ال َمضامين واألهداف التَّعليميَّة األساسيَّة ِل َمن َهج مادة اللغة العربية وآدابها المقررة لصفوف الشهادة الرسمية (المتوسطة والثانوية العامة
حصرا
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ص ّ
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ّ
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ص ّ
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5
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ّ
ّ
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ص ّ
ف الثانو ّ
فرع اآلداب واإلنسانيات
ّ
ّ
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إ ّن ال ّ
ظروف والحيثيّات المذكورة أدناه:
صعبة التي رافقته أدّت إلى تأخير انطالق العام الدراسي أو تق ّ
ي عدّة
ي المتردي في لبنان ،واألوضاع االجتماعيّة ال ّ
الوضع االقتصاد ّطع التعليم ،فخسر العام الدّراس ّ
أشهر من التعليم الفعلي.
ي للبحوث واإلنماء حول نسب إنجاز المواضيع /األهداف األساسيّة حتّى  23آذار  2022التي بيّنت تفاوتًا واسعًا بين مادّة
 الدّراسة التي أجراها المركز التّربو ّوأخرى كما أظهرت ّ
أن نسب االنجاز لم تتعدّ النّصف تقريبًا في معظم المواد
والروابط والنّقابات الذين ر ّكزوا على التعثّر الذي يعاني منه المتعلّمون
ي والخاصّ ،
ي من القطاعينّ :
 نتائج االجتماعات مع المعنيّين كافّة في الحقل التّربو ّالرسم ّ
إثر تق ّ
طع التعليم وتوقّفه في خالل السنوات الماضيّة ،وصعوبة استكمال المنهج في خالل العام الدراسي الحالي.
ي لصفوف
استدعت منّا إعادة النّظر في التّعميم رقم /13م 2021/وذلك للتأ ّكد من إنجاز المضامين/األهداف األساسيّة قبل المهل المحدّدة لنهاية العام الدّراس ّ
ال ّ
الرسميّة في لبنان.
شهادات ّ

راجع ال ُمعتَ َمدَة في هذا السياق:
ال َم ِ
َمناهِج التَّعليم العام وأهدافها (ال َمرسوم رقم  10227تاريخ  )1997/5/8والتَّعاميم ّ
سب ت َفاصيل ُمحت َوى َمن َهج مادَّة (اللغة العربيّة وآدابها)
الالحِ قَة ِب َح َ

مالحظات:

ولكن هذه
اختبار
ًا
سمية ال تشمل ،ح ّتى اآلن،
شفوياّ .
لقد حذفنا األهداف والكفايات المتعّلقة بمجاالت التواصل الشفهيّ ،الر ّ
ألن االمتحانات ّ
ً
ثانوية.
األهداف تبقى من ضمن المنهج التعليمي في
ّ
كل مدرسة أو ّ
الصف بحسب الوقت المتاح لذلك في ّ

المخصصة له (ثالث عالمات) على التحليل والفهم والتعبير الكتابي
العالمية (طاغور) استدعى توزيع العالمة
إن حذف محور الثقافة األدبّية
ّّ
ّ
فيصبح توزيع العالمة على النحو اآلتي ١٢ :عالمة للفهم والتحليل 8 ،عالمات للتعبير الكتابي ،مع اعتماد التثقيل المناسب.
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حصر
المتوسطة للعام ً -٢0٢٢-٢0٢١ا
الشهادة
ف
المضامين واألهداف التعليمية األساسية لمنهج مادة الغة
األساسي ال ّتاسع ،المقررة المتحانات ّ
للص ّ
ّ
العربية وآدابها ّ
ّ
ّ

صف :األساسي التّاسع
المادَّة :اللغة العربيّة وآدابها ال َّ
ّ
صف األساسي التاسع
المرجع :ت َفاصيل ُمحت َوى َمن َهج مادَّة اللغة العربيّة وآدابها  -لل ّ

