثه أمام الطالب، إمّ نتا 
 ة يف شهادته(% من جممل العالمة النهائيّ 30ل عالمة البحث تشكّ  -ة:)مالحظة هامّ 

 

 

 مع حتّياتنا
 حمّمد زيدانّ        د. راوية بربارة 

 ش مرّكز لألدب العريبّ مفتّ       مفّتشة مرّكزة لّلغة العربّية
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 نَسخ لـــــ:
 مدير قسم أ للتعليم العريّب. -األستاذ عبد اهلل خطيب -
 د. حمّمد اهليب، مدير املعارف البدويّة. -
 مدير قسم أ لالمتحانات. -دافيد جال -
 السكرتارية الرتبويّة. -مدير قسم الّلغات -موشيه زعفران -
 السكرتارية الرتبويّة. -ة واالجتماعّيةمديرة قسم العلوم اإلنسانيّ  -إلرياز كراوز -
 .مفّتشي األلوية -
 .املفّتشني اإلداريني -
 .مرشدي املرحلة الثانويّة -