مالحظة :يأخذ هذا ال ُمستند بعين االعتبار التخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /28م 2018/تاريخ  2018/5/21والتخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /21م 2016/تاريخ 2016/9/3
 ،والتخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /13م 2021/تاريخ 2021/8/23
تَفاصيل ُمحت َ َوى ال َمنهج
التعليمية
مجاالت الوحدة
ّ

تفاصيل محتوى المنهج :األهداف والكفايات والمضامين
توقع ما سيتضمنه الدرس أو النص
وتوسعا.
وتحليًل وتعليًقا
فهما
ً
ً
اإلجابة عن أسئلة تحيط بالنص ً
اإلجابة عن أسئلة تنطلق من النص وتتجاوزه إلى أفكار شخصية ومواقف وأبعاد فكرية وآراء جديدة.

مهيدية وال ّتحليلية
المحاد ّثة ال ّت ّ
والقراءة

تبين دور األساليب التعبيرية والصور البيانية والمحسنات اللفظية والمعنوية في األسلوب األدبي.
قراءة النصوص غير المضبوطة بالشكل.
فهم العناصر الفنية في األدب وما يختص به دون سائر الفنون.
استخراج معلومات أساسيّة (عناصر موضوع معيّن ،تدوين رؤوس أقالم ،رأي).

التعرف إلى بعض سمات الكتابة التواصليّة اإلبالغيّة
ّ
بالنص
دراسة الحواشي وتبيّن صلتها
ّ
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تحديد مؤشرات النمط الوصفي وتقديم شواهد عليها
تحديد الموصوف وأجزائه وصفاته
تمييز نوع الوصف (داخلي/خارجي ،ذاتي/موضوعي)
التعرف إلى أدوات الربط وتبين بعض وظائفها (توكيد ،سبب ،نتيجة ،التفصيل والتعداد ،الزمان والمكان).
تحديد مؤشرات النمط اإليعازي
تمييز بعض أساليب اإليعاز (أمر ،نهي ،نصائح وإرشادات.)...
تحديد أنواع السرد(المثل الخرافي ،السيرة الذاتية والغيرية ،القصة الواقعية)
تمييز الشخصيات الرئيسة والشخصيات الثانوية.
تحديد الراوي واستخراج الضمائر الدالة عليه.
تحديد بنية السرد القصصي(وضع أول ،عنصر مبدل ،عقدة ،حل ،وضع نهائي).
اكتشاف عناصر السرد.
تحديد مؤشرات النمط السردي وتقديم شواهد عليها.
القواعد

تمييز إعراب الجمل التي لها محل من االعراب
تمييز متممات الجملة (الحال ،المفعول المطلق ،المفعول فيه ،المفعول ألجله) إعراب وتوظيف.
تحديد حاالت الممنوع من الصرف.
العدد المفرد :تحديد أحكام العدد -صياغته.
تمييز صيغ التعجب واالستفهام والنداء وتوظيفها.
التوابع (النعت ،العطف).

البالغة

التعرف الى أبرز أساليب الكًلم المعنوية (علم المعاني :الخبر واإلنشاء).
التعرف الى أبرز الصور البيانية (علـم البيـان :الحقيقة والمجاز ،التشبيه ،االستعارة ،الكناية).
التعرف الى أبرز المحسنات البديعية( :علم البديع :الطباق والمقابلة ،الجناس ،السجع).
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تذوق جمالية البًلغة وأثرها في المواقف التعبيرية.
العروض

الكتابة العروضية.
معرفة بعض البحور وجوازاتها :البسيط ،الوافر.
معرفة أقسام البيت والعروض والضرب والقافية والروي.

ال ّتعبير الكتابي
ّ

تحويل تصميم معين الى موضوع موسع بإنشاء شخصي سليم العبارة.
التمرس في أشكال التعبير وتقنياته :الوصف الداخلي/الخارجي ،الموضوعي/الذاتي.
التمرس في أشكال التعبير وتقنياته( :المثل الخرافي ،السيرة الذاتية والغيرية ،القصة الواقعية).
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ال َمضامين واألهداف التَّعليم َّية األساس َّية ِل َمن َهج مادَّة اللغة العربية وآدابها للصف الثانوي الثالث  -فرعا العلوم العامة وعلوم الحياة ،المقررة
حصر
الشهادة الثانوية للعام ً -٢0٢٢-٢0٢١ا
المتحانات ّ

فرعا :العلوم العامة  -علوم الحياة
الصف :الثانوي الثالث
المادة :مادّة اللغة العربيّة وآدابها
ّ
صف الثانوي الثالث ،فرعا العلوم العا ّمة وعلوم الحياة من المرحلة الثانويّة
المرجع :تفاصيل محتوى منهج مادّة اللغة العربيّة وآدابها لل ّ
مالحظة :يأخذ هذا ال ُمستند بعين االعتبار التخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /28م 2018/تاريخ  2018/5/21والتخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /21م 2016/تاريخ  ،016/9/3والتخفيف
الصادر ضمن التعميم رقم /13م 2021/تاريخ .2021/8/23
تَفاصيل ُمحت َ َوى ال َمنهج
التعليمية
مجاالت الوحدة
ّ
المحاور والمجاالت
من أساليب التعبير النثري
وتقنياته :المقالة (الموضوعية،

تفاصيل محتوى المنهج :األهداف والكفايات والمضامين
األهداف
اقتباسا ومحاكاة
التمرس العملي بتقنيات التأليف
ً

األدبية).
األدب والعلم

تنمية قدراته على التمييز بين جمالية النص األدبي وإيحائيته وذاتيته وموضوعية النص العلمي.

اإلنسان واستشراف المستقبل

إدراك أهمية التطلع الى المستقبل برؤية سليمة من خًلل التجربة والخيال واالستشراف.
تحديد األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية
تحليل الحواشي وتبين دالالتها.
تحديد أدوات الربط وتبين وظائفها.
تمييز أنواع الخبر واإلنشاء وتحليل وظائفهما.
تعيين الحقول المعجمية وتحديد وظائفها والعًلقات في ما بينها.
تعيين سمات المقالة الذاتية والموضوعية.
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تلخيص فقرة أو أكثر بأسلوب شخصي.
تحديد مؤشرات األنماط النصية (التفسيري ،البرهاني ،اإليعازي) ودالالتها.
تقسيم النص مع تقديم التعليل المناسب.
ضبط أواخر الكلمات
تحديد الكلمة الموضوع والكلمات المفاتيح وتبين وظائفها وتحليل دالالتها.
التعبير الكتابي

إنشاء مقاالت تحلل قضايا اجتماعية وأدبية وعلمية وتناقشها ،مرتبطة بالمحاور ،مبنية على أساس النمطين التفسيري أو البرهاني.
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الشهادة الثانوية للعام
ال َمضامين واألهداف التَّعليميَّة األساسيَّة ِل َمن َهج مادَّة اللغة العربية وآدابها لصف الثانوي الثالث -فرع االجتماع واالقتصاد ،المقررة المتحانات ّ

المادَّة :اللغة العربيّة وآدابها

حصر
ً -٢0٢٢-٢0٢١ا

صف :الثانوي الثالث -فرع االجتماع واالقتصاد
ال َّ

صف الثانوي الثالث -فرع االجتماع واالقتصاد
المرجع :ت َفاصيل ُمحت َوى َمن َهج مادَّة اللغة العربيّة وآدابها  -لل ّ
مالحظة :يأخذ هذا ال ُمستند بعين االعتبار التخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /28م 2018/تاريخ  2018/5/21والتخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /21م 2016/تاريخ
 ،2016/9/3والتخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /13م 2021/تاريخ 2021/8/23
َ
تَفاصيل ُمحت َوى ال َمنهج
التعليمية
مجاالت الوحدة
ّ

تفاصيل محتوى المنهج :األهداف والكفايات والمضامين

المحاور

األهداف

الفنون األدبية :المقالة

تبين أهمية فن المقالة وكيفية تطوره في قواعده وأصوله من خًلل نماذج من المقالة األدبية واالجتماعية.

وأنواعها.
األدب وقضايا المجتمع

دور األدب في التصدي لقضايا المجتمع وتناقضاته بقصد فهمها والكشف عن دوافعها وتبين طرائق معالجتها.

المعاصر.
قيمة اإلنسان في المجتمع

أسلوبا.
وعي صراع اإلنسان من أجل المحافظة على القيم الخلقية والدعوة إلى تعزيزها ًا
فكر و ً

القراءة والفهم والتحليل

تحديد األفكار الرئيسة والثانوية

المعاصر.

تحليل الحواشي وتبين دالالتها
تحديد أدوات الربط وتبين وظائفها.

حصرا
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حصرا ،مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الصّادر ضمن التّعميم رقم /28م 2018/تاريخ  2018/5/21المبني على التّخفيف الصّادر ضمن
المضامين األساسيّة لمادة اللغة العربيّة وآدابها لصفوف الشهادة الرسمية (المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة) للعام الدّراسّي 2022-2021
ً
التّعميم رقم /21م 2016/تاريخ  2016/9/3والتّخفيف الصّادر ضمن التّعميم رقم /13م 2021/تاريخ .2021/8/23

تمييز أنواع الخبر واإلنشاء وتحليل وظائفهما.
تعيين الحقول المعجمية وتحديد وظائفها.
تلخيص فقرة أو أكثر بأسلوب شخصي.
تحديد مؤشرات األنماط النصية (التفسيري ،البرهاني ،اإليعازي) ودالالتها.
تقسيم النص مع تقديم التعليل المناسب.
دراسة أنواع المقاالت :الموضوعية والذاتية وتحديد ميزاتها
تحديد الكلمة الموضوع والكلمات المفاتيح ،وتحليل وظائفها ودالالتها.
ضبط أواخر الكلمات.
التعبير الكتابي

إنشاء مقاالت تحلل قضايا اجتماعية وأدبية وعلمية وتناقشها ،مرتبطة بالمحاور ،مبنيّة على أساس النمطين التفسيري أو البرهاني.

حصرا
تحديد الدروس/المواضيع/األهداف األساسيّة المطلوبة لإلمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العا ّمة بفروعها األربعة للعام الدراسي 2022-2021
ً

8

حصرا ،مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الصّادر ضمن التّعميم رقم /28م 2018/تاريخ  2018/5/21المبني على التّخفيف الصّادر ضمن
المضامين األساسيّة لمادة اللغة العربيّة وآدابها لصفوف الشهادة الرسمية (المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة) للعام الدّراسّي 2022-2021
ً
التّعميم رقم /21م 2016/تاريخ  2016/9/3والتّخفيف الصّادر ضمن التّعميم رقم /13م 2021/تاريخ .2021/8/23

ال َمضامين واألهداف التَّعليم َّية األساس َّية ِل َمن َهج مادَّة اللغة العربية وآدابها لصف الثانوي الثالث -اآلداب واالنسانيات ،المقررة المتحانات
المادَّة :اللغة العربيّة وآدابها

حصر
الشهادة الثانوية للعام ً -٢0٢٢-٢0٢١ا
ّ

صف :الثانوي الثالث -اآلداب واإلنسانيات
ال َّ

صف الثانوي الثالث -اآلداب واالنسانيات
المرجع :ت َفاصيل ُمحت َوى َمن َهج مادَّة اللغة العربيّة وآدابها  -لل ّ
مالحظة :يأخذ هذا ال ُمستند بعين االعتبار التخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /28م 2018/تاريخ  2018/5/21والتخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /21م 2016/تاريخ 2016/9/3
 ،والتخفيف الصادر ضمن التعميم رقم /13م 2021/تاريخ 2021/8/23
تَفاصيل ُمحت َ َوى ال َمنهج
التعليمية
مجاالت الوحدة
ّ

تفاصيل محتوى المنهج :األهداف والكفايات والمضامين

المحاور

األهداف

الرومنطيقية والرمزية وأثرهما في

فهم تجربة الرومنطيقيين والرمزيين ومدى تمثل الشعراء العرب هذه التجربة.

األدب العربي الحديث والمعاصر.
وعي القيم والمناحي الفكرية والوجدانية التي تميز بها.
األعًلم :جبران خليل جبران

االتصال بعصر النهضة من خًلل أحد رموزه األدبية وفهم مواقف جبران النقدية ودعواته اإلصًلحية.
تبين غنى تجربة جبران في أساليب التعبير والكتابة الفنية.

الفنون األدبية :المقالة

تبين أهمية فن المقالة وكيفية تطوره في قواعده وأصوله من خًلل نماذج من المقالة األدبية االجتماعية العلمية الصحافية.
تحليل الحواشي وتبين دالالتها.

القراءة والفهم والتحليل

تحديد األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية
معتمدا التعليل المناسب
تقسيم النص
ً
تحديد الكلمة الموضوع والكلمات المفاتيح ،وتحليل وظائفها ودالالتها
حصرا
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حصرا ،مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الصّادر ضمن التّعميم رقم /28م 2018/تاريخ  2018/5/21المبني على التّخفيف الصّادر ضمن
المضامين األساسيّة لمادة اللغة العربيّة وآدابها لصفوف الشهادة الرسمية (المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة) للعام الدّراسّي 2022-2021
ً
التّعميم رقم /21م 2016/تاريخ  2016/9/3والتّخفيف الصّادر ضمن التّعميم رقم /13م 2021/تاريخ .2021/8/23

تبين عًلقات السبب والنتيجة
تمييز أنواع الخبر واإلنشاء وتحليل وظائفهما.
تعيين الحقول المعجمية وتحديد وظائفها.
تحليل المعاني التضمينية في نص أدبي ،شعري أو نثري
تحديد أدوات الربط وتبين وظائفها.
تلخيص فقرة أو أكثر بأسلوب شخصي.
تعيين سمات المقالة الذاتية والموضوعية.
تحديد مؤشرات األنماط النصية (التفسيري ،البرهاني ،اإليعازي ،السردي ،الوصفي) ودالالتها.
التعبير الكتابي

سطر تحلل قضايا اجتماعية وأدبية ونقدية وتناقشها ،مرتبطة بالمحاور ،مبنية على أساس النمطين التفسيري أو البرهاني.
ًا
إنشاء مقاالت من أربعين

قواعد

فهم اإلعراب وتوظيفه وسيلة إلنشاء الجملة الصحيحة التركيب.
توظيف األحكام الصرفية والنحوية الخاصة بالجملة في دراسة النصوص :متممات الجملة ووظيفتها في :تأكيد الفعل ،أو تبين نوعه وعدده (المفعول

المطلق) ،تبين الهيئة أو الحالة التي وقع فيها الفعل (الحال) ،إزالة الغموض واإلبهام (التمييز) ،تبين مكان وقوع الفعل وزمانه (ظرفا الزمان والمكان).
علم البالغة

فهم األساليب البًلغية ،واإلفادة منها ،في تحليل النصوص وتذوقها.
تحليل النصوص بالغيّا لبيان القيم الفنية والجمالية في النص األدبي (الصورة :التشبيه ،االستعارة ،الكناية ،الحقيقة والمجاز)...

علم العروض

إتقان تقطيع البيت الشعري ومعرفة األوزان بيسر ودقة( .البحور المطلوبة :الطويل ،البسيط ،الوافر ،الخفيف ،الكامل ،السريع ،الرمل ،المتقارب)

حصرا
تحديد الدروس/المواضيع/األهداف األساسيّة المطلوبة لإلمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العا ّمة بفروعها األربعة للعام الدراسي 2022-2021
ً
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